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คำนำ 

                 ดวยปจจุบันสาธารณภัย ยังคงมีแนวโนม จะเกิดข้ึน อยางตอเนื่องและซับซอนมากข้ึน เนื่องจากความ

แปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง

สังคมชนบท ไปสูสังคมเมืองอยางรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นสงผลใหความเสียหาย

จากสาธารณภัยรุนแรงมากข้ึน ท้ังภัยธรรมชาติ เชนอุทกภัย วาตภัย ภัยแลง ภัยหนาว และภัยจากการกระทำ    ของ

มนุษย เชน อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตรายรวมท้ังสาธารณภัยหรืออุบัติภัยตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 

 งานปองกันและบรรเทาสาธารภัย ซึ่งเปนหนวยงานที่มีความสำคัญเปนอยางยิ่งในการชวยเหลือและ

บรรเทาสาธารณภัยตางๆ  ท่ีเกิดข้ึน เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานจึงตองมีความรูความเขาใจในข้ันตอนการปฏิบัติงานอยาง

ถองแท จึงจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดังนั้น 

 คณะผูจัดทำ คูมือการปฏิบัติงานเลมนี้ จึงไดรวบรวมเนื้อหาสาระ หนาที่ ลักษณะงานและข้ันตอน  

การปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำ เปนรูปเลมไว เพื่อใชเปนคูมือในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเปน

การสรางความเขาใจและความรวมมือตางๆ จากผูมีสวนไดสวนเสีย ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหเขาใจในบทบาทหนาที่ลักษณะงาน  และขั้นตอนการปฏิบัติงานปองกันและ

บรรเทา    สาธารณภัย และสามารถนำไปปฏิบัติไดอยางรวดเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดรอนแกผูประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน 
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 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระงับอัคคีภัย       ๑7 
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คูมือการปฏิบัติงาน 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

๑. หลักการและเหตุผล 

 สาธารณภัยยังคงมีแนวโนมจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและซับซอนมากขึ้นเนื่องจากความแปรปรวนของ

ภูมิอากาศในโลกความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสังคมไทยจาก

สังคมชนบทไปสูสังคมเมืองอยางรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยมากขึ้นสงผลใหความเสียหาย

จาก สาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง ภัยหนาว และภัยจากการกระทำของ

มนุษย เชน อัคคีภัย การรั่วไหลของสารเคมี อันตราย 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนหนวยงานท่ีอยูใกลชิดประชาชน  และมีบาบาทภารกิจในการเขาไปให

ความชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในลำดับแรก กอนที่หนวยงานภายนอกจะเขาใหไปใหความชวยเหลือ

ประกอบกับพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     มี

หนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและใหผูบริหารสวนทองถ่ิน เปนผูอำนวยการทองถ่ินในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ในทองถิ่นตน จึงถือเปนภารกิจสำคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะตองเตรียมความ

พรอมในการปองกันสาธารณภัยและพัฒนา ขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและใหความชวยเหลือผูประสบภัย 

ภายหลังจากสถานการณภัยยุติ 

๒. วัตถุประสงค  

 ๑. เพื่อใหการดำเนินงานจัดการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององคการบริหารสวนตำบลยางสัก

กระโพหลุม มีข้ันตอนหรือกระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 ๒. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกำหนดระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยท่ีกำหนดไวอยางสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ 

 ๓. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสีย

ท่ีจะเกิดจากภัยพิบัติใหเหลือนอยท่ีสุด 

 ๔. เพ่ือใหประชาชนท่ีประสบไดรับการชวยเหลือฟนฟูอยางท่ัวถึงและทันเวลา 

 ๕. เพ่ือบูรณาระบบการสั่งการในปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางมีเอกภาพ 

 ๖. เพ่ือสรางระบบบริหารสาธารณภัยท่ีดีและสอดคลองวัฎจักรการเกิดภัย 

๓. นิยามศัพท  

 การปองกัน ( Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมตางๆ ท่ีกำหนดข้ึนลวงหนาท้ังดานโครงสราง

และท่ีมีใชดานโครงสราง เพ่ือลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย 

 การลดผลกระทบ ( Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการตางๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงและลดผลทระทบ ทาง

ลบจากสาธารณภัย และยังหมายถึงการลดหรือควบคุม และปองกันมิใหเกิดเหตุหรือลดโอกาสที่อาจจะเกิดสาธารณ

ภัย 
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 การเตรียมความพรอม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่ดำเนินงานลวงหนากอนเกิด 

สาธารณภัย เพื่อเตรียมความพรอมการจัดการในสถานการณฉุกเฉินใหสามารถรับมือกับผลกระทบจากสาธารณภัย

ไดอยางทันการณและมีประสิทธิภาพ  

 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency  Management) หมายถึง การจัดตั้งองคกรและการบริหาร

จัดการดานตางๆ เพื่อรับผิดชอบในการจัดการสถาณการณฉุกเฉินทุกรูปแบบโดยเฉพาะอยางยิ่งการเตรียมความ

พรอมรับมือและการฟนฟูบูรณะ 

 การฟนฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การฟนฟูสภาพเพ่ือทำใหสิ่งท่ีถูกตองหรือไดรับความเสียหาย

จากสาธารณภัยที่ไดรับการชวยเหลือ เหลือแกไขใหกลับคืนสูสภาพเดิม รวมทั้งให ผูประสบภัยสามสารถดำรงชีวิต

ตามสภาพปกติไดโดยเร็ว 

 หนวยงานของรัฐ  หมายถึง   สวนราชการรัฐวิสาหกิจองคกรมหาชนและหนวยงานอ่ืนของรัฐแตไม

หมายความรวมถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 องคปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง องคการบริหารสวนตำบล เทศบาล   องคการบริหารสวนจังหวัด   

เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง 

 องคกรปกคองสวนทองถิ่นแหงพื้นท่ี หมายถึง    องคการบริหารสวนตำบล และองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน อ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้งแตไมหมายรวมถึงองคการบริหารสวนนจังหวัด และ กรุงเทพมหานคร 

 ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แหงชาติ หมายถึง รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 

 รองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ หมายถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 ผูอำนวยการกลาง หมายถึง อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ผูอำนวยการจังหวัด หมายถึง ผูวาราชการจังหวัด 

 รองผูอำนวยการจังหวัด หมายถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

 ผูอำนวยการอำเภอ  หมายถึง   นายอำเภอ 

 ผูอำนวยการทองถิ่น หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตำบล และ นายกเทศมนตรี 

 ผูชวยผูอำนวยการทองถิ่น หมายถึง ปลัดองคการบริหารสวนทองถ่ิน 

 พนักงาน หมายถึง ผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตางๆ 

ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550  

 กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  หมายถึง องคกรปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยในพ้ืนท่ีจังหวัด 

 กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ  หมายถึง องคกรปฏิบัติในงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยในเขตอำเภอและหนาท่ีชวยเหลือจังหวัดในการปองกันและบรเทาสาธารณภัย 

 กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทองถิ่นแหงพื้นท่ี หมายถึง องคกรปฏิบัติในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในเขตองคการบริหารสวนตำบล/เทศบาล/ อำเภอ และเปนหนวยที่เผชิญเหตุเมื ่อเกิด      

สาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
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4. การจัดตั้งกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 4.1 องคกรปฏิบัติ 

  4.1.1 กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององคการบริหารสวนตำบลยางสัก    

กระโพหลุม ทำหนาที่เปนหนวยงานของผูอำนวยการทองถิ่น มีนายกองคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม      

เปนสำนักงานผู อำนวยการ และมีปลัดองคการบริหารสวนตำบล รองปลัด องคการบริหารสวนตำบลยางสัก       

กระโพหลุม เปนผูชวยผูอำนวยการกำนัน ผูใหญบาน และภาคเอกชน ในพื้นที่รวมกันปฏิบัติงานในกอง อำนวยการ 

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตำบลยางสักระโพหลุม และเปนหนวยเผชิญเหตุ

เม่ือเกิดภัยพิบัติในพ้ืนท่ี 

  4.1.2 ภารกิจของกอง อำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลยาง

สักกระโพหลุม  

   1. อำนวยการควบคุมปฏิบัติงานและประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

   2. สนับสนุนกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง

หรือเขตพ้ืนท่ีเม่ือไดรับการรองขอ 

   3. ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบรวมท้ังประสาน

ความรวมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติงานและบรรเทาสาธารณภัยทุกข้ันตอน 

 4.2 โครงสรางและหนาท่ีของกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบล

ยางสักกระโพหลุม  

  4.2.1  โครงสรางและหนาที่ของกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหาร

สวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

   1. ฝายอำนวยการทำหนาที่อำนวยการควบคุมกำกับดูแลในการปองกันและบรรเทา     

สาธารณภัย ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมท้ังวางระบบการสื่อสารในการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยระหวางกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับและฝายที่เกี่ยวของใหการติดตอเปนไป

อยางรวดเร็วตอเนื่องและเชื่อถือไดตลอดเวลา 

    2. ฝายแผนและโครงการทำหนาที่เกี่ยวกับงานวางแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย การพัฒนาแผนงานเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอนงานติดตามประเมินผลงานการ

ฝกซอมแผนงานฯ งานการจัดฝกอบรมตางๆ และงานการจัดทำ โครงการเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 

    3. ฝายปองกันและปฏิบัติการทำหนาที ่ ติดตามสถานการณรวบรวมขอมูลประเมิน

สถานการณที่อาจจะเกิดขึ้น วางมาตรการตางๆ ในการปองกันภัย มิใหเกิดขึ้นแลวใหรับความเสียหายนอยที่สุดจัด

ระเบียบแจงเตือนภัยการชวยเหลือประชาชน ผูประสบภัยงานการขาวการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติการ

จิตวิทยา 
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    4. ฝายฟนฟูบูรณะทำหนาท่ีสำรวจความเสียหายและความตองการดานตางๆ จัดทำบัญชี

ผูประสบสาธารณภัย ประสานกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเคราะห ผูประสบภัยเพื่อใหการสงเคราะหและ

ฟนฟูคุณภาพ ชีวิตทั้งทางดานรางกายและจิตใจแกผูประสบสาธารณภัย พรอมทั้งดำเนินการฟนฟูบูรณะสิ่งที่ชำรุด

เสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิม หรือใกลเคียงสภาพเดิมมากท่ีสุด 

    5. ฝายประชาสัมพันธ ทำหนาที่เกี ่ยวกับการประชาสัมพันธเผยแพรความรูเกี ่ยวกับ     

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการแถลง ขาวขอเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายและความชวยเหลือใหแก

สื่อมวลชนและประชาชนท่ัวไปไดทราบ 

 4.3 การบรรจุกำลัง 

  4.3.1 ในภาวะปกติใชกำลังเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุมเปนหลัก 

  4.3.2 เมื่อคาดวาจะเกิดหรือเสี่ยงที่จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใด ให กองอำนวยการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยเขาควบคุมสถานการณปฏิบัติหนาที่และเพื่อชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ โดยเร็วและ

รายงานใหผูอำนวยการอำเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ทราบทันที 

 

5. สถานท่ีตั้ง ณ ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 159 หมูที่ 7 ตำบลยางสักกระโพหลุม 

อำเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140 

6. แนวทางการปฏิบัติ   เพื ่อเตรียมการดานทรัพยากรระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพรอมไวรองรับ

สถานการณ สาธารณภัย ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพหลักการปฏิบัติใหองคการบริหาร

สวนตำบลยางสักกระโพหลุม และหนวยงานที่เกี่ยวของจัดเตรียม และจัดหาทรัพยกรที่จำเปนเพื่อการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ใหเหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงและความลอแหลมของพื้นที่ รวมทั้งการวางแนว

ทางการปฏิบัติการใหพรอมเผชิญสาธารณภัย และดำเนินการฝกซอมตามแผนการที่กำหนดใหอยางสม่ำเสมอ เปน

ประจำ เพ่ือใหเกิดความพรอมในทุกดานและทุกภาคสวนในเขตพ้ืนท่ีองคกรบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
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หลักการปฏิบัต ิ แนวทางการปฏิบัต ิ
1. การปองกันและลดผลกระทบ 
     1.1 การวิเคราะหความเสี่ยง 

- ประเมินความเสี ่ยงภัยและความลอแหลมในพื้นท่ี 
โดยพิจารณาจากขอมูลสถิต ิการเก ิดภัยและจาก        
การวิเคระหขอมูลสภาพแวดลอมตางๆ 
- จัดทำแผนท่ีเสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย  

     1.2 การ เตร ี ยมการด  านข อม ู ลและระบบ
สารสนเทศ 

- จัดทำฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการ
สาธารณภัย 
- พัฒนาระบบการเชื ่อมโยงขอมูลดานสาธารณภัย
ระหวางหนวยงานใหมีประสิทธิภาพและสามารถใช
งานไดรวมกัน 
- กระจายขอมูลดานสาธารณภัยไปยังหนวยงานที ่มี
หนาท่ีปฏิบัติการ 

   1.3 การสงเสริมใหความรูและสรางความตระหนัก
ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 

 - สนับสนุนใหสื ่อประชาสัมพันธใหมีบทบาทในการ
รณรงคประชาสัมพันธเพื่อปลูกฝงจิตสำนึก ดานความ
ปลอดภัยอยางตอเนื่อง 
- เผยแพร และเสร ิมสร างความรูความเข าใจแก
ประชาชน เก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน 
- พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงคประชาสัมพันธ
ใหชัดเจนเขาใจงาย เหมาะสมเขาถึงกลุมเปาหมายแต
ละกลุมและเปนท่ีนาสนใจ 
- สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรเครือขายในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกภาคสวนท้ัง
ภาคเอกชนและอาสาสมัครตางๆ มีสวนรวมในการ
รณรงคในเรื่องความปลอดภัย  

1.4 การเตร ียมการป องก ันด านโครงสร างและ
เครื่องหมายสัญญาณเตือนภัย 

- จัดหาพ้ืนท่ีรองรับและกักเก็บน้ำ 
- สรางอาคารหรือสถานที่เพื ่อเปนสถานที่หลบภัย 
สำหรับพื้นที ่หนีภัยทำไดยากหรือไมมีพื ้นที่หลบภัย      
ทำไดหรือไมมีพ้ืนท่ีหลับภัยท่ีเหมาะสม 
- กอสราง/ปรับปรุงเสนทางเพ่ือการสงกำลังบำรุง หรือ
เสนทางไปสถานท่ีหลบภัยใหใชการได 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติ 
2. การเตรียมความพรอม 
    2.1  ดานการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 

- จัดทำคูมือและจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผนสำรองของ
หนวยงานและมีการซอมแผน 
- จัดเตรียมระบบการสื่อสารหลักและสื่อสารสำรอง 
- กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธขาวสารแกประชาชนและ
เจาหนาที่  จัดเตรียมระบบการแจงเตือนและสงสัญญานเตือนภัย
ใหประชาชนและเจาหนาท่ีไดรับทราบลวงหนา 
- จัดเตรียมเสนทางอพยพและจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยสำหรับ
คนและสัตวเลี้ยง 
- กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบรอย 
รวมท้ังการควบคุมการจราจร และสัญจรภายในเขตพ้ืนท่ี 
- จัดระบบการดูแลสิ่งของบริจาคและการสงเคราะหผูประสบภัย 
- จัดทำบัญชีรายชื่อคนท่ีตองชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ 

  2.2 ดานบุคลากร - จัดเตรียมเจาหนาท่ี ท่ีรับผิดชอบงานปองกันและบรรเทา        
  สาธารณภัย และกำหนดวิธีการปฏิบัติตามท่ีและข้ันตอนตางๆ 
- วางระบบการพัฒนาศักยภาพและการฝกอบรมบุคลากรดาน 
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- จัดทำบัญชีผู เชี ่ยวชาญเฉพาะดานตางๆ หรือเจาหนาที ่จาก
หนวยงานและองคท่ีเก่ียวของ 
- การเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทา      
สาธารณภัยโดยการฝกอบรมประชาชน 

2.3 ดานเครื ่องจักรกลยานพาหนะวัสดุ 
อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชและพลังงาน 

- จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพนะเครื่องมือวัสดุอุปกรณที่จำเปน
ใหพรอมใชงานไดทันท่ี 
- จัดทำบัญชีเครื่องจักรกลยานพาหนะเครื่องมือวัสดุอุปกรณของ
หนวยงานภาคีเครือขายทุกภาคสวน 
- พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมือวัสดุดานสาธารณภัยใหทันสมัย 
- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณท่ีจำเปนพ้ืนฐานสำหรับชุมชน 
- จัดเตรียมระบบเตือนภัย  
- จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง/แหลงพลังงานสำรอง 

2.4 ดานการเตรียมรับสถานการณ - จัดประชุม หนวยงานที่เกี ่ยวของกับการปองกันและบรรเทา    
สาธารณภัย 
- มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบใหแกหนวยงานนั้น 
- กำหนดผูประสานงานท่ีสามารถติดตอตลอดเวลา ของหนวยงาน 
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การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 

 วัตถุประสงค 

  1. เพื่อดำเนินการระงับภัยที่เกิดขึ้นใหยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น โดยการ

ประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน 

  2. เพ่ือรักษาชีวิตทรัพยสินและสภาพแวดลอม ท่ีไดรับผลกระทบจากเกิดภัยพิบัติ 

 หลักการปฏิบัติ 

  คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมูบาน/ ชุมชน กองอำนวยการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม หรือ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อำเภอมวงสามสิบ และหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการตามข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. กรณีเม่ือเกิดสาธารณภัยระดับหมูบาน/ชุมนุม 

 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
1. การแจงเหตุ ประชาชน/ อาสาสมัคร/ คณะกรรมการฯ ฝายแจงเตือนภัยแจงเหตุให

ประธานคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมูบาน/ ชุมชน  
และผูอำนวยการทองถิ่น / ผูอำนวยการทองถิ่นมอบหมายทราบ โดย
ทางสื่อสาร/ โทรศัพท 
-วิทยุสื่อสารความถ่ี 162.25 MHz 
- โทรศัพทสายดวน 0-4534-1031 
 

2. การระงับเหตุ คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู บาน/ ชุมชน/       
อปพร./ มิสเตอรเตือนภัย/ OTOS/ อาสาสมัครตางๆ เขาระงับเหตุ
ตามแผนปองกันและสาธารณภัยชุมชน 

3. การประสานหนวยงานตางๆ  - กรณีผูบาดเจ็บใหประสานสถานพยาบาลในพ้ืนท่ี/ขางเคียง 
- วิทยุสื่อสารความถ่ี ........................................MHz 
- โทรศัพท สายดวน 1669 หรือ............................. 
- กรณีเกินศักยภาพของหมูบาน/ ชุมชนในการระงับภัยใหประธาน 
คณะกรรมการปองกันและบรรเทาธารณภัยหมูบาน/ชุมชนรายงานตอ
ผูอำนวยการทองถ่ิน เพ่ือขอความชวยเหลือ 
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 2. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกวาระดับหมูบาน/ ชุมชนจะควบุมได 

 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
1. การจัดตั้งศูนยอำนวยการเฉพาะกิจฯ ผูอำนวยการทองถ่ินอำคำสั่งตั้งศูนยอำนวยการเฉพาะกิจ 
2. การเฝาระวังติดตามและระงับ 
    แจงเหตุ 24 ชั่วโมง 

จัดเวรเฝาระวังติดตามสถานการณ 

3. แจงขาวเตือนภัย - แจงผูประสานงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 
- แจงผานทางสื่อตางๆ 
- ออกประชาสัมพันธเสียงตามสาย หรือเสนทางออนไลนตางๆ ท่ี   
  ประชาชนสามารถรับขาวสารนั้นทันที 

4. การระงับเหตุ - ผูอำนวยการทองถ่ิน เขาพ้ืนท่ีและตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณ 
  ในที ่เกิดเหตุเพื ่อเปนจุดสั ่งการพรอมจัดบุคลากร เครื ่องมือใช
อุปกรณและยานพาหนะในการระงับเหตุ 

  
 

 3. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกวาระดับจะควบคุมได 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
การสงตอการควบคุมสถานการณ   กรณีสถานการณร ุนแรงเกินกวาศ ักยภาพของทองถ ิ ่นจะรับ

สถานการณไดใหรายงานตอผู อำนวยการอำเภอเพื ่อสงมอบการ
ควบคุมสถานการณตอไป 
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การอพยพ 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือเปนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐและสามารถดำเนินการ

อพยพเคลื่อนยายใหเปนไปอยางมีระบบสามารถระงับ การแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสูสถานท่ี ปลอดภัยได

อยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเปนการเคลื่อนยายสวนราชการมาอยูในเขตปลอดภัยและสามารถใหการ บริการ

ประชาชนได 

 หลักการปฏิบัติ 

 1. การเตรียมการอพยพ 

 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
1. จัดทำแผนอพยพในพ้ืนท่ีเสี่ยงจาก        
    สาธารณภัย 

ประชุมผูเก่ียวของ 

2. เตรียมการเก่ียวกับอพยพ ประชุมและสำรวจสถานท่ี 
- สถานท่ีปลอดภัยสำหรับการอพยพประชาชนและสัตวเลี้ยง 
- เสนทางหลักและสำรองสำหรับอพยพ 
- ปายแสดงสัญญาณ เตือนภัย ปายบอกเสนทางอพยพ ท้ัง
เสนทางหลักเสนทางรอง 
- จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณยานพาหนะท่ีจำเปนตอการอพยพ 
- จัดลำดับความสำคัญ ของการอพยพโดยจัดแบงประเภท ของ
บุคคลตามลำดับความสำคัญเรงดวน 
- กำหนดจัดนัดหมายประจำชุมนุมและพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ 
- จัดทำคูมือการอพยพจากสาธารณภัย ท่ีสั้นงายตอการทำความ
เขาใจใหประชาชนไดศึกษา 

3. จัดเตรียมสรรพกำลังหนวยปฏิบัติการ
ฉุกเฉินหรือหนวยอพยพ 

ทบทวนและฝกซอมแผนอยางสม่ำเสมอ 

4. จัดทำประชุมหรืออบรมใหความรูในการ 
ชวยเหลือตัวเองเม่ืออยูในภาวะฉุกเฉิน 

ประชุมหรือฝกอบรม 

5. ทบทวนและฝกซอมแผนระบบเตือนภัย 
และแผนอพยพประเมินเพ่ือใหสามารถ
ประยุกตใชตอไป 

ฝกซอมแผนท้ังแบบปฏิบัติการบนโตะและแบบปฏิบัติการจริง 

6. ตรวจสอบการระบบสื่อสาร - ติดตอกับผูมีวิทยุสื่อสาร/ หรือผูมีโทรศัพทมือถือเพ่ือเขารวมใน
การแจงเตือนภัย 
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 - ฝกซอมแผนอพยพ 
7. แจงประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย
วา มีความเสี่ยงตอภัยประเภทใดในหมูบาน/ 
 ชุมชน เชน อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย 

 

 

2. การจัดระเบียบสถานท่ีอพยพและการรักษาความปลอดภัย 

 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
1. การจัดเตรียมสถานท่ี ปลอดภัย - จัดเตรียมพ้ืนท่ีใหเหมาะกับ กับจำนวน ผูอพยพและสัตวเลี้ยง 

- จัดเตรียมและดูความสะอาดของหองน้ำ อาหาร น้ำอุปโภค และ
บริโภค และสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ 
- จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
- จัดระเบียบพ้ืนทีอพยพโดยแบงพ้ืนท่ี ใหเปนสัดสวนเปนกลุม
ครอบครัววหรือกลุมชุมชน 
- จัดทำแบบฟอรมลงทะเบียนผูอพยพ เพ่ือเปนการ ตรวจสอบ
จำนวน ผูอพยพ 
- จัดหาสถานท่ีปลอดภัยแหงอ่ืนไวรองรับในกรณีไมเพียงพอ 

2. การรักษาความปลอดภัย จัดระเบียบเวรยามท้ังในสถานท่ีอพยพและบานเรือนผูอพยพ 
 

3. การดำเนินการอพยพขณะเกิดภัย 

 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
1. เรียกประชุมกองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หมูบาน/ ชุมชน / 
เมือไดรับขอมูลแจงเตือนจากอำเภอ/ 
หมูบาน/ ขอมูลเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน/ 
มิสเตอรเตือนภัย 

เรียกประชุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

2. เตรียมความพรอม/เตรียมความระบบ
เตือนภัยท้ังหมด (สัญญาณ เตือนภัยวิทยุ
สื่อสารโทรศัพทมือถือหรือระบบเตือนภัยท่ี
อยูในทองถ่ิน) 

เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ 

3. ติดตามสถานการณจากทางราชการ
สื่อมวลชนและอาสาสมัครเตือนภัย 

สัง่การในระหวางการประชุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
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4. ตรวจสอบขอมูลท่ีจำเปนในพ้ืนท่ี 
ประสบภัย 

- บัญชีรายชื่อผูอพยพ 
- บัญชีจำนวนและชนิดของสัตวเลี้ยงท่ีอพยพ 
- ยานพาหนะ 
- อาหารท่ีสำรองไวสำหรับคนและสัตวเลี้ยง 

5. ตรวจสอบระบบเครือขายการเตือนภัย ตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร 
6. จัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัยรอบรับภัย 
     อพยพและสัตวเลี้ยง 

ประสานกับผูดูแลสถานท่ี 

 

 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
เม่ือสถานการณเลวรายและจำเปนตองอพยพ 

1. สงฝายอพยพไปยังจุดนัดหมาย/จุดรวม
พลเพ่ือรับ ผูอพยพหรือตามท่ี ผูปวยคนชรา 
เด็ก และสัตวเลี้ยง 

สัง่การในระหวางการประชุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

3. การดูแลปลอดภัยบานเรือนอพยพ จัดเวรออกตรวจตราความเรียบรอยในพ้ืนท่ีประสบภัย 
 

4. การดำเนินการอพยพเม่ือภัยส้ินสุด 

 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
1. ตรวจสอบพ้ืนท่ีประสบภัย สำรวจความเสียหายของพ้ืนท่ีประสบภัยรวมท้ังบานเรือนของ

ผูเสียหาย 
2. ตรวจสอบสภาพถนนท่ีใชเปนเสนทาง   
    อพยพ 

ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ 

3. แจงแนวทางการอพยพกลับใหประชาชน
ไดรับทราบ 

ประชุมผูเก่ียวของ 

4. ตรวจสอบความพรอมของประชาชนใน
การอพยพกลับ 

จัดการประชุมสถานท่ีท่ีผูอพยพพักอาศัย 

5. ดำเนินการอพยพประชาชนกลับ
บานเรือน 

ชี้แจงในท่ีประชุมและดำเนินการอพยพประชาชนกลับ 
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(รวม  4 ข้ันตอน  ปฏิบัติทันทีท่ีไดรับแจงเหตุ) 

 

 

 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 

ดานการชวยเหลือเหตุการสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน 

รับแจงเหต ุ รายงานผูบังคับบัญชา 

จัดเจาหนาที่ออกปฏิบัติงานทันที 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานเหตุดวนสาธารณภัย 
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(รวม 6 ข้ันตอน 120 นาที  หรือ 2 ช่ัวโมง) 

ขั้นตอนการดําเนินกงาน 
ด้านการสนับสนุนน้ําอุปโภค – บริโภค 

รับแจง/หนังสือ 
( ๑ นาที) 

เสนอ หัวหนาสำนักปลัด  อบต. 
( ๕ นาที) 

เสนอ ปลัด  อบต. 
( ๑๐ นาที) 

ผูบริหารพิจารณา 
( ๑๕ นาที) 

ดำเนินการ 
( ๙๐ นาที) 

เสร็จส้ินภารกิจ 

รายงานผล 
การปฏิบัติ 
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( รวม  3   ข้ันตอน 45 นาที) 

 

 

 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
พนักงานขับรถบรรทุกกรณีสงน้ำอุปโภค - บริโภค 

รับคำส่ังผูบังคับบัญชา 
( 5 นาที) 

ดำเนินการ 
( 30 นาที) 

เสร็จส้ินภารกิจ 

รายงานผูบังคับบัญชา 
( 10 นาที) 
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( รวม  3   ข้ันตอน   ปฏิบัตทัินทีท่ีไดรับคำสั่งจากผูบังคับบัญชา) 

 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค 

รับคำส่ังผูบังคับบัญชา 

ออกปฏิบัติงานทันที 

เสร็จส้ินภารกิจ 

รายงานผูบังคับบัญชา 
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(รวม 12 ข้ันตอน   ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน  นับแตวันท่ีเกิดสาธารณภัย) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
การชวยเหลือเยียวยา ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

รับเรื่องรองทุกข 

เสนอ หัวหนาสำนักปลัด ( 1 วัน) 

เสนอ ปลัด อบต. ( 30 นาที) 

ผูบริหารพิจารณา ( 30 นาที) 

สำรวจความเสียหายรวมกับกองชาง  
 ( 1  วัน) 

แจง คกก. ตรวจสอบขอเท็จจริง 
 (   30 นาที) 

เสนอ คกก.พิจารณาใหความชวยเหลือ 
( 1  วัน) 

สรุปผลการพิจารณาใหความชวยเหลือ  
( 30 นาที ) 

ผูบริหารพิจารณา 
( 1 วัน) 

เสนอกองคลังเพ่ือตั้งฎีกาเบิกจาย  

แจงผูประสบภัย  

รายงานการชวยเหลือใหอำเภอทราบ 
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( รวม 3 ข้ัน  กรณีเกิดเหตุนอกพ้ืนท่ี, 5 ข้ันตอน  กรณีเกิดเหตุในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
การระงับเหตุอัคคีภัย 

รับแจงเหตุ (๑ นาที) 

จัดเจาหนาท่ีออกปฏิบัติงานทันที 
หลังไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา 

เสร็จส้ินภารกิจ   เจาหนาท่ีกลับท่ีตั้งปกติ 

สำรวจความเสียหาย 
(เหตุเกิดในพ้ืนท่ี อบต.) 

รายงานเหตุดวน เหตุสาธารณภัย 
(เหตุเกิดในพ้ืนท่ี อบต.) 

รายงานผูบังคับบัญชา 



 

บันทึกขอความ 

สวนราชการ   สำนักปลัด (โทร ๐ ๔๕๓๔ ๑๐๓๑)                
ท่ี   อบ  ๘๗๐๐๑/                                      ลงวันท่ี            มีนาคม 2565    
เรื่อง  คูมือการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย       

 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

 ดวยปจจุบันสาธารณภัย ยังคงมีแนวโนม จะเกิดขึ้น อยางตอเนื่องและซับซอนมากขึ้น เนื่องจากความ

แปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง

สังคมชนบท ไปสู สังคมเมืองอยางรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู ในพื ้นที ่เสี ่ยงภัยเพิ ่มขึ ้นสงผลใหเกิด         

ความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากข้ึน ท้ังภัยธรรมชาติ เชนอุทกภัย วาตภัย ภัยแลง ภัยหนาว และภัยจากการ

กระทำของมนุษย เชน อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตรายรวมท้ังสาธารณภัยหรืออุบัติตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 

 องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม  ซึ่งเปนหนวยงานที่มีความสำคัญเปนอยางยิ่งในการ

ชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ  ที่เกิดขึ้น เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจึงตองมีความรูความเขาใจในขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานอยางถองแท จึงจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดังนั้นงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด จึงไดรวบรวมเนื ้อหาสาระ หนาที ่ ลักษณะงานและขึ ้นตอนการ

ปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำ เปนรูปเลมไว เพื่อใชเปนคูมือในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเปนการ

สรางความเขาใจและความรวมมือตางๆ จากผูมีสวนไดสวนเสีย ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหเขาใจในบทบาทหนาที่ลักษณะงาน  และขั้นตอนการปฏิบัติงานปองกันและ

บรรเทา    สาธารณภัย และสามารถนำไปปฏิบัติไดอยางรวดเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดรอนแกผูประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                                                 (ลงชื่อ) จาเอก 
        (ปยะศักดิ์   นามแสน) 

                       เจาพนักงานปองกันฯ 
 

 

 

 



แบบรายงานเหตุดวนสาธารณภัย 

ดวนท่ีสุด ท่ี  .อบ ๘๗๐๐๑....../....................                  วันท่ี.....เดือน.......................พ.ศ........................ 

จาก  นายก อบต.ยางสักกระโพหลุม 

ถึง นายอำเภอมวงสามสิบ 
 

1. ชนิดของภัย  อุทกภัย     วาตภัย     ภัยแลง    อัคคีภัย    ไฟปา    อากาศหนาว 

 แผนดินไหวและอาคารถลม     สารเคมีและวัตถุอันตราย     อุบัติเหตุ     ทุนระเบิด กับระเบิด 

  การปองกันและระงับภัยทางอากาศ    การกอวินาศกรรม    อ่ืนๆ ............................................... 

  การอพยพประชาชนและสวนราชการ     อ่ืนๆ ................................................................................ 

ความรุนแรงและลักษณะของภัย     เล็กนอย    ปานกลาง    รุนแรง  ลักษณะของภัย.............. 

2. ภัยเกิดวันท่ี.............................เวลา.............น. ภัยสิ้นสุดวันท่ี......................................เวลา......................น. 

3. สถานท่ีเกิดภัย ดังตอไปนี้............................................................................................................................... 

4. ราษฎรท่ีประสบภัย 

 4.1 ราษฎรไดรับความเดือดรอน..............คน...................ครัวเรอืน 4.2  บาดเจ็บ...................คน 

 4.3 เสียชีวิต...........คน    4.4 สูญหาย..........คน  4.5 อพยพไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัย.............คน.............ครัวเรือน 

5. พ้ืนท่ีประสบภัยและความเสียหาย 

5.1 อาคารสิ่งกอสราง บานพักอาศัย........หลัง  อาคารสูงตั้งแต 23 เมตรข้ึนไป..........อาคาร  โรงงาน........แหง 

วัด.............แหง  สถานท่ีราชการ............แหง  อ่ืนๆ.......... จำนวน .......... หลัง ......................... 

 ความเสียหายประมาณ .....................................บาท. 

5.2 พ้ืนท่ีและทรพัยสินทางการเกษตร  พืชไร.........ไร  นา........ไร  สวน..............ไร  บอปลา..............บอ 

 บอกุง..............บอ  สัตวเลี้ยง  (โค.............ตัว  สุกร...............ตัว  เปด/ไก................ตัว) อ่ืนๆ....................... 

 ความเสียหายประมาณ .....-.............บาท 

5.3 สิง่สาธารณประโยชน  ถนน.............สาย  สะพาน.............แหง  คอสะพาน..............แหง  ฝาย............แหง 

 อ่ืนๆ....................................................................   ความเสยีหายประมาณ ....................................บาท 

รวมความเสียหายเบ้ืองตนประมาณ..................บาท 

6. การบรรเทาภัย 

 เทศบาล/อบต. .............ไดดำเนินการสำรวจและตรวจสอบความเสียหายเพ่ือใหความชวยเหลือราษฎรใน

เบื้องตนแลว 

7. เครื่องมือ/อุปกรณท่ีใช  รถดับเพลิง...........คัน  รถบรรทุกน้ำ...........คัน  รถกูภัย..........คัน  รถบรรทุก..........คัน  

เรือ.............ลำ  เครื่องสูบน้ำ............. เครื่องมือ  อ่ืนๆ....................    

 7.1 สวนราชการ..............หนวยงาน  7.2 เอกชน/ประชาชน..............................กลุม/คน 



8. การดำเนินงานของสวนราชการ หนวยอาสาสมัคร มูลนิธิในพ้ืนท่ี

.......................................................................... 

   สวนราชการอ่ืน  (ชื่อ)..........................................     ภาคเอกชน  

(ชื่อ)................................................... 
 P 

  

     ลงชื่อ...................................................ผูรายงาน 

                                                                 (..นายรัฐชัย ธนรุงเรืองพร..) 

                นายก อบต.ยางสักกระโพหลุม.. 

           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เบอรโทรติดตอท่ีเกี่ยวของและหนวยงานขางเคียง 

1. ท่ีวาการอำเภอมงสามสิบ      045-489006 
2. สถานีตำรวจอำเภอมวงสามสิบ      045-489162 
3. สาธารณสุขอำเภอมวงสามสิบ      045-489109 
4. ไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอมวงสามสิบ      045-489727 
5. โรงพยาบาลมวงสามสิบ       045-489064 , 045-489766 
6. รพ.สต.ยางสักกระโพหลุม      045-341044  
7. องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)     045-225100 
8. เทศบาลนครอุบลราชธานี       045-254581 
9. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุบลราชธานี    045-254008 
10 รพ.สรรพสิทธิประสงค      045-240074 
11. นายกองคการบริหารสวนตำบลเตย     085-1447125, 045-282974 
12 เทศบาลมวงสามสิบ        045-489022 
13. อบต.โพนแพง        045-252871 
14. อบต.หัวเรือ        045-950330 
15. อบต.มวงสามสิบ       045-489427 
16 สำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      045-344635 
 

หมายโทรศัพทของผูบริหาร องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

1. นายรัฐชยั  ธนรุงเรืองพร  นายก อบต.ยางสักกระโพหลุม  084-798473-7 
2. นางสุพรรณี  สุตัญตั้งใจ รอง นายก อบต.ยางสักกระโพหลุม 087-2624429 
3. นายสมบูรณ  ไชยกาล  รอง นายก อบต.ยางสักกระโพหลุม 085-4949599 
4. นายพงศธนา   ดาราช  เลขานุการ นายก อบต.ยางสักกระโพหลุม 061-0392723 
 

หัวหนาสวนราชการ 
 

1. จ.ส.ต.สงวน   วริะศักดิ์  ปลัด อบต.ยางสักกระโพหลุม  086-8680554 
2. นางสาววรรณภา  ทองเพชร  รองปลัด อบต.ยางสักกระโพหลุม  094-5424065 
3. นางสาวณัฐชพิมพ    พิมพทอง หัวหนาสำนักปลัด อบต.ยางสักกระโพหลุม 094-3938228 
4. นางสาวรารถนา  ทาทอง ผูอำนวยการกองคลัง   095-6058535 
5. นายธรีวัฒน   บุตรสงา  ผูอำนวยกองชาง    081-1420166 
6. นางสุพรรษา  ทองคุม  ผูอำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม 0956451927 
 
   



   

 


