คูมือการปฏิบัติงาน
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักปลัดเทศบาลเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

คํานํา
ดวยปจจุบันสาธารณภัยยังคงมีแนวโนมจะเกิดขึ้นอย!างต!อเนื่องและซับซอนมากขึ้นเนื่องจากความ
แปรปรวนของภู มิอ ากาศโลกความเสื่ อ มโทรมของทรั พยากรธรรมชาติ ป ระกอบกั บ การเปลี่ ย นแปลงโครงสราง
สังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู!สังคมเมืองอย!างรวดเร็วประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู!ในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นส!งผลให
ความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้นทั้งภัยธรรมชาติเช!นอุทกภัยวาตภัยภัยแลงภัยหนาวและภัยจากการกระทา
ของมนุษย2เช!นอัคคีภัยอุบัติภัยการรั่วไหลของสารเคมีอันตรายรวมทั้งสาธารณภัยหรืออุบัติภัยต!างๆที่เกิดขึ้น
งานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป5นหน!วยงานที่มีความสําคัญเป5นอย!างยิ่งในการช!วยเหลือ
และบรรเทาสาธารณภัยต!างๆที่เกิดขึ้นเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจึงตองมีความรูความเขาใจในขั้นตอนการปฏิบัติอย!างถ!อง
แทจึงจะสามารถปฏิบัติงานไดอย!างถูกตองรวดเร็วมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ดังนั้นจึงไดจัดทําแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานขึ้นโดยไดรวบรวมสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานป4องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจัดทําเป5นรูปเล!มไวเพื่อใชเป5นแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดจนเป5นการสรางความเขาใจและ
ความร!วมมือต!างๆจากผูมีส!วนไดเสียในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน!วยงานองค2กรปกครองส!วนทองถิ่ น
เพื่อใหเขาใจบทบาทหนาที่ลักษณะงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัยไดดียิ่งขึ้นและ
สามารถนําไปปฏิบัติไดอย!างถูกตองรวดเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดรอนแก!ผูประสบภัยกรณีฉุกเฉิน

งานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักปลัดเทศบาลเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแมฮองสอน
๑. หลักการและเหตุผล
สาธารณภัยยังคงมีแนวโนมจะเกิดขึ้นอย!างต!อเนื่องและซับซอนมากขึ้นเนื่องจากความแปรปรวน
ของภูมิอากาศโลกความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสังคมไทยจาก
สังคมชนบทไปสู!สังคมเมืองอย!างรวดเร็วประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู!ในพื้นที่เสี่ยงภัยมากขึ้นส!งผลใหความเสียหาย
จากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้นทั้งภัยธรรมชาติเช!นอุทกภัยวาตภัยภัยแลงภัยหนาวและภัยจากการกระทําของมนุษย2
เช!นอัคคีภัยอุบัติภัยการรั่วไหลของสารเคมีอันตราย
องค2กรปกครองส!วนทองถิ่นซึ่งเป5นหน!วยงานที่อยู!ใกลชิดประชาชนและมีบทบาทภารกิจในการเขา
ไปใหความช!วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในลําดับแรกก!อนที่หน!วยงานภายนอกจะเขาไปใหความช!วยเหลือ
ประกอบกับพระราชบัญญัติป4องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.๒๕๕๐กําหนดใหองค2กรปกครองส!วนทองถิ่นมี
หนาที่ในการป4องกันและบรรเทาสาธารณภัยและใหผูบริหารองค2กรปกครองส!วนทองถิ่นเป5นผูอํานวยการทองถิ่นใน
การป4องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถิ่นตนจึงถือเป5นภารกิจสําคัญขององค2กรปกครองส!วนทองถิ่นที่จะตอง
เตรียมความพรอมในการป4องกันสาธารณภัยและพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและใหความช!วยเหลือ
ผูประสบภัยภายหลังจากสถานการณ2ภัยยุติ
๒. วัตถุประสงค)
๑. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการงานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
มีขั้นตอนหรือกระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป5นมาตรฐานเดียวกัน
๒. เพื่อใหมั่นใจว!าไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนดระเบียบหลักเกณฑ2เกี่ยวกับการจัดการงานป4องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยที่กําหนดไวอย!างสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถดานการป4องกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพสามารถ
ลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติใหเหลือนอยที่สุด
๔. เพื่อใหประชาชนที่ประสบภัยไดรับการช!วยเหลือฟGHนฟูอย!างทั่วถึงและทันเวลา
๕. เพื่อบูรณาการระบบการสั่งการในการป4องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย!างมีเอกภาพ
๖. เพื่อสรางระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดีและสอดคลองกับวัฏจักรการเกิดภัย

โครงสร+างกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแมฮองสอน
นายประพัทธ2 รัตนตรัยภักดี
เจาพนักงานป4องกันชํานาญงาน
หัวหนางาน

นายแสนศักดิ์ แสนเรือน
พนักงานดับเพลิง

นายจันทิพย2 วิวิจชัยกุล
พนักงานดับเพลิง

นายพิโรจน2 สุวรรณพิรุณ
พนักงานดับเพลิง

นายเอกวิทย2 ขยันกิจ
พนักงานดับเพลิง

นายธนดล รักเรียน
พนักงานดับเพลิง

นายสุรเชษฐ2 หน!อจันทร2
พนักงานดับเพลิง

นายสิทธิพล ศรีพรหม
พนักงานดับเพลิง

นายเวนิช ระเบียบนุรักษ2
พนักงานดับเพลิง

นายกลาณรงค2 จันทร2จร
พนักงานดับเพลิง

นายรัฐพงษ2 อุประ
พนักงานดับเพลิง

๔.๓อัตรากําลัง
๔.๓.๑ในภาวะปกติใชกําลังเจาหนาที่ของเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอนเป5นหลัก
๔.๓.๒เมื่อคาดว!าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใดใหกองอํานวยการป4องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย เขาควบคุ ม สถานการณ2 ป ฏิ บั ติ ห นาที่ และเพื่ อช! ว ยเหลื อประชาชนใหพื้ น ที่
โดยเร็วและรายงานใหผูอํานวยการอําเภอเมืองแม!ฮ!องสอนทราบทันที
๕. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู!ณอาคารป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอนเลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง
ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแม!ฮ!องสอนจังหวัดแม!ฮ!องสอน 58000

ขั้นตอนการดําเนินงาน
ด+านการชวยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน

รับแจ+งเหตุ

จัดเจ+าหน+าที่ออกปฏิบัติงานทันที

เสร็จสิ้นภารกิจ

รายงานเหตุดวนสาธารณภัย

(รวม๔ขั้นตอนปฏิบัติทนั ทีที่ได+รับแจ+งเหตุ)

รายงานผู+บังคับบัญชา

ขั้นตอนการดําเนินงาน
ด+านการสนับสนุนน้ําอุปโภค-บริโภค

รับแจ+งเหตุ

รับแจ+ง/หนังสือ

เสนอหัวหน+าสํานักปลัดเทศบาล

เสนอปลัดเทศบาล

ผู้บริหารพิจารณา

ดําเนินการ

เสร็จสินภารกิจ
(รวม๖ขั้นตอน )

รายงานการ
ปฏิบัตงิ าน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ํากรณีสงน้ําอุปโภค – บริโภค

รับคําสั่งผู+บังคับบัญชา

ดําเนินการ
รายงานผู+บังคับบัญชา

เสร็จสิ้นภารกิจ
(รวม๓ขั้นตอน )

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค)

รับคําสั่งผูบังคับบัญชา

ออกปฏิบัติงานทันที
รายงานผู้บงั คับบัญชา

เสร็จสิ้นภารกิจ

(รวม๓ขั้นตอนปฏิบัติทนั ทีที่ได+รับคําสัง่ จากผู+บังคับบัญชา)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การชวยเหลือเยียวยาผู+ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
รับเรื่องร+องทุกข)

ประชุมคกก.พิจารณาให+ความ
ชวยเหลือ

เสนอหัวหน+าสํานักปลัด

สรุปผลการพิจารณาให+ความ
ชวยเหลือ

เสนอปลัดเทศบาล

เสนอผู+บริหารพิจารณา

ผู+บริหารพิจารณา

เสนอกองคลังเพื่อตั้งฎีกาเบิกจาย

สํารวจความเสียหายรวมกับ

แจ+งผู+ประสบภัย

กองชาง

แจ+งคกก.ตรวจสอบข+อเท็จจริง

รายงานการชวยเหลือให+
หนวยงานที่เกี่ยวข+องทราบ

( รวม๑๒ขั้นตอน )

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การระงับเหตุอัคคีภัย

รับแจ+งเหตุ (๑นาที)

จัดเจ+าหน+าที่ออกปฏิบัติงานทันที
รายงานการชวยเหลือปลัด/
นายกเทศมนตรี
เสร็จสิ้นภารกิจเจ+าหน+าทีก่ ลับที่ตงั้ ปกติ

สํารวจความเสียหาย
(เหตุเกิดในพื้นที่เทศบาล)

รายงานดวนเหตุสาธารณภัย
(เหตุเกิดในพื้นที่เทศบาล)
(รวม๓ขั้นตอนกรณีเกิดเหตุนอกพื้นที่ ,๕ขั้นตอนกรณีเกิดเหตุในพื้นที่รับผิดชอบ)

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น งานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีวิธีการติดตาม
และประเมินผลในการดําเนินงาน ดังนี้
๑) การติดตามผลการปฏิบัติงานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม
คู!มือกับผูปฏิบัติงานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒) ใหผู ปฏิ บั ติ ง านป4 อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย สรุ ป รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านต! อ ที่
ผูบังคับบัญชาทุกครั้ง
๓) จัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําปP

ภาคผนวก

ชื่อ นายประพัทธ2 รัตนตรัยภักดี
ตําแหนง เจาพนักงานป4องกันฯ ชํานาญงาน
สังกัด งานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด เทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงอิงจากตําแหนงเจ+าพนักงานปองกัน ระดับปฏิบัติงาน
1.ควบคุม กํากับ ดําเนินการป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจงเหตุ เช!น อัคคีภัย อุทกภัย
วาตภัย และภัยพิบัตต!าง ๆ เป5นตน เพื่อใหเกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหายในดานชีวิตและทรัพย2สิน
ของประชาชน
2.ดํ า เนิ น การระงั บ อั ค คี ภั ย และภั ย พิ บั ติ อื่ น ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ การกู ภั ย การช! ว ยเหลื อ
ผูประสบภัย การรับมือกับเหตุรายในรูปแบบต!าง ๆ เพื่อความปลอดภัยและบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น
3.ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ2 ตลอดจนยานพาหนะต!าง ๆ ใหอยู!ในสภาพพรอมใชในการปฏิบัติงานอยู!
เสมอ เพื่อใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงานไดทันท!วงที และใหการดําเนินการเป5นไปอย!างมีประสิทธิภาพ
4.รวบรวม จัดทําขอมูลที่เป5นประโยชน2ต!อการปฏิบัติงาน เช!น สํารวจแหล!งน้ํา เสนทางจราจร แหล!งชุมชน
ต!าง ๆ บริเวณหรือพื้นที่เสียงต!อการเกิดภัย เพื่อจัดทําแผนป4องกันรับสถานการณ2 และเพื่อใหการปฏิบัติงานเป5นไป
อย!างสะดวกและทันต!อเหตุการณ2
5.ศึกษา วิเคราะห2 จัดทํารายงาน บันทึกและสถิติขอมูลต!าง ๆ ในงานป4องกันบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนําไป
ปรับปรุงและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ
หน+าที่ที่ได+รับมอบหมายตามมาตรฐานตําแหนง
1. ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงานดานการป4องกันและบรรเทาสาธารณภัยต!างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขต
เทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
2. ควบคุมบรรเทาเหตุวาตภัย ควบคุม และกํากับดูแลการตัดกิ่งไมที่โค!นลมสรางความเสียหายใหแก!
ชาวบาน
3. ควบคุมและกํากับดูแล การส!งน้ําใหแก!ผูที่ขาดแคลน ตามที่ไดมีการรองขอ
4. ควบคุมและกํากับดูแล การออกฉีดพ!นละอองน้ําเพื่อลดฝุWนละออง PM. 2.5
5. ควบคุมและกํากับดูแล การออกระงับเหตุเพลิงไหมต!างๆ ทั้งภายใน และภายนอกเขตเทศบาลเมือง
แม!ฮ!องสอน
6. ควบคุมและกํากับดูแล การออกระงับเหตุ ช!วยเหลือประชาชน เมื่อมีเหตุน้ําปWาไหลหลาก
7. ควบคุมและกํากับดูแล การสํารวจ การออกตรวจสอบจุดเสี่ยงที่อาจทําใหเกิดอัคคีภัย เช!น สายไฟฟ4า
สายเคเบิ้ล ฯลฯ
8. ควบคุ ม และกํ า กั บ ดู แ ลการออกตรวจตราเฝ4 า ระวั ง เหตุ ส าธารณภั ย ภายในเขตเทศบาลเมื อ ง
แม!ฮ!องสอน
9. ควบคุม ตรวจตรา รับแจงเหตุ เพื่อใหการปฏิบัติงานเป5นไปอย!างรวดเร็วและถูกตอง
10. เขาดําเนินการเบื้องตนเพื่อเขาระงับเหตุสาธารณภัย ในพื้นที่ที่กํากับดูแล
11. ถ!ายทอดความรู ฝ\กอบรม ในฐานะหัวหนาชุดฝ\กอบรม ใหแก!ประชาชน และหน!วยงานต!าง ๆ ที่ได
ขอความอนุเคราะห2เขารับการฝ\กอบรม
12. ชี้แนะแนวทาง ใหคําปรึกษา แก!เจาหนาที่ ที่อยู!ใตบังคับบัญชา

งานอื่นๆ ที่ได+รับมอบหมาย
1. เขาร!วมประชุมกับหน!วยงานภายนอก ตามที่ผูบริหารไดมีการมอบหมาย
2. ควบคุม และกํากับดูแลดูแลเจาหนาที่ใตบังคับบัญชา ในการเฝ4าประจําศูนย2อํานวยการเฉพาะกิจ 7
วันอันตราย (ปPใหม!, สงกรานต2) ตามคําสั่งของจังหวัด
3. ตรวจตราการปฏิบัติเวร – ยาม ของเจาหนาที่ที่อยู!ใตบังคับบัญชา เพื่อความเป5นระเบียบเรียบรอยแก!
หน!วยงาน
5. งานอื่นๆ ที่ไดมีการรองขอจากผูบริหาร

ชื่อ นายแสนศักดิ์ แสนเรือน ตําแหนง พนักงานจางตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต2ดับเพลิง)
สังกัด งานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด เทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงอิงจากตําแหนงเจ+าพนักงานปองกัน ระดับปฏิบัติงาน
1.ปฏิบัติงานดานการป4องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจงเหตุ เช!น อัคคีภัย อุทกภัย
วาตภัย และภัยพิบัติต!าง ๆ เป5นตน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและบรรเทาความเสียหายในดานชีวิตและทรัพย2สิน
ของประชาชน
2.เฝ4าระวัง ตรวจตรา และฝ\กซอมการรับมือกับเหตุรายในรูปแบบต!าง ๆ เพื่อดําเนินการป4องกันเชิกรุก
ก!อนเกิดเหตุการณ2
3.จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ2 ตลอดจนยานพาหนะต!าง ๆ ใหอยู!ในสภาพพรอมใชใน
การปฏิบัติงานอยู!เสมอ เพื่อใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงานไดทันท!วงทีและใหการดําเนินการเป5นไปอย!างมี
ประสิทธิภาพ
4.รวบรวม จัดทําขอมูลที่เป5นประโยชน2ต!อการปฏิบัติงาน เช!น สํารวจแหล!งน้ํา เสนทางจราจร แหล!ง
ชุมชนต!าง ๆ บริเวณหรือพื้นที่ที่เสี่ยงต!อการเกิดภัย เป5นตน เพื่อจัดทําแผนป4องกันรับสถานการณ2 และเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเป5นไปอย!างสะดวกและทันต!อเหตุการณ2
5.จั ด ทํ า รายงาน บั น ทึ ก และสถิ ติ ข อมู ล ต! า ง ๆ ในงานป4 อ งกั น บรรเทาสาธารณภั ย เพื่ อ รายงาน
ผูบังคับบัญชา
6.ศึกษา และติ ดตามเทคโนโลยีองค2ความรู ใหม! ๆ กฎหมาย และระเบี ยบต!าง ๆ ที่เ กี่ ยวของกั บงาน
ป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนํามาประยุกต2ใชในการปฏิบัติงานไดอย!างมีประสิทธิภาพสูงสุด
7.ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองค2กรปกครองส!วนทองถิ่น
ที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
งานที่รับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
1.ป4องกันและบรรเทาเหตุสาธารณภัยต!าง ๆ
1.1 บรรเทาเหตุวาตภัย ตัดกิ่งไมที่โค!นลมสรางความเสียหายใหแก!ชาวบาน
1.2 ส!งน้ําใหแก!ผูที่ขาดแคลน ตามที่ไดมีการรองขอ
1.3 ออกฉีดพ!นละอองน้ําเพื่อลดฝุWนละออง PM. 2.5
1.4. ออกระงับเหตุเพลิงไหมต!างๆ ทั้งภายใน และภายนอกเขตเทศบาลเมือง
แม!ฮ!องสอน
1.5 ออกระงับเหตุ ช!วยเหลือประชาชน เมื่อมีเหตุน้ําปWาไหลหลาก
1.6สํารวจ ออกตรวจสอบจุดเสี่ยงที่อาจทําใหเกิดอัคคีภัย เช!น สายไฟฟ4า สาย
เคเบิ้ล ฯลฯ
1.7ออกตรวจตราเฝ4าระวังเหตุสาธารณภัย ภายในเขตเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
2. ปฏิบัติหนาที่เวร-ยาม ประจํางานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามคําสั่ง
3.ทําหนาที่เป5นชุดฝ\กอบรมงานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานอื่น ๆ ที่ได+รับมอบหมาย
1. ทํ าหนาที่ เ ป5น พนั กงานขั บ ยนต2บ รรทุ กน้ํ าดับ เพลิ ง หมายเลขทะเบีย น มส.บค. - 8464ตลอดจน
บํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชในงานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหอยู!ในสภาพปฏิบัติงานไดทันทีในกรณีเกิด
เหตุ
2. ทําหนาที่ดูแลตรวจสภาพยานพาหนะ ของงานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.มีหนาที่ดูแลรักษาและทําความสะอาดบริ เวณโรงจอดรถ โรงนอน โรงครัว หองวิ ทยุสื่อสาร หองน้ํ า
ตลอดจนรอบ ๆ บริเวณอาคารสํานักงานป4องกัน ฯ
4. ฉีดลาง ทําความสะอาดพื้นที่ต!างๆ ทั้งจากหน!วยงานราชการ และชาวบาน เมื่อมีการรองขอ
5. เขาจับงู และสัตว2ที่อาจสรางความเดือดรอน และเป5นอันตรายแก!ชาวบาน
6. เขาร!วมประชุมกับหน!วยงานภายนอก ตามที่ผูบริหารไดมีการมอบหมาย
7. เฝ4าประจําศูนย2อํานวยการเฉพาะกิจ 7 วันอันตราย (ปPใหม!, สงกรานต2) ตามคําสั่งของจังหวัด
8. ดูแลสํานักงานขณะปฏิบัติหนาที่เวร – ยาม
9. งานอื่นๆ ที่ไดมีการรองขอจากผูบริหาร เช!น ขับรถรับส!งผูบริหาร ส!งหนังสือ ติดต!อประสานงานกับ
หน!วยงานภายนอก ฯลฯ

ชื่อ นายเอกวิทย2 ขยันกิจ ตําแหนง พนักงานจางตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต2ดับเพลิง)
สังกัด งานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด เทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงอิงจากตําแหนงเจ+าพนักงานปองกัน ระดับปฏิบัติงาน
1.ปฏิบัติงานดานการป4องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจงเหตุ เช!น อัคคีภัย อุทกภัย
วาตภัย และภัยพิบัติต!าง ๆ เป5นตน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและบรรเทาความเสียหายในดานชีวิตและทรัพย2สิน
ของประชาชน
2.เฝ4าระวัง ตรวจตรา และฝ\กซอมการรับมือกับเหตุรายในรูปแบบต!าง ๆ เพื่อดําเนินการป4องกันเชิกรุก
ก!อนเกิดเหตุการณ2
3.จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ2 ตลอดจนยานพาหนะต!าง ๆ ใหอยู!ในสภาพพรอมใชใน
การปฏิบัติงานอยู!เสมอ เพื่อใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงานไดทันท!วงทีและใหการดําเนินการเป5นไปอย!างมี
ประสิทธิภาพ
4.รวบรวม จัดทําขอมูลที่เป5นประโยชน2ต!อการปฏิบัติงาน เช!น สํารวจแหล!งน้ํา เสนทางจราจร แหล!ง
ชุมชนต!าง ๆ บริเวณหรือพื้นที่ที่เสี่ยงต!อการเกิดภัย เป5นตน เพื่อจัดทําแผนป4องกันรับสถานการณ2 และเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเป5นไปอย!างสะดวกและทันต!อเหตุการณ2
5.จั ด ทํ า รายงาน บั น ทึ ก และสถิ ติ ข อมู ล ต! า ง ๆ ในงานป4 อ งกั น บรรเทาสาธารณภั ย เพื่ อ รายงาน
ผูบังคับบัญชา
6.ศึกษา และติ ดตามเทคโนโลยีองค2ความรู ใหม! ๆ กฎหมาย และระเบี ยบต!าง ๆ ที่เ กี่ ยวของกั บงาน
ป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนํามาประยุกต2ใชในการปฏิบัติงานไดอย!างมีประสิทธิภาพสูงสุด
7.ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองค2กรปกครองส!วนทองถิ่น
ที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
งานที่รับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหนง
1. ป4องกันและบรรเทาเหตุสาธารณภัยต!างๆ
1.1 บรรเทาเหตุวาตภัย ตัดกิ่งไมที่โค!นลมสรางความเสียหายใหแก!ชาวบาน
1.2 ส!งน้ําใหแก!ผูที่ขาดแคลน ตามที่ไดมีการรองขอ
1.3 ออกฉีดพ!นละอองน้ําเพื่อลดฝุWนละออง PM. 2.5
1.4. ออกระงับเหตุเพลิงไหมต!างๆ ทั้งภายใน และภายนอกเขตเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
1.5 ออกระงับเหตุ ช!วยเหลือประชาชน เมื่อมีเหตุน้ําปWาไหลหลาก
1.6 สํารวจ ออกตรวจสอบจุดเสี่ยงที่อาจทําใหเกิดอัคคีภัย เช!น สายไฟฟ4า สายเคเบิ้ล ฯลฯ
1.7 ออกตรวจตราเฝ4าระวังเหตุสาธารณภัย ภายในเขตเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
2. ปฏิบัติหนาที่เวร-ยาม ประจํางานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามคําสั่ง
3.ทําหนาที่เป5นชุดฝ\กอบรมงานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานอื่นๆ ที่ได+รับมอบหมาย
1. ทําหนาที่เป5นพนักงานขับรถยนต2ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน มส.บค- 3517 ตลอดจนบํารุงรักษา
เครื่องมือเครื่องใชในงานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหอยู!ในสภาพปฏิบัติงานไดทันทีในกรณีเกิดเหตุ
2.มีหนาที่ดูแลรักษาและทําความสะอาดบริเวณโรงจอดรถ โรงนอน โรงครัว หองวิทยุสื่อสาร หองน้ํา
ตลอดจนรอบ ๆ บริเวณอาคารสํานักงานป4องกัน ฯ
3. ฉีดลาง ทําความสะอาดพื้นที่ต!างๆ ทั้งจากหน!วยงานราชการ และชาวบาน เมื่อมีการรองขอ
4. เขาจับงู และสัตว2ที่อาจสรางความเดือดรอน และเป5นอันตรายแก!ชาวบาน
5. เขาร!วมประชุมกับหน!วยงานภายนอก ตามที่ผูบริหารไดมีการมอบหมาย
6. เฝ4าประจําศูนย2อํานวยการเฉพาะกิจ 7 วันอันตราย (ปPใหม!, สงกรานต2) ตามคําสั่งของจังหวัด
7. ดูแลสํานักงานขณะปฏิบัติหนาที่เวร – ยาม
8. งานอื่นๆ ที่ไดมีการรองขอจากผูบริหาร เช!น ขับรถรับส!งผูบริหาร ส!งหนังสือ ติดต!อประสานงานกับ
หน!วยงานภายนอก ฯลฯ

ชื่อ นายพิโรจน2 สุวรรณพิรุณ ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป (พนักงานดับเพลิง)
สังกัด งานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด เทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงอิงจากตําแหนงเจ+าพนักงานปองกัน ระดับปฏิบัติงาน
1.ปฏิบัติงานดานการป4องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจงเหตุ เช!น อัคคีภัย อุทกภัย
วาตภัย และภัยพิบัติต!าง ๆ เป5นตน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและบรรเทาความเสียหายในดานชีวิตและทรัพย2สิน
ของประชาชน
2.เฝ4าระวัง ตรวจตรา และฝ\กซอมการรับมือกับเหตุรายในรูปแบบต!าง ๆ เพื่อดําเนินการป4องกันเชิกรุก
ก!อนเกิดเหตุการณ2
3.จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ2 ตลอดจนยานพาหนะต!าง ๆ ใหอยู!ในสภาพพรอมใชใน
การปฏิบัติงานอยู!เสมอ เพื่อใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงานไดทันท!วงทีและใหการดําเนินการเป5นไปอย!างมี
ประสิทธิภาพ
4.รวบรวม จัดทําขอมูลที่เป5นประโยชน2ต!อการปฏิบัติงาน เช!น สํารวจแหล!งน้ํา เสนทางจราจร แหล!ง
ชุมชนต!าง ๆ บริเวณหรือพื้นที่ที่เสี่ยงต!อการเกิดภัย เป5นตน เพื่อจัดทําแผนป4องกันรับสถานการณ2 และเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเป5นไปอย!างสะดวกและทันต!อเหตุการณ2
5.จั ด ทํ า รายงาน บั น ทึ ก และสถิ ติ ข อมู ล ต! า ง ๆ ในงานป4 อ งกั น บรรเทาสาธารณภั ย เพื่ อ รายงาน
ผูบังคับบัญชา
6.ศึกษา และติ ดตามเทคโนโลยีองค2ความรู ใหม! ๆ กฎหมาย และระเบี ยบต!าง ๆ ที่เ กี่ ยวของกั บงาน
ป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนํามาประยุกต2ใชในการปฏิบัติงานไดอย!างมีประสิทธิภาพสูงสุด
7.ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองค2กรปกครองส!วนทองถิ่น
ที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
งานที่รับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหนง
1. ป4องกันและบรรเทาเหตุสาธารณภัยต!างๆ
1.1 บรรเทาเหตุวาตภัย ตัดกิ่งไมที่โค!นลมสรางความเสียหายใหแก!ชาวบาน
1.2 ส!งน้ําใหแก!ผูที่ขาดแคลน ตามที่ไดมีการรองขอ
1.3 ออกฉีดพ!นละอองน้ําเพื่อลดฝุWนละออง PM. 2.5
1.4. ออกระงับเหตุเพลิงไหมต!างๆ ทั้งภายใน และภายนอกเขตเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
1.5 ออกระงับเหตุ ช!วยเหลือประชาชน เมื่อมีเหตุน้ําปWาไหลหลาก
1.6 สํารวจ ออกตรวจสอบจุดเสี่ยงที่อาจทําใหเกิดอัคคีภัย เช!น สายไฟฟ4า สายเคเบิ้ล ฯลฯ
1.7 ออกตรวจตราเฝ4าระวังเหตุสาธารณภัย ภายในเขตเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
2. ปฏิบัติหนาที่เวร-ยาม ประจํางานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามคําสั่ง
3.ทําหนาที่เป5นชุดฝ\กอบรมงานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานอื่นๆ ที่ได+รับมอบหมาย
1. ทําหนาที่ เป5 น พนั กงานขั บรถยนต2 ดับ เพลิง หมายเลขทะเบีย น มส.น. – 0227, มส.80-1095
ตลอดจนบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชในงานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหอยู!ในสภาพปฏิบัติงานไดทันทีใน
กรณีเกิดเหตุ
2. มีหนาที่ดูแลรักษาและทําความสะอาดบริเวณโรงจอดรถ โรงนอน โรงครัว หองวิทยุสื่อสาร หองน้ํา ตลอดจน
รอบ ๆ บริเวณอาคารสํานักงานป4องกัน ฯ
3. ฉีดลาง ทําความสะอาดพื้นที่ต!างๆ ทั้งจากหน!วยงานราชการ และชาวบาน เมื่อมีการรองขอ
4. เขาจับงู และสัตว2ที่อาจสรางความเดือดรอน และเป5นอันตรายแก!ชาวบาน
5. เขาร!วมประชุมกับหน!วยงานภายนอก ตามที่ผูบริหารไดมีการมอบหมาย
6. เฝ4าประจําศูนย2อํานวยการเฉพาะกิจ 7 วันอันตราย (ปPใหม!, สงกรานต2) ตามคําสั่งของจังหวัด
7. ดูแลสํานักงานขณะปฏิบัติหนาที่เวร – ยาม
8. งานอื่นๆ ที่ไดมีการรองขอจากผูบริหาร เช!น ขับรถรับส!งผูบริหาร ส!งหนังสือ ติดต!อประสานงานกับ
หน!วยงานภายนอก ฯลฯ

ชื่อ นายธนดล รักเรียน ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป (พนักงานดับเพลิง)
สังกัด งานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด เทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงอิงจากตําแหนงเจ+าพนักงานปองกัน ระดับปฏิบัติงาน
1.ปฏิบัติงานดานการป4องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจงเหตุ เช!น อัคคีภัย อุทกภัย
วาตภัย และภัยพิบัติต!าง ๆ เป5นตน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและบรรเทาความเสียหายในดานชีวิตและทรัพย2สิน
ของประชาชน
2.เฝ4าระวัง ตรวจตรา และฝ\กซอมการรับมือกับเหตุรายในรูปแบบต!าง ๆ เพื่อดําเนินการป4องกันเชิกรุก
ก!อนเกิดเหตุการณ2
3.จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ2 ตลอดจนยานพาหนะต!าง ๆ ใหอยู!ในสภาพพรอมใชใน
การปฏิบัติงานอยู!เสมอ เพื่อใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงานไดทันท!วงทีและใหการดําเนินการเป5นไปอย!างมี
ประสิทธิภาพ
4.รวบรวม จัดทําขอมูลที่เป5นประโยชน2ต!อการปฏิบัติงาน เช!น สํารวจแหล!งน้ํา เสนทางจราจร แหล!ง
ชุมชนต!าง ๆ บริเวณหรือพื้นที่ที่เสี่ยงต!อการเกิดภัย เป5นตน เพื่อจัดทําแผนป4องกันรับสถานการณ2 และเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเป5นไปอย!างสะดวกและทันต!อเหตุการณ2
5.จั ด ทํ า รายงาน บั น ทึ ก และสถิ ติ ข อมู ล ต! า ง ๆ ในงานป4 อ งกั น บรรเทาสาธารณภั ย เพื่ อ รายงาน
ผูบังคับบัญชา
6.ศึกษา และติ ดตามเทคโนโลยีองค2ความรู ใหม! ๆ กฎหมาย และระเบี ยบต!าง ๆ ที่เ กี่ ยวของกั บงาน
ป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนํามาประยุกต2ใชในการปฏิบัติงานไดอย!างมีประสิทธิภาพสูงสุด
7.ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองค2กรปกครองส!วนทองถิ่นที่
สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
งานที่รับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหนง
1. ป4องกันและบรรเทาเหตุสาธารณภัยต!างๆ
1.1 บรรเทาเหตุวาตภัย ตัดกิ่งไมที่โค!นลมสรางความเสียหายใหแก!ชาวบาน
1.2 ส!งน้ําใหแก!ผูที่ขาดแคลน ตามที่ไดมีการรองขอ
1.3 ออกฉีดพ!นละอองน้ําเพื่อลดฝุWนละออง PM. 2.5
1.4. ออกระงับเหตุเพลิงไหมต!างๆ ทั้งภายใน และภายนอกเขตเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
1.5 ออกระงับเหตุ ช!วยเหลือประชาชน เมื่อมีเหตุน้ําปWาไหลหลาก
1.6 สํารวจ ออกตรวจสอบจุดเสี่ยงที่อาจทําใหเกิดอัคคีภัย เช!น สายไฟฟ4า สายเคเบิ้ล ฯลฯ
1.7 ออกตรวจตราเฝ4าระวังเหตุสาธารณภัย ภายในเขตเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
2. ปฏิบัติหนาที่เวร-ยาม ประจํางานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามคําสั่ง

งานอื่นๆ ที่ได+รับมอบหมาย
1. ทําหนาที่เป5นพนักงานขับรถยนต2บรรทุกน้ําดับเพลิง หมายเลขครุภัณฑ2 006-25-002
ตลอดจนบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชในงานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหอยู!ในสภาพปฏิบัติงานไดทันทีใน
กรณีเกิดเหตุ
2. มีหนาที่ดูแลรักษาและทําความสะอาดบริเวณโรงจอดรถ โรงนอน โรงครัว หองวิทยุสื่อสาร
หองน้ํา ตลอดจนรอบ ๆ บริเวณอาคารสํานักงานป4องกัน ฯ
3. ฉีดลาง ทําความสะอาดพื้นที่ต!างๆ ทั้งจากหน!วยงานราชการ และชาวบาน เมื่อมีการรองขอ
4. เขาจับงู และสัตว2ที่อาจสรางความเดือดรอน และเป5นอันตรายแก!ชาวบาน
5. เขาร!วมประชุมกับหน!วยงานภายนอก ตามที่ผูบริหารไดมีการมอบหมาย
6. เฝ4าประจําศูนย2อํานวยการเฉพาะกิจ 7 วันอันตราย (ปPใหม!, สงกรานต2) ตามคําสั่งของจังหวัด
7. ดูแลสํานักงานขณะปฏิบัติหนาที่เวร – ยาม
8.งานอื่นๆ ที่ไดมีการรองขอจากผูบริหาร เช!น ขับรถรับส!งผูบริหาร ส!งหนังสือ ติดต!อประสานงานกับ
หน!วยงานภายนอก ฯลฯ

ชื่อ นายสิทธิพล ศรีพรม ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป (พนักงานดับเพลิง)
สังกัด งานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด เทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงอิงจากตําแหนงเจ+าพนักงานปองกัน ระดับปฏิบัติงาน
1.ปฏิบัติงานดานการป4องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจงเหตุ เช!น อัคคีภัย อุทกภัย
วาตภัย และภัยพิบัติต!าง ๆ เป5นตน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและบรรเทาความเสียหายในดานชีวิตและทรัพย2สิน
ของประชาชน
2.เฝ4าระวัง ตรวจตรา และฝ\กซอมการรับมือกับเหตุรายในรูปแบบต!าง ๆ เพื่อดําเนินการป4องกันเชิกรุก
ก!อนเกิดเหตุการณ2
3.จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ2 ตลอดจนยานพาหนะต!าง ๆ ใหอยู!ในสภาพพรอมใชใน
การปฏิบัติงานอยู!เสมอ เพื่อใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงานไดทันท!วงทีและใหการดําเนินการเป5นไปอย!างมี
ประสิทธิภาพ
4.รวบรวม จัดทําขอมูลที่เป5นประโยชน2ต!อการปฏิบัติงาน เช!น สํารวจแหล!งน้ํา เสนทางจราจร แหล!ง
ชุมชนต!าง ๆ บริเวณหรือพื้นที่ที่เสี่ยงต!อการเกิดภัย เป5นตน เพื่อจัดทําแผนป4องกันรับสถานการณ2 และเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเป5นไปอย!างสะดวกและทันต!อเหตุการณ2
5.จั ด ทํ า รายงาน บั น ทึ ก และสถิ ติ ข อมู ล ต! า ง ๆ ในงานป4 อ งกั น บรรเทาสาธารณภั ย เพื่ อ รายงาน
ผูบังคับบัญชา
6.ศึกษา และติ ดตามเทคโนโลยีองค2ความรู ใหม! ๆ กฎหมาย และระเบี ยบต!าง ๆ ที่เ กี่ ยวของกั บงาน
ป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนํามาประยุกต2ใชในการปฏิบัติงานไดอย!างมีประสิทธิภาพสูงสุด
7.ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองค2กรปกครองส!วนทองถิ่นที่
สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
งานที่รับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหนง
1. ป4องกันและบรรเทาเหตุสาธารณภัยต!าง ๆ
1.1 บรรเทาเหตุวาตภัย ตัดกิ่งไมที่โค!นลมสรางความเสียหายใหแก!ชาวบาน
1.2 ส!งน้ําใหแก!ผูที่ขาดแคลน ตามที่ไดมีการรองขอ
1.3 ออกฉีดพ!นละอองน้ําเพื่อลดฝุWนละออง PM. 2.5
1.4. ออกระงับเหตุเพลิงไหมต!าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกเขตเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
1.5 ออกระงับเหตุ ช!วยเหลือประชาชน เมื่อมีเหตุน้ําปWาไหลหลาก
1.6 สํารวจ ออกตรวจสอบจุดเสี่ยงที่อาจทําใหเกิดอัคคีภัย เช!น สายไฟฟ4า สายเคเบิ้ล ฯลฯ
1.7 ออกตรวจตราเฝ4าระวังเหตุสาธารณภัย ภายในเขตเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
2. ปฏิบัติหนาที่เวร-ยาม ประจํางานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามคําสั่ง

งานอื่น ๆ ที่ได+รับมอบหมาย
1. ทํ าหนาที่ เ ป5 น พนั กงานขั บ รถยนต2 บ รรทุ กน้ํ าดั บ เพลิ ง หมายเลขทะเบี ย น มส.น. 0675, รถยนต2
ตรวจการณ2 199 มส.น.828 ตลอดจนบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชในงานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหอยู!
ในสภาพปฏิบัติงานไดทันทีในกรณีเกิดเหตุ
2.มีหนาที่ดูแลรักษาและทําความสะอาดบริเวณโรงจอดรถ โรงนอน โรงครัว หองวิทยุสื่อสาร หองน้ํา
ตลอดจนรอบ ๆ บริเวณอาคารสํานักงานป4องกัน ฯ
3. ฉีดลาง ทําความสะอาดพื้นที่ต!างๆ ทั้งจากหน!วยงานราชการ และชาวบาน เมื่อมีการรองขอ
4. เขาจับงู และสัตว2ที่อาจสรางความเดือดรอน และเป5นอันตรายแก!ชาวบาน
5. เขาร!วมประชุมกับหน!วยงานภายนอก ตามที่ผูบริหารไดมีการมอบหมาย
6. เฝ4าประจําศูนย2อํานวยการเฉพาะกิจ 7 วันอันตราย (ปPใหม!, สงกรานต2) ตามคําสั่งของจังหวัด
7. ดูแลสํานักงานขณะปฏิบัติหนาที่เวร – ยาม
8. งานอื่นๆ ที่ไดมีการรองขอจากผูบริหาร เช!น ขับรถรับส!งผูบริหาร ส!งหนังสือ ติดต!อประสานงานกับ
หน!วยงานภายนอก ฯลฯ

ชื่อ นายสุรเชษฐ2 หน!อจันทร2 ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป (พนักงานดับเพลิง)
สังกัด งานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด เทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงอิงจากตําแหนงเจ+าพนักงานปองกัน ระดับปฏิบัติงาน
1.ปฏิบัติงานดานการป4องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจงเหตุ เช!น อัคคีภัย อุทกภัย
วาตภัย และภัยพิบัติต!าง ๆ เป5นตน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและบรรเทาความเสียหายในดานชีวิตและทรัพย2สิน
ของประชาชน
2.เฝ4าระวัง ตรวจตรา และฝ\กซอมการรับมือกับเหตุรายในรูปแบบต!าง ๆ เพื่อดําเนินการป4องกันเชิกรุก
ก!อนเกิดเหตุการณ2
3.จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ2 ตลอดจนยานพาหนะต!าง ๆ ใหอยู!ในสภาพพรอมใชใน
การปฏิบัติงานอยู!เสมอ เพื่อใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงานไดทันท!วงทีและใหการดําเนินการเป5นไปอย!างมี
ประสิทธิภาพ
4.รวบรวม จัดทําขอมูลที่เป5นประโยชน2ต!อการปฏิบัติงาน เช!น สํารวจแหล!งน้ํา เสนทางจราจร แหล!ง
ชุมชนต!าง ๆ บริเวณหรือพื้นที่ที่เสี่ยงต!อการเกิดภัย เป5นตน เพื่อจัดทําแผนป4องกันรับสถานการณ2 และเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเป5นไปอย!างสะดวกและทันต!อเหตุการณ2
5.จั ด ทํ า รายงาน บั น ทึ ก และสถิ ติ ข อมู ล ต! า ง ๆ ในงานป4 อ งกั น บรรเทาสาธารณภั ย เพื่ อ รายงาน
ผูบังคับบัญชา
6.ศึกษา และติ ดตามเทคโนโลยีองค2ความรู ใหม! ๆ กฎหมาย และระเบี ยบต!าง ๆ ที่เ กี่ ยวของกั บงาน
ป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนํามาประยุกต2ใชในการปฏิบัติงานไดอย!างมีประสิทธิภาพสูงสุด
7.ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองค2กรปกครองส!วนทองถิ่นที่
สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
งานที่รับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหนง
1. ป4องกันและบรรเทาเหตุสาธารณภัยต!างๆ
1.1 บรรเทาเหตุวาตภัย ตัดกิ่งไมที่โค!นลมสรางความเสียหายใหแก!ชาวบาน
1.2 ส!งน้ําใหแก!ผูที่ขาดแคลน ตามที่ไดมีการรองขอ
1.3 ออกฉีดพ!นละอองน้ําเพื่อลดฝุWนละออง PM. 2.5
1.4. ออกระงับเหตุเพลิงไหมต!างๆ ทั้งภายใน และภายนอกเขตเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
1.5 ออกระงับเหตุ ช!วยเหลือประชาชน เมื่อมีเหตุน้ําปWาไหลหลาก
1.6 สํารวจ ออกตรวจสอบจุดเสี่ยงที่อาจทําใหเกิดอัคคีภัย เช!น สายไฟฟ4า สายเคเบิ้ล ฯลฯ
1.7 ออกตรวจตราเฝ4าระวังเหตุสาธารณภัย ภายในเขตเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
2. ปฏิบัติหนาที่เวร-ยาม ประจํางานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามคําสั่ง

งานอื่นๆ ที่ได+รับมอบหมาย
1. ทําหนาที่เป5นพนักงานขับรถยนต2ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน มส.80-1008 ตลอดจนบํารุงรักษา
เครื่องมือเครื่องใชในงานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหอยู!ในสภาพปฏิบัติงานไดทันทีในกรณีเกิดเหตุ
2.มีหนาที่ดูแลรักษาและทําความสะอาดบริเวณโรงจอดรถ โรงนอน โรงครัว หองวิทยุสื่อสาร หองน้ํา
ตลอดจนรอบ ๆ บริเวณอาคารสํานักงานป4องกัน ฯ
3. ฉีดลาง ทําความสะอาดพื้นที่ต!างๆ ทั้งจากหน!วยงานราชการ และชาวบาน เมื่อมีการรองขอ
4. เขาจับงู และสัตว2ที่อาจสรางความเดือดรอน และเป5นอันตรายแก!ชาวบาน
5. เขาร!วมประชุมกับหน!วยงานภายนอก ตามที่ผูบริหารไดมีการมอบหมาย
6. เฝ4าประจําศูนย2อํานวยการเฉพาะกิจ 7 วันอันตราย (ปPใหม!, สงกรานต2) ตามคําสั่งของจังหวัด
7. ดูแลสํานักงานขณะปฏิบัติหนาที่เวร – ยาม
8. งานอื่นๆ ที่ไดมีการรองขอจากผูบริหาร เช!น ขับรถรับส!งผูบริหาร ส!งหนังสือ ติดต!อประสานงานกับ
หน!วยงานภายนอก ฯลฯ

ชื่อ นายเวนิช ระเบียบนุรักษ2 ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป (พนักงานดับเพลิง)
สังกัด งานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด เทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงอิงจากตําแหนงเจ+าพนักงานปองกัน ระดับปฏิบัติงาน
1.ปฏิบัติงานดานการป4องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจงเหตุ เช!น อัคคีภัย อุทกภัย
วาตภัย และภัยพิบัติต!าง ๆ เป5นตน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและบรรเทาความเสียหายในดานชีวิตและทรัพย2สิน
ของประชาชน
2.เฝ4าระวัง ตรวจตรา และฝ\กซอมการรับมือกับเหตุรายในรูปแบบต!าง ๆ เพื่อดําเนินการป4องกันเชิกรุก
ก!อนเกิดเหตุการณ2
3.จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ2 ตลอดจนยานพาหนะต!าง ๆ ใหอยู!ในสภาพพรอมใชใน
การปฏิบัติงานอยู!เสมอ เพื่อใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงานไดทันท!วงทีและใหการดําเนินการเป5นไปอย!างมี
ประสิทธิภาพ
4.รวบรวม จัดทําขอมูลที่เป5นประโยชน2ต!อการปฏิบัติงาน เช!น สํารวจแหล!งน้ํา เสนทางจราจร แหล!ง
ชุมชนต!าง ๆ บริเวณหรือพื้นที่ที่เสี่ยงต!อการเกิดภัย เป5นตน เพื่อจัดทําแผนป4องกันรับสถานการณ2 และเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเป5นไปอย!างสะดวกและทันต!อเหตุการณ2
5.จั ด ทํ า รายงาน บั น ทึ ก และสถิ ติ ข อมู ล ต! า ง ๆ ในงานป4 อ งกั น บรรเทาสาธารณภั ย เพื่ อ รายงาน
ผูบังคับบัญชา
6.ศึกษา และติ ดตามเทคโนโลยีองค2ความรู ใหม! ๆ กฎหมาย และระเบี ยบต!าง ๆ ที่เ กี่ ยวของกั บงาน
ป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนํามาประยุกต2ใชในการปฏิบัติงานไดอย!างมีประสิทธิภาพสูงสุด
7.ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองค2กรปกครองส!วนทองถิ่นที่
สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
งานที่ได+รับมอบหมายตามมาตรฐานตําแหนง
1. ป4องกันและบรรเทาเหตุสาธารณภัยต!างๆ
1.1 บรรเทาเหตุวาตภัย ตัดกิ่งไมที่โค!นลมสรางความเสียหายใหแก!ชาวบาน
1.2 ส!งน้ําใหแก!ผูที่ขาดแคลน ตามที่ไดมีการรองขอ
1.3 ออกฉีดพ!นละอองน้ําเพื่อลดฝุWนละออง PM. 2.5
1.4. ออกระงับเหตุเพลิงไหมต!างๆ ทั้งภายใน และภายนอกเขตเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
1.5 ออกระงับเหตุ ช!วยเหลือประชาชน เมื่อมีเหตุน้ําปWาไหลหลาก
1.6 สํารวจ ออกตรวจสอบจุดเสี่ยงที่อาจทําใหเกิดอัคคีภัย เช!น สายไฟฟ4า สายเคเบิ้ล ฯลฯ
1.7 ออกตรวจตราเฝ4าระวังเหตุสาธารณภัย ภายในเขตเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
2. ปฏิบัติหนาที่เวร-ยาม ประจํางานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามคําสั่ง

งานอื่นๆ ที่ได+รับมอบหมาย
1. ทําหนาที่เป5นพนักงานขับรถยนต2บรรทุกน้ําดับเพลิง หมายเลขทะเบียนมส. 80-1095 ตลอดจน
บํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชในงานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหอยู!ในสภาพปฏิบัติงานไดทันที
ในกรณีเกิดเหตุ
2. มีหนาที่ดูแลรักษาและทําความสะอาดบริเวณโรงจอดรถ โรงนอน โรงครัว หองวิทยุสื่อสาร หองน้ํา
ตลอดจนรอบ ๆ บริเวณอาคารสํานักงานป4องกัน ฯ
2. ฉีดลาง ทําความสะอาดพื้นที่ต!างๆ ทั้งจากหน!วยงานราชการ และชาวบาน เมื่อมีการรองขอ
3. เขาจับงู และสัตว2ที่อาจสรางความเดือดรอน และเป5นอันตรายแก!ชาวบาน
4. เขาร!วมประชุมกับหน!วยงานภายนอก ตามที่ผูบริหารไดมีการมอบหมาย
5. เฝ4าประจําศูนย2อํานวยการเฉพาะกิจ 7 วันอันตราย (ปPใหม!, สงกรานต2) ตามคําสั่งของจังหวัด
6. ดูแลสํานักงานขณะปฏิบัติหนาที่เวร – ยาม
7. งานอื่นๆ ที่ไดมีการรองขอจากผูบริหาร เช!น ขับรถรับส!งผูบริหาร ส!งหนังสือ ติดต!อประสานงานกับ
หน!วยงานภายนอก ฯลฯ

ชื่อ นายกลาณรงค2 จันทร2จร ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป (พนักงานดับเพลิง)
สังกัด งานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด เทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงอิงจากตําแหนงเจ+าพนักงานปองกัน ระดับปฏิบัติงาน
1.ปฏิบัติงานดานการป4องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจงเหตุ เช!น อัคคีภัย อุทกภัย
วาตภัย และภัยพิบัติต!าง ๆ เป5นตน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและบรรเทาความเสียหายในดานชีวิตและทรัพย2สิน
ของประชาชน
2.เฝ4าระวัง ตรวจตรา และฝ\กซอมการรับมือกับเหตุรายในรูปแบบต!าง ๆ เพื่อดําเนินการป4องกันเชิกรุก
ก!อนเกิดเหตุการณ2
3.จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ2 ตลอดจนยานพาหนะต!าง ๆ ใหอยู!ในสภาพพรอมใชใน
การปฏิบัติงานอยู!เสมอ เพื่อใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงานไดทันท!วงทีและใหการดําเนินการเป5นไปอย!างมี
ประสิทธิภาพ
4.รวบรวม จัดทําขอมูลที่เป5นประโยชน2ต!อการปฏิบัติงาน เช!น สํารวจแหล!งน้ํา เสนทางจราจร แหล!ง
ชุมชนต!าง ๆ บริเวณหรือพื้นที่ที่เสี่ยงต!อการเกิดภัย เป5นตน เพื่อจัดทําแผนป4องกันรับสถานการณ2 และเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเป5นไปอย!างสะดวกและทันต!อเหตุการณ2
5.จั ด ทํ า รายงาน บั น ทึ ก และสถิ ติ ข อมู ล ต! า ง ๆ ในงานป4 อ งกั น บรรเทาสาธารณภั ย เพื่ อ รายงาน
ผูบังคับบัญชา
6.ศึกษา และติ ดตามเทคโนโลยีองค2ความรู ใหม! ๆ กฎหมาย และระเบี ยบต!าง ๆ ที่เ กี่ ยวของกั บงาน
ป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนํามาประยุกต2ใชในการปฏิบัติงานไดอย!างมีประสิทธิภาพสูงสุด
7.ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองค2กรปกครองส!วนทองถิ่นที่
สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
งานที่ได+รับมอบหมายตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
1. ป4องกันและบรรเทาเหตุสาธารณภัยต!างๆ
1.1 บรรเทาเหตุวาตภัย ตัดกิ่งไมที่โค!นลมสรางความเสียหายใหแก!ชาวบาน
1.2 ส!งน้ําใหแก!ผูที่ขาดแคลน ตามที่ไดมีการรองขอ
1.3 ออกฉีดพ!นละอองน้ําเพื่อลดฝุWนละออง PM. 2.5
1.4. ออกระงับเหตุเพลิงไหมต!างๆ ทั้งภายใน และภายนอกเขตเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
1.5 ออกระงับเหตุ ช!วยเหลือประชาชน เมื่อมีเหตุน้ําปWาไหลหลาก
1.6 สํารวจ ออกตรวจสอบจุดเสี่ยงที่อาจทําใหเกิดอัคคีภัย เช!น สายไฟฟ4า สายเคเบิ้ล ฯลฯ
1.7 ออกตรวจตราเฝ4าระวังเหตุสาธารณภัย ภายในเขตเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
2. ปฏิบัติหนาที่เวร-ยาม ประจํางานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามคําสั่ง

งานอื่นๆ ที่ได+รับมอบหมาย
1. ทําหนาที่เป5นพนักงานขับรถยนต2บรรทุกน้ําดับเพลิง หมายเลขทะเบียน มส.80-1095 ตลอดจน
บํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชในงานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหอยู!ในสภาพปฏิบัติงานไดทันที
ในกรณีเกิดเหตุ
2. มีหนาที่ดูแลรักษาและทําความสะอาดบริเวณโรงจอดรถ โรงนอน โรงครัว หองวิทยุสื่อสาร หองน้ํา
ตลอดจนรอบ ๆ บริเวณอาคารสํานักงานป4องกัน ฯ
3. ฉีดลาง ทําความสะอาดพื้นที่ต!างๆ ทั้งจากหน!วยงานราชการ และชาวบาน เมื่อมีการรองขอ
4. เขาจับงู และสัตว2ที่อาจสรางความเดือดรอน และเป5นอันตรายแก!ชาวบาน
5. เขาร!วมประชุมกับหน!วยงานภายนอก ตามที่ผูบริหารไดมีการมอบหมาย
6. เฝ4าประจําศูนย2อํานวยการเฉพาะกิจ 7 วันอันตราย (ปPใหม!, สงกรานต2) ตามคําสั่งของจังหวัด
7. ดูแลสํานักงานขณะปฏิบัติหนาที่เวร – ยาม
8. งานอื่นๆ ที่ไดมีการรองขอจากผูบริหาร เช!น ขับรถรับส!งผูบริหาร ส!งหนังสือ ติดต!อประสานงานกับ
หน!วยงานภายนอก ฯลฯ

ชื่อ นายรัฐพงษ2 อุประ
ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป (พนักงานดับเพลิง)
สังกัด งานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด เทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงอิงจากตําแหนงเจ+าพนักงานปองกัน ระดับปฏิบัติงาน
1.ปฏิบัติงานดานการป4องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจงเหตุ เช!น อัคคีภัย อุทกภัย
วาตภัย และภัยพิบัติต!าง ๆ เป5นตน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและบรรเทาความเสียหายในดานชีวิตและทรัพย2สิน
ของประชาชน
2.เฝ4าระวัง ตรวจตรา และฝ\กซอมการรับมือกับเหตุรายในรูปแบบต!าง ๆ เพื่อดําเนินการป4องกันเชิกรุก
ก!อนเกิดเหตุการณ2
3.จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ2 ตลอดจนยานพาหนะต!าง ๆ ใหอยู!ในสภาพพรอมใชใน
การปฏิบัติงานอยู!เสมอ เพื่อใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงานไดทันท!วงทีและใหการดําเนินการเป5นไปอย!างมี
ประสิทธิภาพ
4.รวบรวม จัดทําขอมูลที่เป5นประโยชน2ต!อการปฏิบัติงาน เช!น สํารวจแหล!งน้ํา เสนทางจราจร แหล!ง
ชุมชนต!าง ๆ บริเวณหรือพื้นที่ที่เสี่ยงต!อการเกิดภัย เป5นตน เพื่อจัดทําแผนป4องกันรับสถานการณ2 และเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเป5นไปอย!างสะดวกและทันต!อเหตุการณ2
5.จั ด ทํ า รายงาน บั น ทึ ก และสถิ ติ ข อมู ล ต! า ง ๆ ในงานป4 อ งกั น บรรเทาสาธารณภั ย เพื่ อ รายงาน
ผูบังคับบัญชา
6.ศึกษา และติ ดตามเทคโนโลยีองค2ความรู ใหม! ๆ กฎหมาย และระเบี ยบต!าง ๆ ที่เ กี่ ยวของกั บงาน
ป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนํามาประยุกต2ใชในการปฏิบัติงานไดอย!างมีประสิทธิภาพสูงสุด
7.ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองค2กรปกครองส!วนทองถิ่นที่
สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
งานที่ได+รับมอบหมายตามมาตรฐานตําแหนง
1. ป4องกันและบรรเทาเหตุสาธารณภัยต!างๆ
1.1 บรรเทาเหตุวาตภัย ตัดกิ่งไมที่โค!นลมสรางความเสียหายใหแก!ชาวบาน
1.2 ส!งน้ําใหแก!ผูที่ขาดแคลน ตามที่ไดมีการรองขอ
1.3 ออกฉีดพ!นละอองน้ําเพื่อลดฝุWนละออง PM. 2.5
1.4. ออกระงับเหตุเพลิงไหมต!างๆ ทั้งภายใน และภายนอกเขตเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
1.5 ออกระงับเหตุ ช!วยเหลือประชาชน เมื่อมีเหตุน้ําปWาไหลหลาก
1.6 สํารวจ ออกตรวจสอบจุดเสี่ยงที่อาจทําใหเกิดอัคคีภัย เช!น สายไฟฟ4า สายเคเบิ้ล ฯลฯ
1.7 ออกตรวจตราเฝ4าระวังเหตุสาธารณภัย ภายในเขตเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
2. ปฏิบัติหนาที่เวร-ยาม ประจํางานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามคําสั่ง

งานอื่นๆ ที่ได+รับมอบหมาย
1. ทําหนาที่เป5นพนักงานขับรถยนต2ตรวจการณ2 199 มส.น.828 ตลอดจนบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชในงาน
ป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหอยู!ในสภาพปฏิบัติงานไดทันทีในกรณีเกิดเหตุ
2. ทําหนาที่งานดานธุรการ รับ – ส!งเอกสาร งานพัสดุ ของงานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.ประสานงานทั้งภายในหน!วยงาน และภายนอกหน!วยงาน
4. มีหนาที่ดูแลรักษาและทําความสะอาดบริเวณโรงจอดรถ โรงนอน โรงครัว หองวิทยุสื่อสาร หองน้ํา ตลอดจนรอบ
ๆ บริเวณอาคารสํานักงานป4องกัน ฯ
5. ฉีดลาง ทําความสะอาดพื้นที่ต!างๆ ทั้งจากหน!วยงานราชการ และชาวบาน เมื่อมีการรองขอ
6. เขาจับงู และสัตว2ที่อาจสรางความเดือดรอน และเป5นอันตรายแก!ชาวบาน
7. เขาร!วมประชุมกับหน!วยงานภายนอก ตามที่ผูบริหารไดมีการมอบหมาย
8. เฝ4าประจําศูนย2อํานวยการเฉพาะกิจ 7 วันอันตราย (ปPใหม!, สงกรานต2) ตามคําสั่งของจังหวัด
9. ดูแลสํานักงานขณะปฏิบัติหนาที่เวร – ยาม
10. งานอื่นๆ ที่ไดมีการรองขอจากผูบริหาร เช!น ขับรถรับส!งผูบริหาร ส!งหนังสือ ติดต!อประสานงานกับหน!วยงาน
ภายนอก ฯลฯ

ชื่อ นายจันทร2ทิพย2 วิวิจชัยกุลตําแหนง พนักงานจางตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต2ดับเพลิง)
สังกัด งานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด เทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงอิงจากตําแหนงเจ+าพนักงานปองกัน ระดับปฏิบัติงาน
1.ปฏิบัติงานดานการป4องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจงเหตุ เช!น อัคคีภัย อุทกภัย
วาตภัย และภัยพิบัติต!าง ๆ เป5นตน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและบรรเทาความเสียหายในดานชีวิตและทรัพย2สิน
ของประชาชน
2.เฝ4าระวัง ตรวจตรา และฝ\กซอมการรับมือกับเหตุรายในรูปแบบต!าง ๆ เพื่อดําเนินการป4องกันเชิกรุก
ก!อนเกิดเหตุการณ2
3.จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ2 ตลอดจนยานพาหนะต!าง ๆ ใหอยู!ในสภาพพรอมใชใน
การปฏิบัติงานอยู!เสมอ เพื่อใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงานไดทันท!วงทีและใหการดําเนินการเป5นไปอย!างมี
ประสิทธิภาพ
4.รวบรวม จัดทําขอมูลที่เป5นประโยชน2ต!อการปฏิบัติงาน เช!น สํารวจแหล!งน้ํา เสนทางจราจร แหล!ง
ชุมชนต!าง ๆ บริเวณหรือพื้นที่ที่เสี่ยงต!อการเกิดภัย เป5นตน เพื่อจัดทําแผนป4องกันรับสถานการณ2 และเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเป5นไปอย!างสะดวกและทันต!อเหตุการณ2
5.จั ด ทํ า รายงาน บั น ทึ ก และสถิ ติ ข อมู ล ต! า ง ๆ ในงานป4 อ งกั น บรรเทาสาธารณภั ย เพื่ อ รายงาน
ผูบังคับบัญชา
6.ศึกษา และติ ดตามเทคโนโลยีองค2ความรู ใหม! ๆ กฎหมาย และระเบี ยบต!าง ๆ ที่เ กี่ ยวของกั บงาน
ป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนํามาประยุกต2ใชในการปฏิบัติงานไดอย!างมีประสิทธิภาพสูงสุด
7.ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองค2กรปกครองส!วนทองถิ่น
ที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
งานที่รับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
1.ป4องกันและบรรเทาเหตุสาธารณภัยต!าง ๆ
1.1 บรรเทาเหตุวาตภัย ตัดกิ่งไมที่โค!นลมสรางความเสียหายใหแก!ชาวบาน
1.2 ส!งน้ําใหแก!ผูที่ขาดแคลน ตามที่ไดมีการรองขอ
1.3 ออกฉีดพ!นละอองน้ําเพื่อลดฝุWนละออง PM. 2.5
1.4. ออกระงับเหตุเพลิงไหมต!างๆ ทั้งภายใน และภายนอกเขตเทศบาลเมือง
แม!ฮ!องสอน
1.5 ออกระงับเหตุ ช!วยเหลือประชาชน เมื่อมีเหตุน้ําปWาไหลหลาก
1.6สํารวจ ออกตรวจสอบจุดเสี่ยงที่อาจทําใหเกิดอัคคีภัย เช!น สายไฟฟ4า สาย
เคเบิ้ล ฯลฯ
1.7ออกตรวจตราเฝ4าระวังเหตุสาธารณภัย ภายในเขตเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
2. ปฏิบัติหนาที่เวร-ยาม ประจํางานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามคําสั่ง
3.ทําหนาที่เป5นชุดฝ\กอบรมงานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานอื่น ๆ ที่ได+รับมอบหมาย
1. ทําหนาที่เป5นพนักงานขับยนต2ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน มส.น.0676ตลอดจนบํารุงรักษาเครื่องมือ
เครื่องใชในงานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหอยู!ในสภาพปฏิบัติงานไดทันทีในกรณีเกิดเหตุ
2. ทําหนาที่ดูแลตรวจสภาพยานพาหนะ ของงานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.มีหนาที่ดูแลรักษาและทําความสะอาดบริ เวณโรงจอดรถ โรงนอน โรงครัว หองวิ ทยุสื่อสาร หองน้ํ า
ตลอดจนรอบ ๆ บริเวณอาคารสํานักงานป4องกัน ฯ
4. ฉีดลาง ทําความสะอาดพื้นที่ต!างๆ ทั้งจากหน!วยงานราชการ และชาวบาน เมื่อมีการรองขอ
5. เขาจับงู และสัตว2ที่อาจสรางความเดือดรอน และเป5นอันตรายแก!ชาวบาน
6. เขาร!วมประชุมกับหน!วยงานภายนอก ตามที่ผูบริหารไดมีการมอบหมาย
7. เฝ4าประจําศูนย2อํานวยการเฉพาะกิจ 7 วันอันตราย (ปPใหม!, สงกรานต2) ตามคําสั่งของจังหวัด
8. ดูแลสํานักงานขณะปฏิบัติหนาที่เวร – ยาม
9. งานอื่นๆ ที่ไดมีการรองขอจากผูบริหาร เช!น ขับรถรับส!งผูบริหาร ส!งหนังสือ ติดต!อประสานงานกับ
หน!วยงานภายนอก ฯลฯ

แผนปฏิบัติงานประจําปF

แบบรายงานเหตุดวนสาธารณภัย
ความเรงดวน ดวนที่สุด
วันที่................เดือน.........................พ.ศ. ....
ที่
นศ 53601/
จาก นายกเทศมนตรีเทศมนตรีเมืองแม!ฮ!องสอน
ถึง นายอําเภอเมืองแม!ฮ!องสอน
..............................................................................................................................................................................
๑. ชนิดของภัย อุทกภัย
วาตภัย
ภัยแลง
อัคคีภัย
ไฟปWา
อากาศหนาว
แผ!นดินไหวและอาคารถล!ม
สารเคมีและวัตถุอันตราย
อุบัติเหตุ
ทุ!นระเบิด กับระเบิด การป4องกันและระงับภัยทางอากาศ
การก!อวินาศกรรม
อื่นๆ....................................................
การอพยพประชาชนและส!วนราชการ
อื่นๆ
๒. ความรุนแรง
เล็กนอย
ปานกลาง
รุนแรง
๓. ช!วงเวลาทีเ่ กิดภัย เริ่มตนเมื่อ วันที่...........เดือน..................พ.ศ............ เวลา...................น.
สิ้นสุดเมื่อ วันที่...........เดือน..................พ.ศ............ เวลา...................น.
๔. สถานที่เกิดภัย เลขที่............. หมู!ที่............. ตําบล..ไมเรียง อําเภอ..เมืองแม!ฮ!องสอน จังหวัด..
นครศรีธรรมราช.
๕. ราษฎรที่ประสบภัย
๕.๑ ราษฎรไดรับความเดือนรอน......................คน .....................ครัวเรือน
๕.๒ บาดเจ็บ..........................................คน
๕.๓ เสียชีวิต...........................................คน
๕.๔ สูญหาย...........................................คน
๕.๕ อพยพไปยังที่ปลอดภัย..............................คน ........................ครัวเรือน
๖. ความเสียหายเบื้องตน
๖.๑ อาคารสิ่งปลูกสราง/บานเรือน........................................แห!ง
๖.๒ พื้นที่และทรัพย2สินทางการเกษตร...................................ไร!
๖.๓ สิ่งสาธารณประโยชน2(เช!น ถนน ฝWาย สะพาน ฯลฯ).........แห!ง
๖.๔ ประมาณการความเสียหายในเบื้องตน.............................บาท
๖.๕ อื่น ๆ (ระบุ)......................................................................หน!วย
๗. การบรรเทาภัยในเบื้องตนเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน ไดดําเนินการตรวจสอบความเสียหายในเบื้องตนแลว
................................................................................................................................................................
๘. เครื่องมือ/อุปกรณ2ที่ใชรถดับเพลิง......... คัน รถบรรทุกน้ํา..........คัน รถกูภัย.......คัน รถกูชีพ....คัน รถ
บรรทุก.......คัน เรือ....ลํา เครือ่ งสูบน้ํา......เครื่อง เครื่องมืออื่น ๆ ..................
๙. การดําเนินงานของส!วนราช อาสาสมัคร มูลนิธิในพื้นที่......................................................................
ส!วนราชการอื่น (ชื่อ)......................................
ภาคเอกชน (ชื่อ)......................................
(ลงชื่อ)................................................ผูรายงาน
(................................................)
ตําแหน!ง นายกเทศมนตรีเมืองแม!ฮ!องสอน

คําขอหนังสือรับรองกรณีผู+ประสบภัย หรือเจ+าของ หรือผู+ครอบครองทรัพย)สิน
ร+องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห) หรือบริการอื่นใด
เขียนที่ ..................................................................
วันที่...............เดือน...............................พ.ศ. .......................
ขอ 1 ขาพเจา............................................................................................ อายุ .............................. ปP สัญชาติ...........................อยู!
บานเลขที่...................................ตรอก/ซอย................................................................ถนน......................................................ตําบล/
แขวง...............................................อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด....................................................หมายเลข
โทรศัพท2..................................................................................................................................................................
ในฐานะ
ผูประสบภัย
เจาของทรัพย2สิน
ผูครอบครองทรัพย2สิน
ทายาทโดยธรรมของผูประสบภัย/เจาของทรัพย2สิน/ผูครอบครองทรัพย2สิน ชื่อ..............................................
ผูรับมอบอํานาจของผูประสบภัย/เจาของทรัพย2สิน/ผูครอบครองทรัพย2สิน ชื่อ.............................................ไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณ2..................................................................................................(ระบุประเภทภัยของสาธารณภัย)เมื่อวันที่...........เดือน
..............................พ.ศ. ...................เวลา..........................น. (ที่เกิดสาธารณภัย)ไดรับความเสียหาย ดังนี้
(1)............................................................................................................................................................................
(2)............................................................................................................................................................................
(3)...........................................................................................................................................................................
ขอ2ขาพเจาขอยื่นคําขอต!อ.........................................................................................................................................
ขอใหออกหนังสือรับรองไวเป5นหลักฐานเพื่อ..................................................................................................................................โดย
ไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ปรากฏดังนี้ (ใส!เครือ่ งหมาย ใน หนาขอความที่ตองการ)
1. หลักฐานแสดงสถานภาพความเป5นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน หรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให
สําเนาทะเบียนพาณิชย2 (ถามี)
อื่น ๆ .............................................................................................................
นิติบุคคล
สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
สําเนาหนังสือบริคณห2สนธิ (ถามี)
สําเนาวัตถุประสงค2ของหางหุนส!วน (ถามี)
อื่น ๆ ..................................................................................................................................
2. หลักฐานเอกสารแสดงสิทธิ
3. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
4. เอกสารการสอบสวนพยาน (ถามี)
5. อื่น ๆ ...................................................................................................................................................
รวม.......................................ฉบับ
ขาพเจาขอรับรองว!าขอความดังกล!าวขางตน เป5นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)............................................................ผูยื่นคําขอ
(...........................................................)
คําเตือน ผูใดแจงความอันเป5นเท็จ แก!เจาพนักงานมีความผิดทางประมวลกฎหมายอาญา มาตรา137 มาตรา267และมาตรา268
หมายเหตุ ในกรณีผูประสบภัย หรือเจาของทรัพย2สิน หรือผูครอบครองทรัพย2สิน ถึงแก!ความตาย หรือไม!สามารถยื่นคําขอไดดวย
ตนเอง ใหทายาทโดยธรรมผูจัดการมรดก หรือผูรับมอบอํานาจของผูนั้นแลวแต!กรณีเป5นผูยื่นคําขอ พรอมแสดงหลักฐานการเป5น
ทายาท ผูจัดการมรดก และการมอบอํานาจดังกล!าวดวย

สําหรับเจ+าหน+าที่
ตรวจสอบแลวครบถวนถูกตอง
(ลงชื่อ)...................................................................ผูตรวจสอบ
(.....................................................................)
(ลงชื่อ)...................................................................ผูรับรอง
(.....................................................................)
(ลงชื่อ)...................................................................ผูรับรอง
(.....................................................................)

(สําเนาคู!ฉบับ)

ที่ มส ๕2001
2001/

สํานักงานเทศบาลเมื
เมืองแม!ฮ!องสอน
75 ถนนสิงหนาทบํารุง จ.มส.58000
หนังสือรับรองผู+ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา

หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองว!า..........................................เกิ
.......................................... ดวันที่.........................................เลข
.......................................
ประจําตัวประชาชน
ประชาชน/หนังสือเดิ
อเดินทางเลขที่
/
อื่น ๆ .......................................(
.......................................(ถามี)
ที่อยู!ที่ประสบภัย บานเลขที่...............หมู!ที่.............ถนน
ถนน..........ตําบล.............อําเภอ..เมื
เมืองแม!ฮ!องสอน
งสอน........
จังหวัด..แม!
แม!ฮ!องสอน
งสอน................. รหัสไปรษณีย2.....58000
58000...... โทรศัพท2........................................................
......................................................
ที่อยู!ตามทะเบียนบานหรือที่อยู!ที่ติดต!อได บานเลขที่..........
.......... หมู!ที่........ ถนน.......-........ ตําบล
บล................................
อําเภอ...เมื
เมืองแม!ฮ!องสอน........ จังหวัด......แม!
แม!ฮ!องสอน......
งสอน รหัสไปรษณีย2....58000... โทรศัพท2.......-................
เป5นผูประสบภัยหรือไดรับผลกระทบจากเหตุการณ2.........................................(ระบุ
.........................................(ระบุประเภทของสาธารณภัยและ
สถานที่เกิดภัย) เมื่อวันที่...............................................................
................................................ความเสี
ความเสียหายของผูประสบภัย ตามบัญชีความ
เสียหายแนบทายหนังสือรับรองของผูประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาฉบับนี้
ผูประสบภัยมีสิทธิที่จะไดรับการสงเคราะห2และฟGHนฟูจากหน!วยงานของทางราชการดานใดดาน
หนึ่งหรือหลายดานต
หลายดานตามเงื
ามเงื่อนไข หลักเกณฑ2 และแนวทางที่หน!วยงานนั้นกําหนด รายละเอียดตารางแสดงสิทธิ ที่จะ
ไดจากทางราชการปรากฏตามแนบทายนี้
ให ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

(............................................................
............................................................)
นายกเทศมนตรีเมืองแม!ฮ!องสอน

