
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

 



ค าน า 

 ดว้ยปัจจุบนัสาธารณภยัยงัคงมีแนวโนม้จะเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและซบัซ้อนมากข้ึน เน่ืองจากความ

แปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างของสังคมไทยจากสังคมชนบทสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศยัอยู่ในพื้นท่ี

เส่ียงภยัเพิ่มข้ึน ส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภยัรุนแรงมากข้ึน ทั้งภยัธรรมชาติ เช่น อุทกภยั วาตภยั 

ภยัแล้ง ภยัหนาว และ ภยัจากการกระท าของมนุษย์ เช่น อคัคีภยั อุบติัภยัการไหลของสารเคมีอนัตราย 

รวมทั้งสาธารณภยั หรืออุบติัภยัต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

 งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งในการช่วยเหลือ 

และบรรเทาสาธารณภยัต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานจึงตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในขั้นตอนการ

ปฏิบติัอยา่งถ่องแท ้จึงจะสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ดงันั้น คณะผูจ้ดัท าคู่มือการปฏิบติังานเล่มน้ี จึงไดร้วบรวมเน้ือหาสาระ หน้าท่ี ลกัษณะงาน และ

ขั้นตอนการปฏิบติังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จดัท าเป็นรูปเล่มไว ้เพื่อใชเ้ป็นคู่มือในการปฏิบติังาน

ตลอดจนเป็นการสร้างความเขา้ใจและร่วมมือต่าง ๆ จากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ในการปฏิบติังานตามภารกิจ

หลกัของหน่วยงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อให้เขา้ใจบทบาทหน้าท่ี ลกัษณะงาน และขั้นตอนการ

ปฏิบติังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัได้ดียิ่งข้ึน และสามารถน าไปปฏิบติัได้อย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว      

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผูป้ระสบภยักรณีฉุกเฉิน 

 

 

 

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
คณะกรรมการผูจ้ดัท าคู่มือปฏิบติังาน 

 

 

 

 



สารบญั 

หนา้ 

ค าน า 

สารบญั 

 หลกัการและเหตุผล         ๑ 

 วตัถุประสงค ์          ๒ 

 นิยามค าศพัท ์          ๒ 

 การจดัตั้งกองอ านวยการและการบรรเทาสาธารณภยั     ๔ 

 สถานท่ีตั้ง          ๕ 

 แนวทางปฏิบติั          ๕ 

 การปฏิบติัในภาวะฉุกเฉิน        ๘ 

 การอพยพ          ๑๑ 

 ขั้นตอนการด าเนินงาน ดา้นการช่วยเหลือเหตุสาธารณภยักรณีฉุกเฉิน   ๑๕ 

 ขั้นตอนการด าเนินงาน ดา้นสนบัสนุนน ้าอุปโภค – บริโภค     ๑๖ 

 ขั้นตอนการปฏิบติังาน พนกังานขบัรถบรรทุกน ้ากรณีส่งน ้าอุปโภค – บริโภค   ๑๗ 

 ขั้นตอนการปฏิบติังาน พนกังานขบัรถบรรทุกน ้าอเนกประสงค ์    ๑๘ 

 ขั้นตอนการปฏิบติังาน ระบบการแพทยฉุ์กเฉิน      ๑๙ 

 ขั้นตอนการปฏิบติังาน การช่วยเหลือเยยีวยาผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน   ๒๐ 

 ขั้นตอนการปฏิบติังาน ระงบัเหตุอคัคีภยั       ๒๑ 

ภาคผนวก           ๒๒ 

 

 



๑ 

คู่มือการปฏิบติังาน 
งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั องคก์ารบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

๑. หลกัการและเหตุผล 

ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดร้ะบุนิยามของ “สาธารณภยั” 
ไวใ้นมาตรา ๔ วา่ “สาธารณภยั หมายถึง อคัคีภยั วาตภัย อุทกภยั ภยัแลง้ โรคระบาดในมนุษย ์โรคระบาด
สัตว ์โรคระบาดสัตวน์ ้า การระบาดของศตัรูพืช ตลอดจนภยัอ่ืน ๆ อนัมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่วา่จาก
ธรรมชาติ มีผูท้  าใหเ้กิดข้ึน อุบติัเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซ่ึงก่อให้เกิดอนัตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชนหรือ
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือรัฐ และให้หมายความรวมถึงทางอากาศ และการก่อ
วนิาศกรรมดว้ย”  แสดงใหเ้ห็นไดว้า่สาธารณภยัใหค้วามส าคญักบัสถานการณ์ท่ีสร้างผลกระทบต่อชีวิตและ
ทรัพยสิ์นต่อบุคคลหรือชุมชน ครอบคลุมสาธารณภยัทุกประเภทท่ีมีทั้งความรุนแรงนอ้ยหรือรุนแรงมากจน
เกินขีดจ ากดัความสามารถดว้ย 

เน่ืองจากความแปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกบั
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว การพฒันาทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้สถานการณ์สาธารณภยัของประทศไทยในปัจจุบนัมีแนวโนม้จะเกิดข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ืองและซับซ้อนมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็น อุทกภยั เช่น มหาอุทกภยั ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ในพื้นท่ี ๖๔ จงัหวดั 
และกรุงเทพมหานคร มีผูเ้ดือดร้อน ๕,๒๔๗ ๑๒๕ ครัวเรือน จ านวน ๑๖,6๒๔,๓ คน เสียชีวิต ๑,๐๒๖ คน 
รวมมูลค่าความเสียหายสูงถึง ๑.๔๔ ลา้นลา้นบาท ภยัแลง้ ภยัจากดินโคลนถล่ม อคัคีภยั แผ่นดินไหวและ    
สีนามิ ท่ีเคยเกิดข้ีนในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ บริเวณภาคใตฝ่ั้งทะเลอนัดามนั ซ่ึงท าให้มีผูเ้สียชีวิตถึง ๕,๓๙๕ ราย 
ภยัจากไฟป่าและหมอกควนั ภยัจากการคมนาคม โรคระบาด เช่น เช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ 
เป็นตน้ 

ตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ ก าหนดให้
องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีหนา้ท่ีตอ้งท าในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล (๔) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั และพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ หมวด ๒ ขอ้ ๑๖ ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง (๒๙) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ประกอบกบั
พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน           
มีหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็น
ผูอ้  านวยการทอ้งถ่ินในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในทอ้งถ่ินตน ดงันั้น งานป้องกนัและบรรเทา    
สาธารณภยัจึงเป็นภารกิจส าคญัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นหน่วยงานท่ีอยูใ่กลชิ้ดประชาชน และมี 



๒ 
บทบาทภารกิจในการเขา้ไปให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภยั เป็นล าดบัแรก ก่อนท่ีหน่วยงาน
ภายนอกจะเขา้ไปให้ความช่วยเหลือ ดงันั้น จะตอ้งเตรียมความพร้อมในการป้องกนัสาธารณภยั และพฒันา
ขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัหลงัจากสถานการณ์ยติุ 
๒. วตัถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อให้การด าเนินงานจดัการงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมูโนะ มีขั้นตอนหรือกระบวนการ และแนวทางในการปฏิบติังานเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

๒.๒ เพื่อให้มัน่ใจว่าได้มีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด ระเบียบหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัการงาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัท่ีก าหนดไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 

๒.๓ เพื่อพฒันาขีดความสามารถดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัใหมี้ประสิทธิภาพสามารถ
ลดความสูญเสียท่ีเกิดจากภยัพิบติัใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด 

๒.๔ เพื่อใหป้ระชาชนท่ีประสบภยัไดรั้บการช่วยเหลือฟ้ืนฟูอยา่งทัว่ถึงและทนัเวลา 
๒.๕ เพื่อบูรณาการระบบการสั่งการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอยา่งมีเอกภาพ 
๒.๖ เพื่อสร้างระบบบริหารจดัการสาธารณภยัท่ีดี 

๓. นิยามศัพท์ 
๓.๑ การป้องกนั (Prevention) 

หมายถึง มาตรการและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีก าหนดข้ึนล่วงหนา้ ทั้งทางดา้นโครงสร้าง และมิใช่
ดา้นโครงสร้าง เพื่อลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภยั 

๓.๒ การลดผลกระทบ (Mitigation) 
หมายถึง กิจกรรมหรือวธีิการต่าง ๆ เพื่อหลีกเล่ียงและลดผลกระทบทางลบจากสาธารณภยัและ

ยงัหมายถึงการลดและป้องกนัมีใหเ้กิดเหตุหรือลดโอกาสท่ีอาจก่อใหเ้กิดสาธารณภยั 
๓.๓ การเตรียมความพร้อม (Preparedness) 

 หมายถึง มาตรการและกิจกรรมท่ีด าเนินการล่วงหน้าก่อนเกิดสาธารณภยั เพื่อเตรียมพร้อม
การจดัการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถรับมือกบัผลกระทบจากสาธารณภยัไดอ้ย่างทนัการณ์ และมี
ประสิทธิภาพ 

๓.๔ การจดัการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) 
หมายถึง การจัดตั้ งองค์กรและการบริหารจดัการด้านต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบในการจดัการ

สถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเตรียมความพร้อมรับมือและการฟ้ืนฟูบูรณะ 
 

 

/๓.๕ การฟ้ืนฟู... 



 ๓ 

๓.๕ การฟ้ืนฟูบูรณะ (Rehabilitation) 
 หมายถึง การฟ้ืนฟูสภาพเพื่อท าให้ส่ิงท่ีถูกตอ้งหรือไดรั้บความเสียหายจากสาธารณภยัไดรั้บ

การช่วยเหลือ แกไ้ขใหก้ลบัคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกวา่เดิม รวมทั้งใหผู้ป้ระสบภยัสามารถด ารงชีวิตตามสภาพ
ปกติไดโ้ดยเร็ว 
 ๓.๖  หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์ารมหาชน และหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐ แต่ไม่หมายความรวมถึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

๓.๗ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง องคก์ารบริหารส่วนต าบล เทศบาล องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั เมืองพทัยา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง 

๓.๘ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งพื้นท่ี หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง แต่ไม่หมายรวมถึงองค์การบริหารส่วนจงัหวดั และ
กรุงเทพมหานคร 

๓.๙ ผู ้บัญชาการป้องกันและบรร เทาสาธารณภัยแห่งชาติ  หมาย ถึง  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 

๓.๑๐ รองผูบ้ญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ หมายถึง ปลดักระทรวงมหาดไทย 
๓.๑๑ ผูอ้  านวยการกลาง หมายถึง อธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
๓.๑๒ ผูอ้  านวยการจงัหวดั หมายถึง ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
๓.๑๓ รองผูอ้  านวยการจงัหวดั หมายถึง นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
๓.๑๔ ผูอ้  านวยการอ าเภอ หมายถึง นายอ าเภอ 
๓.๑๕ ผูอ้  านวยการทอ้งถ่ิน หมายถึง นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล นายกเทศมนตรี 
๓.๑๖ ผูช่้วยผูอ้  านวยการทอ้งถ่ิน หมายถึง ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
๓.๑๗ เจา้พนกังาน หมายถึง ผูซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งให้ปฏิบติัหนา้ท่ีในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยัในพื้นท่ีต่าง ๆ ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.๒๕๕๐ 
๓.๑๘ กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั หมายถึง องคก์รปฏิบติัในการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัในเขตพื้นท่ีจงัหวดั 
๓.๑๙ กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอ าเภอ หมายถึง องคก์รปฏิบติัในการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัในเขตอ าเภอ และท าหนา้ท่ีช่วยเหลือจงัหวดัในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
๓.๒๐ กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทอ้งถ่ินแห่งพื้นท่ี หมายถึง องคก์รปฏิบติัใน

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล และเป็นหน่วยเผชิญเหตุ
เม่ือเกิดสาธารณภยัข้ึนในพื้นท่ี 

/๔. การจดัตั้ง... 



๔ 
๔. การจัดตั้งกองอ านวยการและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๔.๑ องคก์รปฏิบติั 
  ๔.๑.๑ กองอ านวยการป้องกนัหน่วยงานของผูอ้  านวยการทอ้งถ่ิน และให้มีท่ีท าการโดยให้
ใชท่ี้ท าการหรือส านกัปลดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลมูโนะ เป็นส านกังานของผูอ้  านวยการทอ้งถ่ิน มีนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ เป็นผู ้อ  านวยการ และมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู ้ช่วย
ผูอ้  านวยการ ก านัน ผูใ้หญ่บ้าน และภาคเอกชนในพื้นท่ีร่วมปฏิบติังาน ในกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั รับผดิชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
เป็นหน่วยเผชิญเหตุเม่ือเกิดข้ึนในพื้นท่ี 
  ๔.๑.๒ ภารกิจของกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัองค์การบริหารส่วน
ต าบลมูโนะ 
   (๑) อ านวยการ ควบคุม ปฏิบติังาน และประสานการปฏิบติัเก่ียวกบัการด าเนินการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
   (๒) สนบัสนุนกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัซ่ึงมีพื้นท่ีติดต่อหรือ
ใกลเ้คียง หรือเขตพื้นท่ีอ่ืนเม่ือไดรั้บการร้องขอ 
   (๓) ประสาทกบัส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 
รวมทั้งประสานความร่วมมือกบัภาคเอกชนในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทุกขั้นตอน 
  ๔.๒ โครงสร้างและหน้าท่ีของกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัองค์การ
บริหารส่วนต าบลมูโนะ 
   ๔.๒.๑โครงสร้างกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลมูโนะ ประกอบดว้ย ๕ ฝ่าย ไดแ้ก่ 
   (๑) ฝ่ายอ านวยการ ท าหน้าท่ี อ านวยการ ควบคุมก ากบัดูแลในการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ งวางระบบการติดตาม
ติดต่อส่ือสารในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัระหวา่งกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ทุกระดบั และฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งใหก้ารติดต่อเป็นไปอยา่งรวดเร็วต่อเน่ืองและเช่ือถือไดต้ลอดเวลา 
   (๒) ฝ่ายแผนและโครงการ ท าหน้าท่ี เก่ียวกบังานการวางแผนการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย การพฒันาแผนงาน การพัฒนาเก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน             
ทุกขั้นตอนงานติดตามประเมินงาน งานการฝึกซ้อมแผนฯ งานการจดัฝึกอบรมต่าง ๆ และงานการจดัท า
โครงการเก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
   (๓) ฝ่ายป้องกันและปฏิบติัการ ท าหน้าท่ี ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล
ประเมินสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน วางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกนัภยัมิใหเ้กิดข้ึน หรือเกิดข้ึนแลว้ใหไ้ดรั้บ 
 



๕ 
ความเสียหายน้อยท่ีสุด จดัระเบียบแจ้งเตือนภยัการช่วยเหลือประชาชนผูป้ระสบภยังานการข่าวการรักษา
ความปลอดภยัและการปฏิบติัการจิตวยิา 
   (๔) ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ ท าหนา้ท่ี ส ารวจความเสียหาย และความตอ้งการดา้นต่าง ๆ 
จดัท าบญัชี ผูป้ระสบภยั ประสานกบัทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั เพื่อให้การ
สงเคราะห์และฟ้ืนฟู คุณภาพชีวติทั้งดา้นร่างกายและจิตใจแก่ผูป้ระสบสาธารณภยั พร้อมทั้งด าเนินการฟ้ืนฟู
บูรณะส่ิงท่ีช ารุดเสียหายใหก้ลบัคืนสู่สภาพเดิม หรือใกลเ้คียงกบัสภาพเดิมใหม้ากท่ีสุด 
   (๕) ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ท าหน้าท่ี เป็นเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับการประชาสัมพนัธ์
เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัและการแถลงข่าวข้อเท็จจริงเก่ียวกับความ
เสียหายและความช่วยเหลือใหแ้ก่ส่ือมวลชนและประชาชนทัว่ไปไดท้ราบ 
  ๔.๓ การบรรจุก าลงั 
   ๔.๓.๑ ในภาวะปกติ ใชก้ าลงัเจา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลมูโนะเป็นหลกั 
   ๔.๓.๒ เม่ือคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภยัข้ึนในพื้นท่ีใด ให้กองอ านวยการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขา้ควบคุมสถานการณ์ ปฏิบติัหนา้ท่ี และเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พื้นท่ี
โดยเร็ว และรายงานใหผู้อ้  านวยการอ าเภอสุไหงโก-ลก ทราบทนัที 
๕. สถานทีต่ั้ง 
 ตั้งอยู ่ณ ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหโก-ลก จงัหวดันราธิวาส ๙๖๑๒๐ 
๖. แนวทางปฏิบัติ 
 เพื่อเตรียมการด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบติัการและเตรียมความพร้อมไวร้องรับ สถานการณ์    
สาธารณภยัท่ีอาจเกิดข้ึนในพื้นท่ีรับผิดชอบ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หลกัการปฏิบติัให้องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลมูโนะ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัเตรียมและจดัหาทรัพยากรท่ีจ าเป็น เพื่อการป้องกนัและบรรเทา    
สาธารณภยัให้เหมาะสมกบัผลการประเมินความเส่ียงและความล่อแหลมของพื้นท่ี รวมทั้งการวางแนว
ทางการเกิดความพร้อมในทุกดา้นและทุกภาคส่วนในเขตพื้นท่ีต าบลมูโนะ 
 
 
 

 

 

 

/หลกัการ... 



๖ 

หลกัการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

หลกัการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑.การป้องกนัและลดผลกระทบ 
 ๑.๑ การวเิคราะห์ความเส่ียงภยั 
 
 
 
๑.๒ การเตรียมการดา้นฐานขอ้มูล
และระบบสารสนเทศ 
 
 
 
๑.๓ การส่งเสริมให้ความรู้และ
สร้างความตระหนักด้านกา ร
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

 
๑.๑.๑ ประเมินความเส่ียงภยัและความล่อแหลมในเขตพื้นท่ี โดย
พิจารณาจากข้อมูลสถิติการเกิดภยัและจากการ วิเคราะห์ข้อมูล
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ  
๑.๑.๒ จดัท าแผนท่ีเส่ียงภยัแยกตามประเภทภยั 
๑.๒.๑ จดัท าฐานขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการสาธารณภยั 
๑.๒.๒ พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่าง
หน่วยงานใหมี้ประสิทธิภาพและสามารถใชง้านไดร่้วมกนั 
๑.๒.๓ กระจายข้อมูลด้านสาธารณภยัไปยงัหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
ปฏิบติัการ 
๑.๓.๑ สนบัสนุนให้ส่ือประชาสัมพนัธ์ให้มีบทบาทในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังจิตส า นึกด้านความปลอดภัยอย่าง
ต่อเน่ือง 
๑.๓.๒ เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
เก่ียวกบัความปลอดภยัในชีวติประจ าวนั 
๑.๓.๓ พฒันารูปแบบและเน้ือหาการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ให้
ชดัเจนเขา้ใจง่าย เหมาะสม เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม และเป็น
ท่ีน่าสนใจ 
๑.๓.๔ ส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้งคก์รเครือข่ายในการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยทุกภาคส่วนทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
อาสาสมคัรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการรณรงค์ ในเร่ืองความปลอดภยั
อยา่งต่อเน่ือง 
 

 

/หลกัการ(๑.๔)... 

 

 



๗ 

หลกัการปฏิบติัและแนวทางการปฏิบติัการองคก์ารบริหารส่วนต าบลมูโนะ (ต่อ) 

หลกัการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑.๔ การเตรียมการป้องกันด้าน
โครงสร้างและเคร่ืองหมายสัญญาณ
เตือนภยั 
 
 
๒. การเตรียมความพร้อม 
๒.๑ ด้านการจดัระบบปฏิบติัการ
ฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๒ ดา้นบุคลากร 

๑.๔.๑ จดัหาพื้นท่ีรองรับน ้าและกกัเก็บน ้า 
๑.๔.๒ สร้างอาคารหรือสถานท่ีเพื่อเป็นสถานท่ีหลบภยั ส าหรับ
พื้นท่ีท่ีการหนีภยัท าไดย้าก หรือไม่มีพื้นท่ีหลบภยัท่ี เหมาะสม 
๑.๔.๓ ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเพื่อการส่งก าลังบ ารุง หรือ
เส้นทางไปสถานท่ีหลบภยัใหใ้ชก้ารได ้
 
๒.๑.๑ จดัท าคู่มือและจดัท าแผนปฏิบติัการฉุกเฉินและแผนส ารอง
ของหน่วยงาน และมีการฝึกซอ้มแผน 
๒.๑.๒ จดัเตรียมระบบการติดต่อส่ือสารหลกัและส่ือสารส ารอง 
๒.๑.๓ ก าหนดแนวทางการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารแก่ประชาชน
และเจา้หนา้ท่ี 
๒.๑.๔ จดัเตรียมระบบการแจง้เตือนภยัและส่งสัญญาณเตือนภยั
ใหป้ระชาชนและเจา้หนา้ท่ีไดรั้บทราบล่วงหนา้ 
๒.๑.๕ จดัเตรียมเส้นทางอพยพและจดัเตรียมสถานท่ีปลอดภยั
ส าหรับคนและสัตวเ์ล้ียง 
๒.๑.๖ ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภยั ความสงบเรียบร้อย
รวมทั้งการควบคุม การจราจรและการสัญจรภายมนเขตพื้นท่ี 
๒.๑.๗ จดัระบบการดูแลส่ิงของบริจาคและการสงเคราะห์
ผูป้ระสบภยั 
๒.๑.๘ จดัท าบญัชีรายช่ือคนท่ีตอ้งช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 
๒.๒.๑ จดัเตรียมเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบงานป้องกนัและบรรเทา  
สาธารณภยัและก าหนดวธีิการปฏิบติัตามหนา้ท่ีและขั้นตอนต่าง ๆ 
๒.๒.๒ วางระบบการพฒันาศกัยภาพและการฝึกอบรมบุคลากร
ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
๒.๒.๓ จดัท าบญัชีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นต่าง ๆ หรือเจา้หนา้ท่ีจาก
หน่วยงานและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
๒.๒.๔ การเสริมสร้างศกัยภาพชุมชนดา้นการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัโดยการฝึกอบรมประชาชน 



๘ 

หลกัการปฏิบติัและแนวทางการปฏิบติัการองคก์ารบริหารส่วนต าบลมูโนะ (ต่อ) 

หลกัการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๒.๓ ดา้นเคร่ืองจกัรกล ยานพาหนะ 
วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
และพลงังาน 
 
 
 
 
 
 
๒.๔ ดา้นการเตรียมรับสถานการณ์ 

๒.๓.๑ จดัเตรียมเคร่ืองจกัรกลยานพาหนะ เคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์ 
ท่ีจ  าเป็นใหพ้ร้อมใชง้านไดท้นัที 
๒.๓.๒ จดัท าบญัชีเคร่ืองจกัรกล ยานพาหนะเคร่ืองมือ วสัดุ
อุปกรณ์ของหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
๒.๓.๓ พฒันาเคร่ืองจกัรกล เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ดา้นสาธารณ
ภยัใหท้นัสมยั 
๒.๓.๔ จดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นพื้นฐานส าหรับชุมชน 
๒.๓.๕จดัเตรียมระบบเตือนภยั 
๒.๓.๖ จดัหาน ้ามนัเช้ือเพลิงส ารอง/แหล่งพลงังานส ารอง 
๒.๔.๑ จดัประชุมหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั เช่น สถานพยาบาล ไฟฟ้า ประปา ผูน้ าชุมชน ฯลฯ 
๒.๔.๒ มอบหมายภารกิจความรับผดิชอบใหแ้ก่หน่วยงานนั้น 
๒.๔.๓ ก าหนดผูป้ระสานงานท่ีสามารถติดต่อไดต้ลอดเวลางาน
ของหน่วยงาน 

 

 การปฏบัิติในภาวะฉุกเฉิน 

 วตัถุประสงค ์

๑.เพื่อด าเนินการระงบัภยัท่ีเกิดข้ึนใหย้ติุลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภยัท่ีเกิดข้ึน
โดยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

๒. เพื่อรักษาชีวติ ทรัพยสิ์น และสภาวะแวดลอ้มท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเกิดภยัพิบติั 

 หลกัการปฏิบติั 

  คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัหมู่บา้น/ชุมชน กองอ านวยการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ หรือกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
อ าเภอสุไหงโก-ลก หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ด าเนินการตามขั้นตอนและวธีิปฏิบติั ดงัน้ี 

๑. กรณีเม่ือเกิดสาธารณภยั ระดบัหมู่บา้น/ชุมชน 



๙ 
หลกัการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ กรณีเมื่อเกิดสาธารณภัย 
ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 

หลกัการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การแจง้เหตุ 
 
 
 
 

๑.๑ ประชาชน / อาสาสมคัร / คณะกรรมการการฯ ฝ่ายแจง้เตือน
ภยั แจง้เหตุใหป้ระธานคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยัหมู่บ้าน / ชุมชน และผูอ้  านวยการทอ้งถ่ิน / ผูท่ี้ผูอ้  านวยการ
ทอ้งถ่ินมอบหมายทราบโทรศพัท ์ 
 -โทรศพัทส์ายด่วน ๐๗๓-๖๒๑๐๒๐ หรือ ๐๘๑-๐๙๘๔๑๔๖ 

๒. การระงบัเหตุ คณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน / 
ชุมชน / อปพร. / มิสเตอร์เตือนภยั / OTOS / อาสาสมคัร ต่าง ๆ 
เขา้ระงบั-เหตุ ตามแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัชุมชน 

๓. การประสานหน่วยงานต่าง ๆ ๓.๑ กรณีผูบ้าดเจบ็ใหป้ระสานสถานพยาบาลในพื้นท่ี/ขา้งเคียง 
- โทรศัพท์สายด่วน ๐๗๓-๖๒๑๐๒๐/ ๐๘๑-๐๙๘๔๑๔๖ หรือ
กรณีฉุกเฉินโทร ๑๖๖๙ 
- กรณีเกินศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชนในการระงบัภยั ให้ประธาน
คณะกรรมการการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัหมู่บา้น/ชุมชน 
รายงานต่อผูอ้  านวยการทอ้งถ่ิน เพื่อความช่วยเหลือ 

 

๒. กรณีสาธารณภยัรุนแรงเกินกวา่ระดบัหมู่บา้น/ชุมชน จะควบคุมได ้

หลกัการปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ กรณสีาธารณภัยรุนแรงเกนิกว่า
ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จะควบคุมได้ 

หลกัการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การจดัตั้งศูนยอ์  านวยการเฉพาะกิจฯ ผูอ้  านวยการทอ้งถ่ินออกค าสั่งตั้งศูนยอ์  านวยการเฉพาะกิจ 
๒. การเฝ้าระวงั ติดตาม และรับแจง้เหตุ ๒๔ 
ชัว่โมง 

จดัเวรเฝ้าติดตามสถานการณ์ 

๓. แจง้ขา่วเตือนภยั ๓.๑ แจง้ผูป้ระสานงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 
๓.๒ แจง้ผา่นส่ือต่าง ๆ 
๓.๓ ออกประชาสัมพนัธ์เสียงตามสาย 

 

 



๑๐ 

หลกัการปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ กรณสีาธารณภัยรุนแรงเกนิกว่า
ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จะควบคุมได้ (ต่อ) 

หลกัการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๔. การระงบัภยั ผูอ้  านวยการทอ้งถ่ินเขา้พื้นท่ี และตั้งศูนยบ์ญัชาการ

เหตุการณ์ในท่ีเกิดเหตุ เพื่อเป็นจุดสั่งการ พร้อมจดั
บุคลากร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้อุปกรณ์ และ
ยานพาหนะในการระงบัเหตุ 

๕.การช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ๕.๑ ปฏิบติัการคน้หา และช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 
๕.๒ ปฐมพยาบาลผูป้ระสบภยัท่ีเจ็บป่วยเพื่อส่งไป
รักษาตวัในโรงพยาบาลต่อไป 
๕.๓ จดัหาปัจจยัส่ีใหแ้ก่ผูป้ระสบภยั 
๕.๔ ใหก้ารสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั 

๖. การรายงานสถานการณ์ จดัเตรียมเจา้หนา้ท่ีเพื่อรายงานสถานการณ์ให้กอง
อ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอ าเภอ 
และกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
จงัหวดัทราบ จนกระทัง่สถานการณ์ภยัส้ินสุด 

๗. การประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ กรณีตอ้งขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อปภ. ขา้งเคียง / 
ส่วนราชการ ต่าง ๆ ในพื้นท่ี / องคก์รสาธารณกุศล 
ภาคเอกชน หรือ กองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัระดบัเหนือข้ึนไป 
อปท. ขา้งเคียง 
อบต. ปูโยะ ๐๗๓-๕๓๐๙๔๕ 
ทต. ปาเสมสั ๐๗๓-๖๔๖๕๔๒ 
ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั
นราธิวาส ๐๗๓-๕๓๒๑๓๒,๐๗๓-๕๓๒๑๓๔  

๘. การอพยพ เม่ือสถานการณ์เลวร้ายและจ าเป็นตอ้งอพยพ ให้
ด าเนินการอพยพเคล่ือนยา้ยอยา่งเป็นระบบ 

/หลกัการ(๙.)... 



๑๑ 

หลกัการปฏิบติั แนวทางปฏิบติั 
๙. การส่งต่อการควบคุมสถานการณ์ กรณีสถานการณ์รุนแรงเกินกวา่ศกัยภาพของ

ทอ้งถ่ินจะรับสถานการณ์ได ้ใหร้ายงานต่อ
ผูอ้  านวยการอ าเภอ เพื่อส่งมอบการควบคุม
สถานการณ์ต่อไป 

๓. การอพยพ  

  วตัถุประสงค ์

  เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐและ

สามารถด าเนินการอพยพเคล่ือนยา้ยให้เป็นไปอย่างมีระบบ สามารถระงับการแตกต่ืนเสียขวญัของ

ประชาชนไปสู่สถานท่ีปลอดภยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการเคล่ือนยา้ยส่วนราชการมาอยูใ่นเขต

ปลอดภยัและสามารถใหก้ารบริการประชาชนได ้

หลกัการปฏิบติั 

๑. การเตรียมการอพยพ  

 หลกัการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะในการเตรียมอพยพ 

หลกัการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. จดัท าแผนอพยพในพื้นท่ีเส่ียงจาก 
สาธารณภยั 

ประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

๒. เตรียมการเก่ียวกบั การอพยพ ประชุมและส ารวจสถานท่ี 
- สถานท่ีปลอดภยัส าหรับการอพยพประชาชนและสัตวเ์ล้ียง 
- เส้นทางหลกั และส ารองส าหรับอพยพ  
- ป้ายแสดงสัญญาณเตือนภยั ป้ายบอกเส้นทางอพยพทั้ง
เส้นทางหลกัและเส้นทางรอง 
- จดัเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ ยานพาหนะ ท่ีจ  าเป็นต่อการอพยพ  
- จดัล าดบัความส าคญัของการอพยพ โดยจดัแบ่งประเภทของ
บุคคลตามล าดบัความส าคญัเร่งด่วน 
- ก าหนดจุดนดัหมายประจ าชุมชนและพื้นท่ีรองรับการอพยพ 
- จดัท าคู่มือการอพยพจากสาธารณภยัท่ีสั้น ง่ายต่อการท าความ
เขา้ใจใหป้ระชาชนไดศึ้กษา 



๑๒ 

หลกัการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ในการเตรียมอพยพ (ต่อ) 

หลกัการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๓. จดัเตรียมสรรพก าลงัหน่วยปฏิบติัการฉุกเฉินหรือ
หน่วยอพยพ 

ทบทวนและฝึกซอ้มแผนอยา่งสม ่าเสมอ 

๔. จดัประชุมหรืออบรมใหค้วามรู้ในการช่วยเหลือ
ตวัเองเม่ืออยูใ่นภาวะฉุกเฉิน 

ประชุมหรือฝึกอบรม 

๕. ทบทวนและฝึกซอ้มแผนระบบเตือนภยัและแผน
อพยพ ประเมินเพื่อใหส้ามารถประยกุตใ์ชต่้อไป 

ฝึกซอ้มแผนทั้งแบบปฏิบติัการบนโตะ๊ และ
แบบปฏิบติัการจริง 

๖. ตรวจสอบการท างานระบบส่ือสาร -ติดต่อกบัผูมี้วทิยส่ืุอสาร / หรือ
โทรศพัทมื์อถือเพื่อเขา้ร่วมในการแจง้เตือนภยั 
-ฝึกซอ้มแผนอพยพ 

๗. แจง้ประชาชนท่ีอาศยัและท างานในพื้นท่ีเส่ียงภยั     
วา่มีความเส่ียงต่อภยัประเภทใดในหมู่บา้น/ชุมชน เช่น 
อุทกภยั อคัคีภยั วาตภยั 

การประชุมหมู่บา้น/ชุมชน 

 

๒. การจดัระเบียบสถานท่ีอพยพและการรักษาความปลอดภยั 
 หลกัการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ในการจัดระเบียบ
สถานทีอ่พยพและการรักษาความปลอดภัย 

หลกัการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การจดัเตรียมสถานท่ีปลอดภยั -จดัเตรียมพื้นท่ีให้เหมาะสมกบัจ านวนผูอ้พยพ และสัตวเ์ล้ียง 

-จดัเตรียมและดูแลความสะอาดของห้องน ้า อาหาร      น ้าด่ืม และ
ส่ิงแวดลอ้มใหถู้กสุขลกัษณะ 
-จดัเตรียมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
-จดัระเบียบพื้นท่ีอพยพ โดยแบ่งพื้นท่ีใหเ้ป็นสัดส่วนเป็นกลุ่ม
ครอบครัวหรือกลุ่มชุมชน 
-จดัท าแบบฟอร์มลงทะเบียนผูอ้พยพ เพื่อเป็นการตรวจสอบ
จ านวนผูอ้พยพ 
-จดัหาสถานท่ีปลอดภยัแห่งอ่ืนไวร้องรับในกรณีพื้นท่ีไม่เพียงพอ 

๒. การรักษาความปลอดภยั จดัระเบียบเวรยามทั้งในสถานท่ีอพยพ และบา้นเรือนของผูอ้พยพ 



๑๓ 

๓.  การด าเนินการอพยพขณะเกิดภยั 
 หลกัการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะในการด าเนินการ
อพยพขณะเกดิภัย 

หลกัการปฏิบัติ  แนวทางปฏิบัติ 
๑. เรียกประชุมกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัหมู่บา้น / ชุมชนเม่ือไดรั้บขอ้มูลแจง้
เตือนจากอ าเภอ / หมู่บา้น / ขอ้มูลเคร่ืองวดัปริมาณ
น ้าฝน / มิสเตอร์เตือนภยั 

เรียกประชุมกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทา   
สาธารณภยัองคก์ารบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

๒. เตรียมความพร้อม / เตรียมพร้อมระบบเตือนภยั
ทั้งหมด (สัญญาณเตือนภยัวิทยส่ืุอสาร 
โทรศพัทมื์อถือ หรือระบบเตือนภยัท่ีมีในทอ้งถ่ิน)  

เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ 

๓. ติดตามสถานการณ์จากทางราชการส่ือมวลชน
และอาสาสมคัรเตือนภยั 

สั่งการในระหวา่งการประชุมกองอ านวยการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลมูโนะ 

๔. ตรวจสอบขอ้มูลท่ีจ  าเป็นในพื้นท่ีท่ีประสบภยั - บญัชีรายช่ือผูอ้พยพ 
-บญัชีจ านวนและชนิดของสัตวเ์ล้ียงท่ีอพยพ 
-ยานพาหนะ 
-อาหารท่ีส ารองไวส้ าหรับคนและสัตวเ์ล้ียง 

๕. ตรวจสอบระบบเครือข่ายการเตือนภยั ตรวจสอบสัญญาณวทิยส่ืุอสาร 
๖. จดัเตรียมสถานท่ีปลอดภยัรองรับผูอ้พยพและ
สัตวเ์ล้ียง 

ประสานกบัผูดู้แลสถานท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๔ 

เม่ือสถานการณ์เลวร้ายและจ าเป็นตอ้งอพยพ 

หลกัการปฏิบัติ    แนวทางปฏิบัติ 
๑. ออกประกาศเตือนภยัเพื่ออพยพ ฝ่ายเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัและฝ่ายส่ือสารของ

คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัหมู่บา้น 
/ ชุมชน ออกประกาศเตือนภยัเพื่ออพยพใหส้ัญญาณ
เตือนภยัและประกาศอพยพ เช่น เสียงตามสาย วทิยุ
หอกระจายข่าว โทรโข่ง นกหวดี หรือ สัญญาณเสียง / 
สัญลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีก าหนดใหเ้ป็นสัญญาณเตือนภยั
ประจ าชุมชน / หมู่บา้น 

๒. ส่งฝ่ายอพยพไปยงัจุดนดัหมาย / จุดรวมพล เพื่อ
รับผูอ้พยพหรือตามบา้นท่ีมีผูป่้วย คนชรา เด็ก และ
สัตวเ์ล้ียง 

สั่งการในระหวา่งการประชุมกองอ านวยการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั 

๓. การดูแลความปลอดภยับา้นเรือนผูอ้พยพ จดัเวรออกตรวจตราความเรียบร้อยในพื้นท่ีประสบภยั 
 

๔. การด าเนินการอพยพเม่ือภยัส้ินสุด 

 หลกัการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ในการด าเนินการอพยพ
เมื่อภัยส้ินสุด 

หลกัการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. ตรวจสอบพื้นท่ีประสบภยั ส ารวจความเสียหายของพื้นท่ีประสบภยั รวมทั้ง

บา้นเรือนของผูเ้สียหาย 
๒. ตรวจสอบสภาพถนนท่ีใชเ้ป็นเส้นทางอพยพ ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ 
๓. แจง้แนวทางการอพยพกลบัใหป้ระชาชนไดรั้บ
ทราบ 

ประชุมผูเ้ก่ียวขอ้ง 

๔. ตรวจสอบความพร้อมของประชาชนในการ
อพยพกลบั 

จดัการประชุมท่ีสถานท่ีท่ีผูอ้พยพอาศยั 

๕. ด าเนินการอพยพประชาชนกลบับา้นเรือน ช้ีแจง้ในท่ีประชุมและด าเนินการอพยพประชาชน
กลบั 

 

  



๑๕ 

ข้ันตอนการด าเนินงานด้านการช่วยเหลอืเหตุสาธารณภัยกรณฉุีกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม ๔ ขั้นตอน ปฏิบติัทนัท่ีไดรั้บเหตุ 

ขั้นตอนการด าเนินงานดา้นการช่วยเหลือสาธารณภยั 

กรณีฉุกเฉินองคก์ารบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

รับแจ้งเหตุ รายงานผู้บังคับบัญชา 

จัดเจ้าหน้าทีอ่อก

ปฏิบัติงานทนัที 

เสร็จส้ินภารกจิ 

รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 

(รายงานอ าเภอภายใน ๒๔ ช่ัวโมง) 



๑๖ 

ข้ันตอนการด าเนินงาน ด้านการสนับสนุนน า้อุปโภค - บริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม ๖ ขั้นตอน ๑๘๐ นาที (๓ ชัว่โมง) 

  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ด้านการสนับสนุนน า้อุปโภค - บริโภค 

รับแจง้เหตุ/หนงัสือ 

(๑ นาที) 

เสนอหัวหน้าส านักปลดั อบต. 

(๕ นาท)ี 

ผู้บริหารพจิารณา 

(๑๕ นาท)ี 

ด าเนินการ 

(๑๕๐ นาท)ี 

เสร็จส้ินภารกจิ 

รายงานผลการ

ปฏิบัติ 



๑๗ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน พนักงานขับรถบรรทุกน า้ กรณส่ีงน า้อุปโภค – บริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

รวม ๓ ขั้นตอน ๑๔๐ นาที (๒ ชัว่โมง ๓๐ นาที) 

 

  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกน า้ 

กรณส่ีงน า้อุปโภค – บริโภค 

รับค าส่ังผู้บังคับบัญชา 

(๑ นาท)ี 

ด าเนินการ 

(๑๔๐นาท)ี 

เสร็จส้ินภารกจิ 

รายงานผู้บังคับบัญชา 

(๙ นาท)ี 



๑๘ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกน า้อเนกประสงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม ๓ ขั้นตอน ปฏิบติังานทนัทีท่ีไดรั้บค าสั่งจากผูบ้งัคบับญัชา 

 

  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกน า้

อเนกประสงค์ 

รับค าส่ังผู้บังคับบัญชา 

ออกปฏิบัติการทนัที 

เสร็จส้ินภารกจิ 

รายงาน 

ผู้บังคับบัญชา 



๑๙ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หน่วยปฏิบัติงานระบบการฉุกเฉิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม ๔ ขั้นตอน ปฏิบติังานทนัทีท่ีไดรั้บค าสั่งจากศูนยส์ั่งการ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 หน่วยปฏิบัติงานระบบการฉุกเฉิน 

รับค าส่ังจากศูนย์ส่ังการ 

ออกปฏิบัติการทนัที 

เสร็จส้ินภารกจิ 

กรอกข้อมูลในระบบ ITEMS 

รางาน 

ศูนย์ส่ังการ 



๒๐ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การช่วยเหลอืเยยีวยาผู้ประสบภัยพบิัติกรณฉุีกเฉิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม ๑๒ ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ๙๐ วนั นบัตั้งแต่วนัเกิดสาธารณภยั 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การช่วยเหลือเยยีวยาผู้ประสบภัยพบิัติกรณฉุีกเฉิน 

รับเร่ืองร้องทุกข์ 

เสนอหัวหน้าส านักปลดั อบต. 

(๕ นาท ี) 

เสนอปลดั อบต. 

(๑๕ นาท)ี 

ผู้บริหารพจิารณา 

(๑๕ นาท)ี 

ส ารวจความเสียหาย 
ร่วมกบักองช่าง 
(๑๒๐ นาท)ี 

แจ้งคณะกรรมการ 

ตรวจสอบข้อเทจ็จจริง 

(๑๐ นาท)ี 

ประชุม คกก. พจิารณาให้ 

ความช่วยเหลอื 

(๖๐ นาที) 

สรุปผลการพจิารณาให้ 

ความช่วยเหลอื 

(๖๐ นาที) 

เสนอผู้บริหารพจิารณา 

(๑๕ นาท)ี 
 

เสนอกองคลงั 

เพือ่ตั้งฎกีาเบิกจ่าย 

แจ้งผู้ประสบภัย 

รายงานการให้ความช่วยเหลือ 

กบัทางอ าเภอ 



๒๑ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การระงับเหตุอคัคีภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม ๓ ขั้นตอนกรณีเกิดเหตุนอกพื้นท่ี ๕ ขั้นตอน  กรณีเกิดเหตุในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การระงับเหตุอคัคีภัย 

รับแจ้งเหตุ 

(๑ นาท)ี 

จัดเจ้าหน้าทีอ่อกปฏิบัติงานทนัที 
หลงัได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 

เสร็จส้ินภารกจิ 

เจ้าหน้าทีก่ลบัทีต่ั้งปกติ 

ส ารวจความเสียหาย 

(เหตุเกดิในพืน้ที ่อบต.) 

รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 

(เหตุเกดิในพืน้ที ่อบต.) 

รายงาน 

ผู้บังคับบัญชา 



๒๒ 
แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภยั 

ท่ี นธ ๗๒๖๐๑/       วนัท่ี.........เดือน......................พ.ศ................ 
จาก องคก์ารบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
ถึง นายอ าเภอสุไหงโก-ลก  
................................................................................................................................................................................................... 
๑. ชนิดของภยั    (    )   อุทกภยั (    )   วาตภยั   (    )   ความแหง้แลง้   (    )   อคัคีภยั   (    )   ไฟป่า   (    )   อากาศหนาว   
                          (     )   แผน่ดินไหวและแผน่ดินถล่ม   (    )   สารเคมีและวตัถุอนัตราย   (    )   อุบติัเหตุ   (    )   ทุ่นระเบิด    
                          (    )   การอพยพประชาชนและส ารวจราชการ (    )  อ่ืน ๆ ............................................................................ 
                               ความรุนแรงของภยั (    )  เลก็นอ้ย (    )  ปานกลาง  (    )  รุนแรง ลกัษณะของภยั..................................... 
๒. ภยัท่ีเกิดวนัท่ี................................เวลา.....................น. ภยัส้ินสุดวนัท่ี...............................เวลา.......................................น. 
๓. สถานท่ีเกิดภยั........................................................บา้นเลขท่ี..............................หมู่ท่ี.......ต  าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก 
จงัหวดันราธิวาส  
๔. ราษฎรท่ีประสบภยั 
   ๔.๑ ราษฎรท่ีไดรั้บความเดือดร้อน จ านวน......................ครัวเรือน  จ านวน....................คน 
   ๔.๒ บาดเจ็บ..................................คน 
   ๔.๓ เสียชีวติ..................................คน 
   ๔.๔ สูญหาย..................................คน 
  ๔.๕ อพยพท่ีปลอดภยั................................คน............................ครัวเรือน 
๕. พ้ืนท่ีประสบภยัและไดรั้บความเสียหาย 
  ๕.๑ อาคารส่ิงก่อสร้าง..................................................................จ านวน..............................หลงั 
  ๕.๒ พ้ืนท่ีและทรัพยสิ์นทางการเกษตร  พืชไร่.....................ไร่  นา..................ไร่  สวน................ไร่  บ่อปลา................บ่อ  
          บ่อกุง้............บ่อ สตัวเ์ล้ียง โค..............ตวั  สุกร.............ตวั  เป็ด/ไก่........................ตวั  อ่ืน ๆ...................................... 
          ความเสียหายประมาณ..............................................บาท 
   ๕.๓ ส่ิงสาธารณประโยชน์ ถนน.................สาย  สะพาน........................คอสะพาน................แห่ง  ฝ่าย.......................แห่ง 
           อ่ืน ๆ...................ความเสียหายประมาณ......................บาท 
๖. การบรรเทา............................................................................................................................................................................ 
๗. เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ท่ีใช ้รถดบัเพลิง..............................คนั รถบรรทุกน ้ า.....................คนั เคร่ืองสูบน ้ า.....................เคร่ือง 
     อ่ืน ๆ......................รถบรรทุก........................จ านวน..........................คนั รถ.........................ลอ้ จ านวน......................คนั 
     ๗.๑ ส่วนราชการ...................................... หน่วยงาน   ๗.๒ เอกชน/ประชาชน.....................................กลุ่ม/คน 
๘. การด าเนินการของส่วนราชการ หน่วยอาสาสมคัร มูลนิธิ ในพ้ืนท่ี 
    (    ) ส่วนราชการอ่ืน   (ช่ือ)................................... 
    (    ) ภาคเอกชน  (ช่ือ)........................................... 

(ลงช่ือ)                                              ผูร้ายงาน 
(......................................................) 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
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