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ค าน า 
ด้วยปัจจุบันสาธารณภัย ยังคงมีแนวโน้มจะเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความ แปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเส่ือมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง สังคมไทยจากสังคมชนบทไปส ู่สังคมเม ืองอย่างรวดเร็วประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพ้ืนท ี่เส่ียงภัยเพ ิ่มข ึ้น
ส ่งผลให้ ความเสียหายจากสาธารณภัยร ุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติ เช ่น อ ุทกภ ัย วาตภ ัย ภ ัยแล้ง ภ ัยหนาว และภัยจาก การกระท าของมนุษย์ เช ่น อ ัคค ีภ ัย 
อ ุบัติภ ัย การรั่วไหลของสารเคมีอ ันตราย รวมทัง้สาธารณภัยหร ืออ ุบัติภัยต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น 

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในข้ันตอนการปฏิบัติอย่างถ่อง แท ้จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ดังนั้น คณะผู้จ ัดท าค ู่มอืการปฏิบ ัติงานเล่มน้ี จึงได้รวบรวมเนื้อหาสาระ หน้าท่ี ลักษณะงาน และข ั้นตอน การปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จัดทำเป็นรูปเล่มไว ้ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็น การสร้างความเข้าใจและความร่วมมือต่างๆจากผู้มีส่วนได้เสีย ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ลักษณะงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภ ัยได้ดียิ่งข ึ้น และ
สามารถน าไปปฏ ิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพ ื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก ่ผู้ประสบภ ัยกรณีฉ ุกเฉ ิน 
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ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน ๑๒ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ด้านสนับสนุนน้ าอุปโภค-บริโภค ๑๓ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน พนักงานขับรถบรรทุกน้ ากรณีส่งน้ าอุปโภค-บริโภค ๑๔ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน พนักงานขับรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ ๑๕ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ๑๖ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ๑๗ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระงับเหตุอัคคีภัย ๑๘ 
ภาคผนวก ๑๙ 



 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
                               งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

๑. หลักการและเหตุผล 
สาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น  เนื่องจากความแปรปรวนของภ ูมิอากาศโลกความเส่ือมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปล ี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว  ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพื้นที่เส่ียงภัยมาก
ขึ้น ส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภ ัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติ  เช ่น อ ุทกภ ัย วาตภ ัย ภ ัยแล้ง ภ ัยหนาว และภัยจากการกระท าของมนุษย์ เช ่น
อ ัคค ีภ ัย อ ุบัติภ ัย การรั่วไหลของสารเคมีอ ันตรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน  และมีบทบาทภารกิจในการเข้าไปให้ ความ
ช่วยเหล ือและบรรเทาสาธารณภ ัยในลำดับแรก ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข ้าไปให้ความช่วยเหล ือ ประกอบกับพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี หน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อ านวยการ
ท้องถิ่น ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นตน  จึงถือเป็นภารกิจสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  จะต้องเตรียมความพร้อมในการปูองกัน    
สาธารณภัย และพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช ่วยเหล ือผู้ประสบภ ัย ภายหล ังจากสถานการณ์ภ ัยยุต ิ

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ ื่อให้การด าเนินงานจัดการงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภ ัย ขององค์การบริหารส ่วนต าบลดงสุวรรณมีขั้นตอนหรือกระบวนการ และแนวทางใน

การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
๒. เพ ื่อให้มั่นใจว ่าได้มีการปฏ ิบัติตามข ้อก าหนด  ระเบียบหล ักเกณฑ ์เกี่ยวกับการจัดการงานปูองก ันและบรรเทาสาธารณภัยที่กำหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ 

และมีประสิทธิภาพ 
๓. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ สามารถลด ความสูญเสียท่ีเกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อย

ท่ีสุด 
๔. เพ ื่อให้ประชาชนท่ีประสบภ ัยได้รับการช ่วยเหล ือฟ ื้นฟูอย่างทั่วถึงและทันเวลา 
๕. เพ ื่อบูรณาการระบบการส่ังการในการปูองก ันและบรรเทาสาธารณภ ัยอย่างม ีเอกภาพ 
๖. เพ ื่อสร ้างระบบบริหารจ ัดการสาธารณภ ัยที่ดี และสอดคล้องก ับว ัฏจักรการเก ิดภ ัย 

๓. นิยามคำศัพท์ 
การปูองกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและก ิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดขึ้นล ่วงหน้าทั้งทางด้าน โครงสร้าง และที่มิใช่ด้านโครงสร้าง เพื่อลดหรือควบคุม

ผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย 
การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหร ือว ิธ ีการต่างๆ เพ ื่อหลีกเล่ียงและลดผลกระทบทางลบจากสาธารณภ ัย และยังหมายถ ึงการลดและปอูงก ัน 

มิให้เกิดเหตุหรือลดโอกาสที่อาจก่อให้เกิดสาธารณภ ัย 



 

 

 

๒ 
การเตรียมความพร้อม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่ด าเนินการล่วงหน้าก่อนเกิด สาธารณภัย เพื่อเตรียมพร้อมการจัดการในสถานการณ์

ฉุกเฉินให้สามารถรับมือกับผลกระทบจากสาธารณภัยได้อย่างทันการณ์ และมีประสิทธิภาพ 
                     การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดต้ังองค์กรและการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ  เพ ื่อรับผ ิดชอบในการจัดการสถานการฉุกเฉิน
ทกุรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความ พร้อมรับมือและการฟื้นฟูบูรณะ 
                       การฟื้นฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การฟ ื้นฟูสภาพเพ ื่อทาให้ส่ิงที่ถ ูกต้องหรือได้รับความเสียหายจากสาธารณภ ัยได้รับการช ่วยเหล ือ แก ้ไขให้กลับคืนส ู่
สภาพเดิมหรือดีกว ่าเดิม รวมทัง้ให้ผู้ประสบภ ัยสามารถ ด ารงช ีว ิตตามสภาพปกตไิด้โดยเร็ว 

หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่ไม่หมายความรวมถ ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส ่วนต าบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมี

กฎหมายจัดต้ัง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแหง่พื้นท่ี หมายถึง องค์การบริหารส ่วนต าบล เทศบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ ื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง แต่ไม่หมายรวมถ ึงองค์การ
บริหารส ่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร  
ผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
รองผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หมายถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ผู้อำนวยการกลาง หมายถึง อธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ผู้อำนวยการจังหว ัด หมายถึง ผู้ว ่าราชการจังหว ัด 
รองผ ู้อ านวยการจังหว ัด หมายถึง นายกองค์การบริหารส ่วนจังหวัด 
ผู้อำนวยการอำเภอ หมายถึง นายอำ เภอ 
ผู้อำนวยการทอ้งถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส ่วนต าบล, นายกเทศมนตรี 
ผู้ช่วยผ ู้อำนวยการทอ้งถิ่น หมายถึง ปล ัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เจ้าพนักงาน หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทา

สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
กองอำนวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภ ัยจังหว ัด หมายถึง องค์กรปฏ ิบัติในการปูองก ันและบรรเทาสาธารณภ ัยในเขตพ ื้นที่จังหว ัด 

กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภ ัยอำเภอ หมายถึง องค์กรปฏ ิบัติในการปูองก ันและบรรเทาสาธารณภ ัยในเขตอำเภอ และทาหน้าที่
ช ่วยเหล ือจังหว ัดในการปูองก ันและบรรเทาสาธารณภ ัย 

กองอำนวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภ ัยท ้องถิ่นแหง่พื้นท่ี หมายถึง องค์กรปฏ ิบัติในการปูองก ันและบรรเทาสาธารณภ ัยในเขตองค์การบริหารส ่วนต าบล/เทศบาล 
และเป็นหน่วยเผช ิญเหตุเมื่อเกิด สาธารณภ ัยขึ้นในพื้นท่ี 



 

 

 

๓ 

๔. การจัดต ั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภ ัย 
๔.๑ องค์กรปฏิบัติ 
๔.๑.๑ กองอำนวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภ ัยขององค์การบริหารส่วนต าบดงสุวรรณ ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานของผ้ านวยการท้องถิ่น และให้มีที่ทำการ   

โดยให้ใช ้ท่ีท าการ/ส าน ักงานองค์การบริหารส ่วนต าบลดงสุวรรณ เป็นสำนักงานของผู้อ านวยการท้องถิ่น มีนายกองค์การบริหารส ่วนต าบดงสุวรรณเป็ผู้อ านวยการ และ
ม ีปล ัดองค์การบริหารส ่วนต าบดงสุวรรณเป็นผ ู้ช ่วยผ ู้อ านวยการ ก านัน ผู้ใหญ่บ ้าน และ ภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานในกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยรับผิดชอบในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภ ัยในเขตองค์การบริหารส ่วนต าบลดงสุวรรณและเป็นหน่วยเผช ิญเหตุเมือ่เกิดภัยพิบัติขึ้นในพ้ืนที่ 

๔.๑.๒ ภารกิจของกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภ ัยองค์การบริหารส่วต าบลดงสุวรรณ 
(๑) อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการปูองกันและบรรเทาสา ธารณภ ัยในเขตพ ื้นทีอ่งค์การบริหารส ่วนต าบลดง

สุวรรณ 
(๒) สนับสนุนกองอำนวยการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพื้นที่ติดต่อ หรือใกล้เคียง หรือเขตพื้นที่ อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ 
(๓) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งประสานความ ร่วมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการ

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน 
๔.๒ โครงสร้างและหน้าที่ของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภ ัยองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

 
๔.๒.๑ โครงสร้างกองอำนวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภ ัยองค์การบริหารส่ต าบลดงสุวรรณประกอบด้วย ๕ ฝุาย ได้แก่ 
(๑) ฝุายอ านวยการ ท าหน้าท ี่อ านวยการ ควบคุมกากับดูแลในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธ ิภาพและประสิทธ ิผล รวมทั้ง

วางระบบการติดตามติดต่อส่ือสารในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และฝุายที่เกี่ยวข้องให้
การติดต่อ เป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและเช่ือถือได้ตลอดเวลา 

(๒) ฝุายแผนและโครงการ ท าหน้าที่ เกี่ยวกับงานการวางแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาแผนงาน การพัฒนาเกี่ยวกับการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอนงานติดตามประเมินผล งานการฝึกซ้อมแผนฯ งานการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ และงานการจัดทำโครงการเกี่ยวกับการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ ภัย 

(๓) ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ ทำหน้าท่ี ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ที่อาจ เกิดข ึ้น วางมาตรการต่าง ๆ  ในการปูองก ันภ ัย
มิให้เกิดข ึ้น หรือเก ิดขึ้นแล้วให้ได้รับความเสียหายน ้อยที่สุด จัดระเบียบแจ้งเตือนภัยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยงานการข่าวการรักษาความปลอดภัยและ
การปฏิบัติการ จิตวิทยา 



 

 

 

๔ 
(๔) ฝุายฟื้นฟูบูรณะ ทำ หน้าที่ สำ รวจความเสียหาย และความต้องการด้านต่างๆ จัดทำ บัญชี ผู้ประสบสาธารณภัย ประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

การสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อให้การสงเคราะห์และ ฟ ื้นฟูค ุณภาพชีว ิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ประสบสาธารณภ ัย พร้อมทั้งด าเนินการฟื้นฟ ู
บูรณะส่ิงที่ชารุด เสียหายให้กลับคืนส ู่สภาพเดิม หรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากท ี่สุด 

(๕) ฝุายประชาส ัมพ ันธ ์ ท าหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการประชาส ัมพ ันธ ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแถลงข่าว
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหาย และความช่วยเหลือให้แก่ สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปได้ทราบ 

๔.๓ การบรรจ ุก าลัง 
๔.๓.๑ ในภาวะปกติ ใช้ก าลังเจ้าหน้าที่ขอองค์การบริหารส ่วนต าบลดงสุวรรณเป็นหล ัก 
๔.๓.๒ เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด ให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณ ภ ัยเข้าควบคุมสถานการณ์ ปฏ ิบัติหน ้าท่ี 

และเพ ื่อช ่วยเหล ือประชาชนให้พื้นที่โดยเร ็ว และรายงานให้ผู้อ านวยการอำเภอดอกค าใต้ ทราบทันที 

๕. สถานที่ตั้ง 
ต้ังอยู่ ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  หมู่ที่ ๘ ต าบลดงสุวรรณ อำเภอดอกค าใต จังหว ัดพะเยา 56120 

๖. แนวทางปฏิบัติ 
เพื่อเตรียมการด้านทรัพยากรระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์สาธารณภัย ท่ีอาจเกิดข ึ้นในพื้นท ี่รับผ ิดชอบ  ได้อย่างมี

ประสิทธ ิภาพ  หล ักการปฏ ิบัติ  ให้องค์การบริหารส ่วนส่วนต าบลดงสุวรรณ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรท่ีจ าเป็นเพื่อการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้เหมาะสมกับผลการประเมินความเส่ียงและความล่อแหลมของพ ื้นที รวมทั้งการ วางแนวทางการปฏิบ ัติการให้พร้อมเผชิญสาธารณภัย
และดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำเพื่อให้เกิดความพร้อม ในทุกด้านและทุกภาคส่วนในเขตพ ื้นที่องค์การบริหารส ่วนต าบลดงสุวรรณ 

หล ักการปฏ ิบัต ิ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การปูองกันและลดผลกระทบ 
๑.๑ การวิเคราะห์ความเส่ียงภัย 

- ประเม ินความเส ี่ยงภ ัยและความล่อแหลมในเขตพ ื้นทีโ่ดย 
พิจารณาจากข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจากการ วิเคราะห์ ข้อมูลสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
- จัดทำแผนที่เส่ียงภัยแยกตามประเภทภัย 

๑.๒ การเตรียมการด้านฐานข้อมูลและระบบ 
สารสนเทศ 

- จัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัย 
- พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานให้มี
ประสิทธภิาพและสามารถใช ้งานได้ร่วมก ัน 
- กระจายข้อมูลด้านสาธารณภัยไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ ปฏิบัติการ 



 

 

 

๕ 
 

หล ักการปฏ ิบัต ิ แนวทางปฏิบัติ 
๑.๓ การส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความ 
ตระหนักด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- สน ับสนุนให้ส ื่อประชาส ัมพ ันธ ์ให้มีบทบาทในการรณรงค์ 
ประชาส ัมพ ันธ ์เพ ื่อปล ูกฝังจิตสานึกด้านความ ปลอดภ ัยอย่าง ต่อเน่ือง 
- เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในช ีว ิตประจ าวัน 
- พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้  ช ัดเจนเข้าใจง่าย 
เหมาะสม เข้าถ ึงกลุ่มเปูาหมายแต่ละกลุ่ม และเป็นที่น่าสนใจ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค ์กรเครือข ่ายในการปูองก ัน และ บรรเทาสาธารณภัยทุก
ภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาค เอกชน และ อาสาสมัครต่างๆ มีส่วนร่วมในการรณรงค์ ใน
เรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

๑.๔ การเตรียมการปูองกันด้านโครงสร้างและ 
เครื่องหมายสัญญาณเตือนภัย 

- จัดหาพื้นที่รองรับน้ าและกักเก็บน้ า 
- สร้างอาคารหรือสถานที่เพื่อเป็นสถานที่หลบภัยส าหรับพื้นที่การหนีภัยทำได้ยาก 
หรือไม่มีพื้นที่หลบภัยที่เหมาะสม 
- ก่อสร ้าง/ปรับปรุงเส ้นทางเพ ื่อการส่งก าลังบ ารุง หรือเส้นทางไปสถานท่ีหลบภัยให้ใช้

การได ้

๒. การเตรียมความพร้อม 
๒.๑ ด้านการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 

- จัดท าคู่มือและจัดทำ แผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผน 
ส ารองของหน่วยงาน และมีการฝึกซ้อมแผน 
- จัดเตรียมระบบการติดต่อส่ือสารหลักและส่ือสารสารสำรอง 
- ก าหนดแนวทางการประชาส ัมพ ันธ ์ข่าวสารแก่ประชาชนและเจ้าหน้าท่ี 
- จัดเตรียมระบบการแจ้งเตือนภัยและส่งสัญญาณ เตือนภัยให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่
ได้รับทราบล่วงหน้า 
-จัดเตรียมเส้นทางอพยพและจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยสำหรับคนและสัตว์เล้ียง 
- ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย รวมทั้งการควบคุม 
การจราจรและการสัญจรภายในเขตพ ื้นที ่
- จัดระบบการดูแลส่ิงของบริจาคและการสงเคราะห์ ผู้ประสบภัย 
- จัดทำบัญชีรายช่ือคนที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 



 

 

 

๖ 
 

หล ักการปฏ ิบัต ิ แนวทางปฏิบัติ 
๒.๒ ด้านบุคลากร - ประเม ินความเส ี่ยงภ ัยและความล่อแหลมในเขตพ ื้นที ่

โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจากการ วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ 
- จัดทำแผนที่เส่ียงภัยแยกตามประเภทภัย 

๒.๓ ด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และพลังงาน 

- จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุ 
อ ุปกรณ์ท ี่จ าเป็นให ้พร้อมใช้งานได้ทันท ี 
- จัดทำบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ของหน่วยงาน 
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
- พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ด้าน สาธารณภัยให้
ทันสมัย 
- จัดหาเครื่องม ือและอ ุปกรณ์ท ี่จ าเป็นพื้นฐานส าหรับ ชุมชน 
- จัดเตรียมระบบเตือนภัย 
- จัดหาน้ ามันเช้ือเพลิงสำ รอง/แหล่งพลังงานสำ รอง 

๒.๔ ด้านการเตรียมรับสถานการณ์ - จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภ ัย เช ่น สถานพยาบาล ไฟฟ ้า ประปา ผู้นำชุมชน ฯลฯ 
- มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานนั้น 
- ก าหนดผู้ประสานงานที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาของ หน่วยงาน 

 
การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อดำเนินการระงับภัยที่เกิดข้ึนให้ยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดข้ึน โดยการประสาน ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
๒. เพ ื่อรักษาช ีวิต ทรัพย์ส ิน และสภาวะแวดล ้อมที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพ ิบัติ 

หลักการปฏิบัติ 
คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชกองอ านวยการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภ ัย องค์การบริหารส ่วนต าบดงสุวรรณ หรือกอง

อำนวยการปูองก ันและบรรเทาสาธารณภ ัย  อำเภอดอกค าใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตามข ั้นตอนและว ิธ ีปฏ ิบัติ ดังนี้ 



 

 

 

๗ 

๑. กรณีเมื่อเกิดสาธารณภัย ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

หล ักการปฏ ิบัต ิ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การแจ้งเหตุ ประชาชน / อาสาสมัคร / คณะกรรมการฯ ฝุายแจ้งเตือน 

ภัยแจ้งเหตุให้ประธานคณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน / 
ชุมชน และผู้อำนวยการท้องถิ่น / ผู้ ที่ผู้อ านวยการท้องถิ่นมอบหมายทราบ  

โดยทางวิทย ุสื่อสาร / โทรศัพท์ 
-วิทยุส่ือสารความถ่ี ๑๖๒.525 MHz 
-โทรศัพท์สายด่วน 054-425014 

๒. การระงับเหตุ คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ 
ชุมชน/อปพร./มิสเตอร์เตือนภ ัย/OTOS/อาสาสมัคร ต่างๆ เข้าระงับเหตุตามแผน
ปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน 

๓. การประสานหน่วยงานต่าง ๆ -กรณีผู้บาดเจ็บให้ประสานสถานพยาบาลในพื้นที่/ 
ข้างเคียง 
-วิทยุส่ือสาร ความถ่ี ๑๖๒.525 MHz 
-โทรศัพท์สาย 054-425014 
-กรณีเก ินศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนในการระงับภัยให้ประธานคณะกรรมการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่บ้าน/ ชุมชน รายงานต่อผู้อำนวยการท้องถิ่น 
เพื่อขอความช่วยเหล ือ 



 

 

 

๘ 
๒. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับหมู่บ้าน / ชุมชน จะควบคุมได้ 
 

หล ักการปฏ ิบัต ิ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การจัดต้ังศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ - อำนวยการท้องถิ่นออกคำ ส่ังศูนย์อำ นวยการเฉพาะกิจ 
๒. การเฝูาระวัง ติดตาม และรับแจ้งเหตุ ๒๔ 
ช ั่วโมง 

- จัดเวรเฝูาระวังติดตามสถานการณ์ 

๓. แจ้งข่าวเตือนภัย - แจ้งผู้ประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
- แจ้งผ่านทางส่ือต่าง ๆ 
- ออกประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 

๔. การระงับเหตุ - ผู้อ านวยการทอ้งถิ่นเข ้าพ ื้นที ่และต้ังศูนย์บัญชาการ 
เหตุการณ์ในที่เกิดเหตุ เพื่อเป็นจุดส่ังการ พร้อมจัด บุคลากร เครื่องมือ 
เครื่องใช้ อุปกรณ์ และ ยานพาหนะในการระงับเหตุ 

๕. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย - ปฏิบัติการค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- ปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยที่เจ็บปุวยเพื่อส่งไปรักษาตัวใน โรงพยาบาลต่อไป 
- จัดหาป ัจจัยส่ีให้แก่ผู้ประสบภ ัย 
- ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

๖. การรายงานสถานการณ์ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อรายงานสถานการณ์ให้กอง 
อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ และ กองอำนวยการปูองก ัน
และบรรเทาสาธารณภ ัยจังหวัด ทราบ จนกระท ั่งสถานการณ์ภัยส ิ้นสุด 

๗. การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ - กรณีต้องขอรับการสน ับสนุนจากกองอำนวยการปูองก ัน 
และบรรเทาสาธารณภัย อปท. ข้างเคียง / ส่วนราชการ ต่างๆ ในพื้นที่ / องค์กรสา
ธารณกุศล ภาคเอกชน หรือ กองอำนวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ
เหนือ ขึ้นไป 
- วิทยุส่ือสาร ความถ่ี ๑๖๒.525 MHz 
- โทรศัพท์สายด่วน ๐54-425014 

๘. การอพยพ เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจ าเป็นต้องอพยพให้ 
ดำเนินการอพยพเคล่ือนย้ายอย่างเป็นระบบ 



 

 

 

๙ 
๓. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับท้องถิ่นจะควบคุมได้ 

หล ักการปฏ ิบัต ิ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การส่งต่อการควบคุมสถานการณ์ฯ - กรณีสถานการณ์รุนแรงเกินกว่าศักยภาพของท้องถิ่นจะ 

รับสถานการณ์ได้ ให้รายงานต่อผู้อ านวยการอ าเภอ เพ ื่อส่งมอบการควบคุม
สถานการณ์ต่อไป 

การอพยพ 
วัตถุประสงค์ 
เพ ื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในช ีว ิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ และสามารถด าเนินการอพยพเคล่ือนย้ายให้เป็นไปอย่างมีระบบ 

สามารถระงับการแตกต่ืนเสียขวัญของประชาชนไปสู่สถานที่ปลอดภัยได้ อย่างมีประสิทธ ิภาพ และเพ ื่อเป็นการเคล่ือนย้ายส่วนราชการมาอยู่ในเขตปลอดภัยและ
สามารถให้การบริการประชาชนได้ 

หลักการปฏิบัติ 
๑. การเตรียมการอพยพ 
 

หล ักการปฏ ิบัต ิ แนวทางปฏิบัติ 
๑. จัดทำแผนอพยพในพื้นที่เส่ียงจากสาธารณภัย - ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๒. เตรียมการเกี่ยวกับการอพยพ - ประชุมและสำ รวจสถานที่ 

- สถานที่ปลอดภัยส าหรับการอพยพประชาชนและ สัตว์เลี้ยง 
- เส้นทางหลัก และสำ รองสำ หรับอพยพ 
- ปูายแสดงสัญญาณเตือนภัย ปูายบอกเส้นทางอพยพทั้ง เส้นทางหลักและ
เส้นทางรอง 
- จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ท่ีจำเป็น ต่อการอพยพ 
- จัดลำดับความสำคัญของการอพยพ โดยจัดแบ่งประเภท ของบุคคลตามลำดับความสำคัญ
เร่งด่วน 
- กำหนดจุดนัดหมายประจาชุมชนและพื้นที่รองรับ การอพยพ 
- จัดท าคู่มือการอพยพจากสาธารณภัยที่ส้ัน ง่ายต่อการ ท าความเข ้าใจ ให้
ประชาชนได้ศ ึกษา 

๓. จัดเตรียมสรรพก าลังหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน 
หรือหน่วยอพยพ 

ทบทวนและฝึกซ้อมแผนอย่างสม่ าเสมอ 

๔. จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้ในการ 
ช ่วยเหล ือตัวเองเมือ่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน 

ประชุมหรือฝึกอบรม 



 

 

 

๑๐ 
หล ักการปฏ ิบัต ิ แนวทางปฏิบัติ 

๕. ทบทวนและฝึกซ้อมแผนระบบเตือนภัยและแผน 
อพยพ ประเมินเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ต่อไป 

- ฝึกซ้อมแผนทั้งแบบปฏิบัติการบนโต๊ะ และแบบปฏิบัติ 
การจริง 

๖. ตรวจสอบการท างานระบบส่ือสาร - ติดต่อกับผู้มีวิทยุส่ือสาร / หรือผู้มีโทรศัพท์มือถือเพื่อ เข้าร่วมในการแจ้ง
เตือนภัย 
- ฝึกซ้อมแผนอพยพ 

๗. แจ้งประชาชนทีอ่าศัยและท˚างานในพ ื้นที ่
เส่ียงภัย ว่ามีความเส่ียงต่อภัยประเภทใด ในหมู่บ้าน/ชุมชน เช ่น 
อ ุทกภ ัย อ ัคค ีภ ัย วาตภ ัย 

ประชุมหมู่บ้าน/ชุมชน 

๒. การจัดระเบียบสถานท่ีอพยพและการรักษาความปลอดภ ัย 
หล ักการปฏ ิบัต ิ แนวทางปฏิบัติ 

๑. การจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัย - จัดเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมกับจ านวนผู้อพยพ และ สัตว์เล้ียง 
- จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของห้องน้ า อาหาร น้ าด่ืม และส่ิงแวดล้อม
ให้ถูกสุขลักษณะ 
- จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพ ื้นฐาน 
- จัดระเบียบพื้นที่อพยพ โดยแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน เป็นกลุ่มครอบครัว
หรือกลุ่มชุมชน 
- จัดท าแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้อพยพ เพื่อเป็นการ ตรวจสอบจ านวนผู้
อพยพ 
- จัดหาสถานท่ีปลอดภ ัยแห่งอื่นไว้รองรับในกรณีพ ื้นที่ไม่เพียงพอ 

๒. การรักษาความปลอดภัย - จัดระเบียบเวรยามทั้งในสถานที่อพยพ และบ้านเรือน 
ของผู้อพยพ 

๓. การด าเน ินการอพยพขณะเกิดภ ัย 
 

หล ักการปฏ ิบัต ิ แนวทางปฏิบัติ 
๑. เรียกประชุมกองอ านวยการปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ ชุมชน เมื่อได้รับ ข้อมูลแจ้งเตือน
จากอำเภอ/ หมู่บ้าน / ข้อมูล เครื่องวัดปริมาณน้ าฝน / มิสเตอร์
เตือนภัย 

- เรียกประชุมกองอ านวยการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภ ัย องค์การบริหารส ่วนต าบลดงสุวรรณ 

๒. เตรียมความพร้อม / เตรียมพร้อมระบบเตือน 
ภัยทั้งหมด (สัญญาณเตือนภัยวิทยุส่ือสารโทรศัพท์ มือถือ หรือระบบเตือน
ภัยที่มีอยู่ในท้องถิ่น) 

- เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ 



 

 

 

๑๑ 
 

หล ักการปฏ ิบัต ิ แนวทางปฏิบัติ 
๓. ติดตามสถานการณ์จากทางราชการ ส่ือมวลชน 
และอาสาสมัครเตือนภัย 

- ส่ังการในระหว่างการประชุมกองอ านวยการปอูงกันและ 
บรรเทาสาธารณภ ัยองค์การบริหารส ่วนต าบลดงสุวรรณ 

๔. ตรวจสอบข้อมูลที่จาเป็นในพ้นที่ที่ประสบภัย - บัญชีรายช่ือผู้อพยพ 
- บัญชีจ านวนและชนิดของสัตว์เล้ียงที่จะอพยพ 
- ยานพาหนะ 
- อาหารที่ส ารองไว้สาหรับคนและสัตว์เล้ียง 

๕. ตรวจสอบระบบเครือข่ายการเตือนภัย ตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร 
๖. จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยรองรับผู้อพยพและ 
สัตว์เล้ียง 

ประสานกับผู้ดูแลสถานที่ 

เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจ าเป็นต้องอพยพ 
หล ักการปฏ ิบัต ิ แนวทางปฏิบัติ 

๑. ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพ - ฝุายเฝูาระวังและแจ้งเตือนภัยและฝุายส่ือสารของ 
คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ ชุมชน ออกประกาศ
เตือนภัยเพื่ออพยพให้สัญญาณเตือน ภ ัยและประกาศอพยพ เช ่น เสียงตามสาย 
ว ิทยุ หอ กระจายข่าว โทรโข่ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียง/ สัญล ักษณ์ต่าง ๆ  ที่
กำหนดให้เป ็นส ัญญาณเตือนภ ัย 
ประจ าชุมชน/หมู่บ้าน 

๒. ส่งฝุายอพยพไปยังจุดนัดหมาย/จุดรวมพล เพื่อรับ 
ผู้อพยพหรือตามบ้านที่ม ีผู้ป ุวย คนชรา เด็ก และสัตว ์ เล้ียง 

- ส่ังการในระหว่างการประชุมกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๓. การดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนผู้อพยพ - จัดเวรออกตรวจตราความเรียบร้อยในพื้นที่ประสบภัย 
๔. การด าเน ินการอพยพเมือ่ภ ัยส ิ้นสุด 

 

หล ักการปฏ ิบัต ิ แนวทางปฏิบัติ 
๑. ตรวจสอบพื้นที่ประสบภัย - ส ารวจความเสียหายของพื้นที่ประสบภัย รวมทั้ง 

บ้านเรือน ของผู้เสียหาย 

๒. ตรวจสอบสภาพถนนที่ใช้เป็นเส้นทางอพยพ - ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ 
๓. แจ้งแนวทางการอพยพกลับให้ประชาชนได้รับทราบ ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
๔. ตรวจสอบความพร้อมของประชาชนในการ 
อพยพกลับ 

จัดการประชุมที่สถานที่ที่ผู้อพยพพ ักอาศัย 

๕. ด าเนินการอพยพประชาชนกลับบ้านเรือน ช้ีแจงในที่ประชุมและด าเนินการอพยพประชาชนกลับ 



 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน  

ด้านการช่วยเหลอืเหตุสาธารณภัยกรณฉีุกเฉิน 

รับแจ้งเหตุ 

จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ทันที 

เสร็จสิ้นภารกิจ    

รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 

รายงานผู้บังคับบัญชา 

๑๒ 
 

 
 

 
(รวม ๔ ขั้นตอน ปฏิบัติหน้าท่ีได้รับแจ้งเหตุ) 



 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน  

ดา้นการสนับสนุนน้ าอปุโภค-บรโิภค 

รับแจ้ง/หนังสือ 

(๑ นาที) 

เสนอหัวหน้าส านักงานปลัด อบต. (๕ นาที 

ผู้บริหารพิจารณา (๑๕ นาที) 

ด าเนินการ (๑๔๐ นาที) รายงานผลการ 

ปฏิบัติ 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

๑๓ 
 

 
 

(รวม ๖ ขั้นตอน ๑๘๐ นาที หรือ ๓ ชั่วโมง) 



 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน  

พนักงานขับรถบรรทกุน้ ากรณสี่งน้ าอปุโภค-บริโภค 

รับค าสั่งผู้บังคับบัญชา 

(๑ นาที) 

ด าเนินการ (๑๔๐ นาที) 

รายงานผู้บังคับบัญชา 

(๙ นาที) 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

๑๔ 
 
 

 
 
 
 
 

 
(รวม ๓ ขั้นตอน ๑๕๐ นาที หรือ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 



 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน  

            พนักงานขับรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ 

๑๕ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(รวม ๓ ข้ันตอน ปฏบิ ัติทันทีท่ีได้รับค าส่ังจากผ ู้บังค ับบ ัญชา) 

รับค าสั่งผู้บังคับบัญชา 

(๑ นาที) 

ออกปฏิบัติงานทันที 

รายงานผู้บังคับบัญชา 

เสร็จสิ้นภารกิจ 



 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน  

              หน่วยปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

รับค าส่ังจากศูนย์ส่ังการ 

ออกปฏิบัติงานทันที 

รายงานศูนย์สั่งการ 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

คีย์ข้อมูลในระบบ ITEMS 

๑๖ 
 
 

 

 

 

(รวม ๓ ขั้นตอน ปฏิบัติทันทีท่ีได้รับค าส่ังจากศูนย์สั่งการ) 



 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน  

 การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

๑๗ 

 

รับเร่ืองร้องทุกข์         ประชุม คกก.พิจารณาให้ความช่วยเหลือ (๖๐ นาที) 
 
 
 

 

 
        เสนอหัวหน้าสำนักปลัด (๕ นาที) 

 
สรุปผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ (๖๐ นาที) 

 
 
 

 
 
     เสนอปลัด อบต. (๑๐ นาที) 

 

เสนอผู้บริหารพิจารณา (๖๐ นาที) 
 
 
 

 
ผู้บริหารพิจารณา (๑๕ นาที) 

 

       เสนอกองคลังเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่าย 
 
 
 
 

 

       สำ รวจความเสียหายร่วมกับกองช่าง (๑๒๐ นาที) 

 

แจ้งผู้ประสบภัย 
 
 

 

 
 
แจ้ง คกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริง (๑๐ นาที) 

 

รายงานความช่วยเหลือ อำเภอดอกค าใต้ 
 

(รวม ๑๒ ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ๙๐ วัน นับแต่วันที่เกิดสาธารณภัย) 



 

 

 

        ขั้นตอนการปฏิบัติบัติงาน                           

การระงับเหตุอัคคีภัย 

รับแจ้งเหตุ 

(๑ นาที) 

จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานทันทีหลัง 

ได้รับอนุมัติ จากผู้บังคับบัญชา 
รายงานผู้บังคับบัญชา 

เสร็จสิ้นภารกิจ เจ้าหน้าที่กลับท่ีต้ังปกติ 

ส ารวจความเสียหาย 

(เหตุเกิดในพ้ืนท่ี ๕ นาที) 

รายงานด่วนเหตุสาธารณภัย 

(เหตุเกิดในพ้ืนท่ี อบต.) 

๑8 
 

 

(รวม ๓ ขั้นตอนกรณีเกิดเหตุนอกพ้ืนที่, กรณีเกิดเหตุในพื้นที่รับผิดชอบ) 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ภาคผนวก 



 

 

 

แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 
   
ด่วนที่สุด ที่..พย74301 /                             วันที่        เดือน       พ.ศ. 
จาก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ถึง  นายอ าเภอดอกค าใต้ 
1 .ชนิดของภัย  อุทกภัย    วาตภัย    ความแห้งแล้ง    อัคคีภัย    ไฟปุา  อากาศหนาว 
  แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม   สารเคมีวัตถุอันตราย   อุบัติภัย  ทุ่นระเบิด 
  การปูองกันและระงับภัยทางอากาศ  การก่อวินาศกรรม  การอพยพประชาชนและส่วนราชการ 
  อ่ืน ๆ   
     ความรุนแรงและลักษณะของภัย    เล็กน้อย   ปานกลาง     รุนแรง 
2.ภัยเกิดข้ึนระหว่าง    
3.สถานที่เกิดภัย   
4.ราษฎรที่ประสบภัย   

  4 . 1 ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ………….คน…………ครัวเรือน   4.2 บาดเจ็บ……..คน 
  4 . 3 เสียชีวิต ………….คน     4. 4  สูญหาย …………คน  4.5 อพยพที่ปลอดภัย………….คน…………ครัวเรือน  

5.พ้ืนที่ประสบภัยและความเสียหาย  
  5. 1 อาคารก่อสร้าง บ้านพักอาศัย …………หลัง  อาคารสูงตั้งแต่ 25  เมตรขึ้นไป ……..อาคาร  โรงงาน…….แห่ง 
      วัด…………แห่ง  สถานที่ราชการ………แห่ง  อ่ืน ๆ     ความเสียหายประมาณ…………….บาท 
5   .พ้ืนที่และทรัพย์สินทางการเกษตร  พืชไร่ 2……………ไร่   นาข้าว ไร่     สวน…………ไร่    บ่อปลา    บ่อ 
       บ่อกุ้ง………บ่อ  สัตว์เลีย้ง (โค/กระบือ ………….ตัว สุกร………ตัว เป็ด /ไก่ ………….ตัว   )ความเสียหายประมาณ ……………
บาท 

    5 . 3 สิ่งสาธารณประโยชนถ์นน.......... . สาย  สะพาน ..........แห่ง  คอสะพาน.......แห่ง  ฝาย........แห่ง  
     อ่ืน ๆ  ...........................ความเสียหาย..............................บาท  
6.การบรรเทาสาธารณภัย  - 
7.เครื่องมือ  /อุปกรณ์ท่ีใช้ รถดับเพลิง........คัน  รถบรรทุกน้ า........คัน  รถกู้ภัย ..... คัน  เรือ ......คัน  
  เครื่องสูบน้ า .......เครื่อง  อ่ืน ๆ  ........ 7.1 ส่วนราชการ .......หน่วยงาน 7 . 2  เอกชน  /ประชาชน......กลุ่ม  /คน  
8.การด าเนินงานของส่วนราชการ หน่วยงานอาสาสมัคร มูลนิธิในพ้ืนที่ 
        ส่วนราชการอ่ืนๆ (ชื่อ) ………………………………..    ภาคเอกชน (ชื่อ) ……………………………………… 
9.ขอรับรองว่าพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติซึ่งเกิดความเสียหายจริง โดยมีวัตถุประสงค์ 
  91. รายงานข้อมูลเบื้องต้นเพื่อโปรดทราบ 
  9.2 รายงานเพื่อประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย ตาม พรบ.ปภ.50 (แผน ปภ .ช. พ.ศ. 2558) 
  9.3 รายงานเพื่อประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ตามระเบียบ ปภ.พ.ศ. 2562 
                                                       

         ด.ต. ..... ................................................ผู้รายงาน  
                  )  อุดม    บานเย็น ) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

 
 

 



 

 

 

 
                 สือรับรองกรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน  
                          รอ้งขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์ หรือบริการอ ื่นใด 

 
เขียนที่.................................................... 

วันที่............เดือน..............................พ.ศ.............. 

ข้อ ๑ ข้าพเจ้า............................................................................อาย.ุ.....................ปี  สัญชาติ........... .......... 
อยู่บ้านเลขท่ี.....................................ตรอก/ซอย..................................................ถนน............................................. 
ต าบล/แขวง...............................................อ˚าเภอ/เขต...........................................จังหว ัด...................................... 
หมายเลขโทรศัพท์............................................................................................................................................. 

ในฐานะ  ผ ู้ประสบภ ัย  เจ ้าของทรัพย์ส ิน  ผ ู้ครอบครองทรัพย์ส ิน 

 ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภ ัย/เจ้าของทรัพย์ส ิน/ผู้ครอบครองทรัพย์ส ินช ื่อ...................................... 
 ผ ู้รับมอบอ˚านาจของผู้ประสบภ ัย/เจ้าของทรัพย์ส ิน/ผู้ครอบครองทรัพย์ส ินช ื่อ...................................... 

ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ............................................................................................................................................... (ระบุประเภทของสาธารณภัย) 
เมื่อวันท่ี............เดือน....................................พ.ศ. ..................เวลา .......................................................................................................... น. (ที่เกิดสาธารณภัย) ได้รับความ 
เสียหาย ดังนี ้

(๑) .................................................................................................................................. ............. 
(๒) .................................................................................................................................... ........... 
(๓) ................................................................................................................................. .............. 

ข้อ ๒ ข้าพเจ้าขอยื่นค าขอต่อ........................................................................................................... .......... 
ขอให้ออกหนังสือรับรองไว ้เป็นหลักฐานเพ ื่อ............................................................................................................ 
โดยได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ปรากฏดังนี ้ (ใส่เครื่องหมาย ใน  หน้าข้อความที่ต้องการ) 

 ๑. หลักฐานแสดงสถานภาพความเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 

 บุคคลธรรมดา 

 ส าเนาบัตรประชาชน   หรือส าเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ 

 ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้าม)ี 

 อื่น ๆ ………………………………………..…………………………. 

 นิติบุคคล 

 ส าเนาหนังสิรับรองนิติบุคคล 

 ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (ถ้าม)ี 

 สำเนาว ัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส ่วน (ถ้าม ี) 

 อื่น ๆ …………………………………………..………………………… 



 

 

 

๒ 

 
 ๒. หลักฐานเอกสารแสดงสิทธิ 

 ๓. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี 

 ๔. เอกสารการสอบสวนพยาน (ถ้าม)ี 

 ๕. อ ื่น ๆ  .................................................................................................................. 
รวม ..................... ฉบับ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
(ลงช่ือ) .......................................................................................................... ผู้ยื่นค าขอ 

(....................................................................) 
ค าเตือน ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จ แก่เจ้าพนักงานมีความผิดตราประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ มาตรา 
๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘ 
หมายเหต ุ  ในกรณ ีผู้ประสบภ ัย หรือเจ้าของทรัพย์ส ิน หรือผู้ครอบครองทรพัย์ส ิน ถึงแก่ความตาย หร ือไม่สามารถ ยื่นค าขอได้ด้วยตนเอง ให้ทายาทโดยธรรม 

ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับมอบอ านาจของผู้นั้น แล้วแต่กรณีเป็นผู้ยื่นค าขอ พร้อมแสดงหลักฐานการเป็น ทายาท ผู้จัดการมรดก และการมอบอ านาจ
ดังกล่าวด้วย 

 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ตรวจสอบแล้วครบถ้วนถูกต้อง 

 

 
(ลงช่ือ)........................................................................................ ผู้ตรวจสอบ 

(...................................................................) 
(ลงช่ือ) .............................................................................................. ผู้รับรอง 

(...................................................................) 
(ลงช่ือ) .............................................................................................. ผู้รับรอง 

(...................................................................) 



 

 

 

 
 
 
 
 

เลขท่ี               / องค์การบริหารส ่วต าบลดงสุวรรณ  

  หมู่ที่ ๘ ต าบลดงสุวรรณ   อ าเภอดอกค าใต้  

           จังหวัดพะเยา  56120 

           หนังสือรับรองผ ู้ประสบภ ัยประเภทบ ุคคลธรรมดา 

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า...............................................................................เกิดวันที่.................เดือน......... ......................พ.ศ. ................... 

     .เลขที่ประจ าตัวประชาชน/หนังส ือเดินทางเลขที่/อ ื่นๆ (ถ้าม ี)........................................................ 
ท่ีอยู่ท่ีประสบภัย    บ้านเลขท่ี ………….หมู่ท่ี…………ต าบล/แขวง ดงสุวรรณ  อ˚าเภอ/เขต ดอกค าใต้  จังหวัด พะเยา  รหัสไปรษณีย์ 56120  โทรศัพท ์.......................... 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่......................หมู่ที่...................ถนน........................................ต าบล/แขวง ดงสุวรรณ  อำเภอ/เขต ดอกค าใต้  
จ ังหวัดพะเยา  รหัสไปรษณีย์  5612๐  เป็นผู้ประสบภัยหร ือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์  .................................(ระบุประเภทของสาธารณภัยและสถานที่เกิดภัย)  
เมื่อวันที่....................................................... (ว ัน เดือน ปี เวลา ที่เก ิดภ ัย)  ความเสียหายของผู้ประสบภ ัย  ตามบัญชีความ เสียหายแนบท้ายหนังสือรับรองของ
ผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาฉบับนี้ 

ผู้ประสบภ ัยมีสิทธ ิ์ท่ีจะได้รับการสงเคราะห์และการฟ ื้นฟูจากหน่วยงานของทางราชการด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านตามเง่ือนไขหลักเกณฑ์และ
แนวทางท ี่หน่วยงานนั้นก าหนด รายละเอ ียดตารางแสดงสิทธิ์ที่จะได้รับ จากทางราชการปรากฏตามแบบแนบท้ายน้ี 

ให้ไว้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ. 
 

 
(......................................................) 

                                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 


