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งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

องค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดว้ง 

๑. หลกัการและเหตุผล 

สาธารณภยัยงัคงมีแนวโน้มจะเกดิขึน้อยา่งตอ่เน่ืองและซบัซอ้น



 

 

 

มากขึน้ เน่ืองจากความ แปรปรวนของภูมอิากาศโลก 

ความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาตปิระกอบกบัการเปลีย่นแปลงโครง

สรา้ง สงัคมไทยจากสงัคมชนบทไปสูส่งัคมเมืองอยา่งรวดเร็ว 

ประชาชนมีโอกาสอาศยัอยูใ่นพื้นทีเ่ลีย่งภยัมากขึน้ 

สง่ผลใหค้วามเสียหายจาก สาธารณภยัรุนแรงมากขึน้ ท ัง้ภยัธรรมชาต ิเซน่ 

อุทกภยั วาตภยั ภยัแลง้ ภยัหนาว และภยัจากการกระท าของมนุษย์ เซน่ 

อคัคีภยั อุบตัภิยั การร ั่วไหลของสารเคมีอนัตราย 

องค์กรปกครองสว่นหอ้งถิน่ซึง่เป็นหน่วยงานทีอ่ยูใ่กลช้ดิประช

าชน และมีบทบาทภารกจิใน 

การเขา้ไปใหค้วามช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภยัในล าดบัแรก 

กอ่นทีห่น่วยงานภายนอกจะเขา้ไปใหค้วาม 

ช่วยเหลือประกอบกบัพระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

พ.ศ.๒๕๕๐ 

ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มีหน้าทีใ่นการป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยั และใหผู้บ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็น 

ผูอ้ านวยการทอ้งถิน่ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในทอ้งถิน่ตน 

จงึถือเป็นภารกจิส าคญัขององคก์ร 

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีจ่ะตอ้งเตรียมความพรอ้มในการป้องกนัสาธารณภยั 

และพฒันาขดีความสามารถในการ 

เผชิญเหตุและใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ภายหลงัจากสถานการณ์ภยัยุติ 

๒. วตัถุประสงค ์

๑. 

เพือ่ใหก้ารด าเนินงานจดัการงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

ขององค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดว้ง มขี ัน้ตอน,หรือกระบวนการ 

และแนวทางในการปฏบิตังิานเป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

๒. เพือ่ใหม้ ั่นใจวา่ไดม้กีารปฏบิตัติามขอ้ก าหนด 

ระเบียบหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการจดัการงาน 

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทีก่ าหนดไว้อยา่งสม ่าเสมอ 

และมีประสทิธภิาพ 

๓. 

เพือ่พฒันาขดีความสามารถดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัให้มีปร

ะสทิธภิาพ สามารถลดความสูญเสียทีเ่กดิจากภยัพบิตัใิหเ้หลือน้อยทีสุ่ด 

๔. 

เพือ่ใหป้ระชาชนทีป่ระสบภยัไดร้บัการช่วยเหลือฟ้ืนฟูอยา่งท ั่ว



 

 

 

ถงึและทน้เวลา  

๕. 

เพือ่บูรณาการระบบการส ั่งการในการป้องกนัและบรรเทาสาธา

รณภยัอยา่งมีเอกภาพ ๖. 

เพือ่สรา้งระบบบรหิารจดัการสาธารณภยัทีด่ี 

และสอดคลอ้งกบัวฏัจกัรการเกดิภยั 

๓. นิยามค าศพัท ์

การป้องกนั (Prevention) หมายถงึ 

มาตรการและกจิกรรมตา่งๆทีก่ าหนดขึน้ลว่งหน้าท ัง้ ทางดา้นโครงสรา้ง 

และทีม่ใิชด่า้นโครงสรา้ง 

เพือ่ลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภยั 

การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถงึ 

กจิกรรมหรือวธิกีารตา่งๆเพือ่หลีกเลีย่งและลด 

ผลกระทบทางลบจากสาธารณภยัและยงัหมายถงึการลดและป้องกนัมใิหเ้กดิเ

หตหุรือลดโอกาสทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ สาธารณภยั 

การเตรียมความพรอ้ม (Preparedness) หมายถงึ 

มาตรการและกจิกรรมทีด่ าเนินการ ลว่งหน้ากอ่นเกดิ สาธารณภยั 

เพือ่เตรียมพรอ้มการจดัการในสถานการณ์ฉุกเฉินใหส้ามารถรบัมือกบัผลก

ระทบ จากสาธารณภยัไดอ้ยา่งทนัการณ์ และมีประสทิธภิาพ 

การจดัการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) 

หมายถงึ การจดัต ัง้องคก์รและ การบรหิารจดัการดา้นตา่ง ๆ 

เพือ่รบัผดิชอบในการจดัการสถานการณ์ฉุกเฉินทกุรูปแบบ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การเตรียมความพรอ้มรบัมือและการฟ้ืนฟูบูรณะ 

การพืน้ฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถงึ 

การพืน้ฟูสภาพเพือ่ท าใหส้ิง่ทีถู่กตอ้งหรือไดร้บั 

ความเสียหายจากสาธารณภยัไดร้บัการช่วยเหลือ 

แกไ้ขใหก้ลบัคนืสูส่ภาพเดมิหรือดกีวา่เดมิ รวมท ัง้ให ้

ผูป้ระสบภยัสามารถด ารงชีวติตามสภาพปกตไิดโ้ดยเร็ว 

หน่วยงานของรฐั หมายถงึ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ 

องค์การมหาชน และหน่วยงานอืน่ของ รฐั 

แตไ่มห่มายความรวมถงึองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ หมายถงึ 

องค์การบรหิารสว่นต าบล เทศบาล องค์การบรหิาร สว่นจงัหวดั เมืองพทัยา 

และองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่ทีม่กีฎหมายจดัต ัง้ 

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่แหง่พื้นที ่หมายถงึ 

๒ 



 

 

 

องค์การบรหิารสว่นต าบล เทศบาล และ 

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่ทีม่กีฎหมายจดัต ัง้ 

แตไ่มห่มายรวมถงึองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั และ กรุงเทพมหานคร 

ผูบ้ญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาต ิ หมายถงึ  

รฐัมนตรีวา่การ 

กระทรวงมหาดไทย 

รองผูบ้ญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาต ิ 

หมายถงึ  ปลดักระทรวง 

มหาดไทย 

ผูอ้ านวยการกลาง หมายถงึ 

อธบิดกีรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

ผูอ้ านวยการจงัหวดั หมายถงึ ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

รองผูอ้ านวยการจงัหวดั หมายถงึ 

นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

ผูอ้ านวยการอ าเภอ หมายถงึ นายอ าเภอ 

ผูอ้ านวยการทอ้งถิน่ หมายถงึ นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  

นายกเทศมนตรี  ผูช้่วยผูอ้ านวยการทอ้งถิน่ หมายถงึ 

ปลดัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ เจา้พนกังานหมายถงึ 

ผูซ้ึง่ไดร้บัแตง่ต ัง้ใหป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

ในพืน้ทีต่า่ง ๆ ตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

พ.ศ.๒๕๔๐ 

กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั หมายถงึ 

องค์กรปฏบิตัใินการ ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตพื้นทีจ่งัหวดั 

กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอ าเภอ หมายถงึ 

องค์กรปฏบิตัใินการ ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตอ าเภอ 

และท าหน้าทีช่่วยเหลือจงัหวดัในการป้องกนัและบรรเทา สาธารณภยั 

กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทอ้งถิน่แหง่พืน้ที่ 

หมายถงึ องคก์รปฏบิตัใิน 

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตองค์การบรหิารสว่นต าบล/เทศบา

ล และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมือ่เกดิ สาธารณภยัขึน้ในพืน้ที ่

๔. การจดัต ัง้กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  

๔.๑ องค์กรปฏบิตั ิ

๔.๑.๑ 

กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัขององคก์ารบรหิารสว่นต าบ

ลทา่ดว้ง 

๓ 



 

 

 

ท าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานของผูอ้ านวยการทอ้งถิน่ และ,ใหม้ีทีท่ าการ 

โดยใหใ้ชท้ีท่ าการ/ส านกังานองค์การ บรหิารสว่นต าบลทา่ดว้ง 

เป็นส านกังานของผูอ้ านวยการทอ้งถิน่ 

มีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ดว้ง เป็นผูอ้ านวยการ 

และมีปลดัและรองปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดว้ง 

เป็นผูช้่วยผูอ้ านวยการ ก านนั ผูใ้หญบ่า้น 

และภาคเอกชนในพืน้ทีร่ว่มปฏบิตังิานในกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยัรบัผดิขอบ 

ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ดว้

งและเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมือ่ เกดิภยัพบิตัขิึน้ในพืน้ที ่

๔.๑.๒ 

ภารกจิของกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัองคก์ารบรหิารสว่

นต าบลทา่ดว้ง 

(๑) อ านวยการ ควบคุม ปฏบิตังิาน 

และประสานการปฏบิตัเิกีย่วกบัการดาเนินการป้องกนั 

และบรรเทาสาธารณภยัในเขตพื้นทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ดว้ง 

(๒) 

สนบัสนุนกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัซึง่มีพื้นทีต่ดิตอ่ 

หรือใกลเ้คยีง หรือเขตพืน้ทีอ่ืน่เมือ่ไดร้บัการรอ้งขอ 

(๓) 

ประสานกบัสว่นราชการและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในเขตพืน้ทีท่ีร่บัผดิขอบ 

รวมท ัง้ 

ประสานความรว่มมือกบัภาคเอกชนในการปฏบิตักิารป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยัทกุขึน้ตอน 

๔.๒ 

โครงสรา้งและหน้าทีข่องกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัองค์

การบรหิารสว่นต าบล ทา่ดว้ง 

๔.๒.๑ 

โครงสรา้งกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัองคก์ารบรหิารสว่

นต าบลทา่ดว้ง 

ประกอบดว้ย ๕ ฝ่าย ไดแ้ก ่

(๑) ฝ่ายอ านวยการ ท าหน้าที ่อ านวยการ 

ควบคุมก ากบัดูแลในการป้องกนัและบรรเทา 

สาธารณภยัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

รวมท ัง้วางระบบการตดิตามตดิตอ่สือ่สารในการ 



 

 

 

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัระหวา่งกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาส

าธารณภยัทกุระดบั และฝ่ายที ่

เกีย่วขอ้งใหก้ารตดิตอ่เป็นไปอยา่งรวดเร็วตอ่เน่ืองและเชื่อถือไดต้ลอดเวลา 

(๒) ฝ่ายแผนและโครงการ ท าหน้าที ่

เกีย่วกบังานการวางแผนการป้องกนัและบรรเทา สาธารณภยั 

การพฒันาแผนงาน 

การพฒันาเกีย่วกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในทุกขึน้ตอนงาน 

ตดิตามประเมนิผล งานการฝึกซอ้มแผนฯ งานการจดัฝึกอบรมตา่ง ๆ 

และงานการจดัท าโครงการเกีย่วกบัการ ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

(๓) ฝ่ายป้องกนัและปฏบิตักิาร ท าหน้าที ่ตดิตามสถานการณ์ 

รวบรวมขอ้มูล ประเมนิ สถานการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ วางมาตรการตา่ง ๆ 

ในการป้องกนัภยัมใิหเ้กดิขึน้ หรือเกดิขึน้แลว้ใหไ้ดร้บัความ 

เสียหายน้อยทีส่ดุ 

จดัระเบียบแจง้เตือนภยัการช่วยเหลือประชาชนผูป้ระสบภยังานการขา่ว 

การรกัษาความปลอดภยัและการปฏบิตักิารจติวทิยา 

(๔) ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ ท าหน้าที ่ส ารวจความเสียหาย 

และความตอ้งการดา้นตา่งๆ จดัท าบญัชีผูป้ระสบสาธารณภยั 

ประสานกบัทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสงเคราะห์ผูป้ระสบสาธารณภยั 

เพือ่ใหก้าร 

สงเคราะห์และฟ้ืนฟคูุณภาพชีวติท ัง้ทางดา้นรา่งกายและจติใจแกผู่ป้ระสบสา

ธารณภยั พรอ้มท ัง้ด าเนินการ 

ฟ้ืนฟูบูรณะสิง่ทีช่ ารุดเสียหายใหก้ลบัคืนสูส่ภาพเดมิ 

หรือใกลเ้คยีงกบัสภาพเดมิใหม้ากทีสุ่ด 

(๔) ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ ท าหน้าที ่

เป็นเจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัการประชาสมัพนัธ์ เผยแพรค่วามรู ้

เกีย่วกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัและการแถลงขา่วขอ้เท็จจรงิเกีย่

วกบัความเสียหาย และความ 

ช่วยเหลือใหแ้กส่ือ่มวลชนและประชาชนท ั่วไปไดท้ราบ  

๔.๓ การบรรจุก าลงั 

๔.๓.๑ ในภาวะปกต ิ

ใช้ก าลงัเจา้หน้าทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ดว้งเป็นหลกั  

๔.๓.๒ เมือ่คาดวา่จะเกดิหรือเกดิสาธารณภยัขึน้ในพืน้ทีใ่ด 

ใหก้องอ านวยการป้องกนัและบรรเทา สาธารณภยัเขา้ควบคุมสถานการณ์ 

ปฏบิตัหิน้าที ่และเพือ่ช่วยเหลือประชาชนใหพ้ืน้ทีโ่ดยเร็ว และรายงานให ้

ผูอ้ านวยการอ าเภอหนองไผท่ราบทนัท ี

๔ 



 

 

 

 

๕. สถานทีต่ ัง้ 

ต ัง้อยู ่ณ ทีท่ าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ดว้ง ทา่ดว้ง หมูท่ี ่๑ 

ต าบลทา่ดว้ง  

อ าเภอหนองไผ ่จงัหวดัเพชรบูรณ์  ๔๘๑๕๐ 

๖. แนวทางปฏบิตั ิ

 เพือ่เตรียมการดา้นทรพัยากร 

ระบบการปฏบิตักิารและเตรียมความพรอ้มไวร้องรบั 

สถานการณ์สาธารณภยัทีอ่าจเกดิขึน้ในพืน้ทีร่บัผดิชอบไดอ้ยา่งมีประสทิธภิ

าพ หลกัการปฏบิตั ิใหอ้งคก์าร บรหิารสว่นทา่ดว้ง 

และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจดัเตรียมและจดัหาทรพัยากรทีจ่ าเป็นเพือ่การป้อง

กนัและ 

บรรเทาสาธารณภยัใหเ้หมาะสมกบัผลการประเมนิความเสีย่งและความลอ่แ

หลมของพืน้ที ่รวมท ัง้การวางแนว 

ทางการปฏบิตักิารใหพ้รอ้มเผชิญสาธารณภยัและดาเนินการฝึกซอ้มตามแผ

นทีก่ าหนดอยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ าเพือ่ใหเ้กดิความพรอ้มในทุกดา้นและทุ

กภาคสว่นในเขตพืน้ทีอ่งค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดว้ง 

หลกัการปฏบิตั ิ แนวทางปฏบิตั ิ
๑. การป้องกนัและลดผลกระทบ  
๑.๑ การวเิคราะห์ความเสีย่งภยั 

- ประเมนิความเสีย่งภยัและความสอ่แหล
มในเซตพืน้ที ่
โดยพจิารณาจากขอ้มูลสถติกิารเกดิภยัแล
ะจากการ 
วเิคราะห์ขอ้มูลสภาพแวดลอ้มตา่ง ๆ 

- จดัท าแผนทีเ่สีย่งภยัแยกตามประเภทภยั 
๑.๒ 
การเตรยีมการดา้นฐานขอ้มูลและระ
บบ สารสนเทศ 

- 
จดัท าฐานขอ้มูลเพือ่สนบัสนุนการบรหิาร
จดัการ สาธารณภยั 
-
พฒันาระบบเชือ่มโยงขอ้มูลดา้นสาธารณ
ภยัระหวา่ง 
หน่วยงานใหม้ีประสทิธภิาพและสามารถไ
ขง้านได ้รว่มกนั 
-
กระจายขอ้มูลดา้นสาธารณภยัไปยงัหน่ว
ยงานทีม่ี หน้าทีป่ฏบิตักิาร 

๕ 



 

 

 

๑.๓ 
การสง่เสรมิใหค้วามรูแ้ละสรา้งความ 
ตระหนกัดา้นการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั 

- สนบัสนุนใหส้ือ่ประชาสมัพนัธ์ใหม้บีทบ
าทในการ 
รณรงค์ประชาสมัพนัธ์เพือ่ปลกูฝงัจติส านึ
กดา้นความ ปลอดภยัอยา่งตอ่เน่ือง 
-  
เผยแพรแ่ละเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
แก ่
ประชาชนเกีย่วกบัความปลอดภยัในชีวติ
ประจ าวนั 

- พฒันารปูแบบและเน้ือหาการรณรงค์ป
ระชาสมัพนัธ์ ให ้ชดัเจนเขา้ใจงา่ย 
เหมาะสม เขา้ถงึกลุม่เป้าหมาย แตล่ะกลุม่ 
และเป็นทีน่่าสนใจ 

- สง่เสรมิและสนบัสนุนใหอ้งค์กรเครอืขา่
ยในการ ป้องกนั 
และบรรเทาสาธารณภยัทกุภาคสว่นท ัง้ภา
ครฐั ภาค เอกชน และอาสาสมคัรตา่ง ๆ 
มีสว่นรว่มในการ 
รณรงค์ในเรือ่งความปลอดภยัอยา่งตอ่เน่ื
อง 

๑.๔ 
การเตรยีมการป้องกนัดา้นโครงสรา้ง
และ เครือ่งหมายสญัญาณเตอืนภยั 

- จดัหาพื้นทีร่องรบัน ้าและกกัเก็บน ้า 

- สรา้งอาคารหรอืสถานทีเ่พือ่เป็นสถานที่
หลบภยั 
ส าหรบัพื้นทีท่ีก่ารหนีภยัท าไดย้าก 
หรอืไมม่ีพื้นทีห่ลบภยัทีเ่หมาะสม 

- กอ่สรา้ง/ปรบัปรงุเสน้ทางเพือ่การสง่ก าล ั
งบ ารงุ หรอื 
เสน้ทางไปสถานทีห่ลบภยัใหใ้ชก้ารได ้

 

 

 

 

หลกัการปฏบิตั ิ แนวทางปฏบิตั ิ
๒. การเตรยีมความพรอ้ม 
๒.๑ 
ดา้นการจดัระบบปฏบิตักิารฉุ
กเฉิน 

- จดัท าคูม่ือและจดัท าแผนปฏบิตักิารฉุกเฉินและ
แผน ส ารองของหน่วยงาน 
และมีการฝึกซอ้มแผน 

- จดัเตรยีมระบบการตดิตอ่สือ่สารหลกัและสือ่สาร
สาร ส ารอง 

๖ 



 

 

 

- ก าหนดแนวทางการประชาสมัพนัธ์ขา่วสารแก ่
ประชาชน และเจา้หน้าที ่

- จดัเตรยีมระบบการแจง้เตอืนภยัและสง่สญัญาณ 
เตอืนภยัใหป้ระชาชนและเจา้หน้าทีไ่ดร้บัทราบลว่
งหน้า 
-จดัเตรยีมเสน้ทางอพยพและจดัเตรยีมสถานที ่
ปลอดภยัส าหรบัคนและสตัว์เลีย้ง 

- ก าหนดมาตรการรกัษาความปลอดภยั 
ความสงบ เรยีบรอ้ย รวมท ัง้การควบคมุ 
การจราจรและการ สญัจรภายในเขตพื้นที ่

- จดัระบบการดแูลสิง่ของบรจิาคและการสงเคราะ
ห์ ผูป้ระสบภยั 

- จดัท าบญัชีรายชือ่คนทีต่อ้งชว่ยเหลอืเป็นกรณีพเิ
ศษ 

๒.๒ ดา้นบุคลากร -จดัเตรยีมเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบงานป้องกนัและ 

บรรเทาสาธารณภยั 

และก าหนดวธิีการปฏบิตัติาม หน้าทีแ่ละ 

ข ัน้ตอนตา่งๆ 

วางระบบการพฒันาศกัยภาพและการฝึกอบรม 

บุคลากร ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  

- จดัท าบญัชีผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นตา่ง ๆ หรอื 

เจา้หน้าทีจ่ากหน่วยงานและองค์กรทีเ่กีย่วขอ้ง  

- 

การเสรมิสรา้งศกัยภาพชุมชนดา้นการป้องกนัแล

ะ บรรเทาสาธารณภยั 

โดยการฝึกอบรมประชาชน 

๒.๓ ดา้นเครือ่งจกัรกล 

ยานพาหนะ วสัด ุอปุกรณ์ 

เครือ่งมือเครือ่งใช ้

และพลงังาน 

- จดัเตรยีมเครือ่งจกัรกลยานพาหนะ เครือ่งมือ 

วสัดอุปุกรณ์ทีจ่ าเป็นใหพ้รอ้มใชง้านไดท้นัท ี

- จดัท าบญัชีเครือ่งจกัรกล ยานพาหนะเครือ่งมอื 

วสัด ุอปุกรณ์ของหน่วยงาน 

ภาคเีครอืขา่ยทกุภาคสว่น 

- พฒันาเครือ่งจกัรกล เครือ่งมือ วสัดอุปุกรณ์ดา้น 

สาธารณภยัใหท้นัสมยั 

- จดัหาเครือ่งมือและอปุกรณ์ทีจ่ะเป็นพื้นฐานส าห

รบัชุมชน 

- จดัเตรยีมระบบเตอืนภยั 

- จดัหาน ้ามนัเช้ือเพลงิส ารอง/แหลง่พลงังานส ารอ

ง 



 

 

 

๒.๔ 

ดา้นการเตรยีมรบัสถานการ

ณ์ 

-

จดัประชุมหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัแล

ะ บรรเทาสาธารณภยั เขน่ สถานพยาบาล ไฟฟ้า 

ประปา ผูน้ าชุมชน ฯลฯ 

-

มอบหมายภารกจิความรบัผดิชอบใหแ้กห่น่วยงา

นนัน้  

-

ก าหนดผูป้ระสานงานทีส่ามารถตดิตอ่ไดต้ลอดเว

ลา ของหน่วยงาน 

 

การปฏบิตัใินภาวะฉุกเฉิน  
วตัถุประสงค ์
๑. เพือ่ด าเนินการระงบัภยัทีเ่กดิขึน้ใหยุ้ตลิงโดยเร็ว 

หรือลดความรุนแรงของภยัทีเ่กดิขึน้ โดยการ 
ประสานความรว่มมือจากทุกภาคสว่น 

๒. เพือ่รกัษาชีวติ ทรพัย์สนิ 
และสภาวะแวดลอ้มทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการเกดิภยัพบิตั ิ

หลกัการปฏบิตั ิ
คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัหมูบ่า้น/ขุมชน 

กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทา สาธารณภยั 
องค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดว้ง 
หรือกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อ าเภอหนองไผ ่
และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ด าเนินการตามขึน้ตอนและวธิีปฏบิตั ิดงัน้ี 

๑. กรณีเมือ่เกดิสาธารณภยั ระดบัหมูบ่า้น/ขุมชน 
หลกัการปฏบิตั ิ แนวทางปฏบิตั ิ

๑. การแจง้เหต ุ ประชาชน / อาสาสมคัร / คณะกรรมการฯ ฝ่ายแจง้ 
เตอืนภยัแจง้เหตใุหป้ระธานคณะกรรมการป้องกนัและบรรเ
ทาสาธารณภยัหมูบ่า้น / ขมุชนและผูอ้ านวยการทอ้งถิน่ / 
ผูท้ีผู่อ้  านวยการทอ้งถิน่ 
มอบหมายทราบโดยทางวทิยุสือ่สาร/โทรศพัท์ -
วทิยุสือ่สารความถี ่๑๖๒.๘๐๐ MHz -โทรศพัท์สายดว่น 
๐๔๒-๑๙๙๗๘๒  เบอร์มอืถอื ๐๘๕-๖๐๙๙๙๕๖ 

๒. การระงบัเหต ุ คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั หมูบ่า้น/ 
ขมุชน/ อปพร./ มสิเตอร์เตอืนภยั/ OTOS/ อาสาสมคัร 
ตา่งๆเขา้ระงบัเหต ุตามแผนป้องกนัและ 
บรรเทาสาธารณภยัขมุชน 

๓. 
การประสานหน่วย
งานตา่ง ๆ 

-กรณีผูบ้าดเจ็บใหป้ระสานสถานพยาบาลในพื้นที ่/ 
ขา้งเคยีง 
-วทิยุสือ่สาร ความถี ่๑๕๔.๙๗๕ MHz -โทรศพัท์สายดว่น 

๗ 



 

 

 

๑๖๖๙ หรอื ๐๘๖-๔๕๘๕๑๙๘ 
-กรณีเกนิศกัยภาพของหมูบ่า้น/ขมุชนในการระงบัภยั 
ใหป้ระธานคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสา ธารณภยั 
หมูบ่า้น / ขมุชน รายงานตอ่ผูอ้ านวยการ ทอ้งถิน่ 
เพือ่ขอความชว่ยเหลอื 

 
๒. กรณีสาธารณภยัรุนแรงเกนิกวา่ระดบัหมูบ่า้น / ชุมชน จะควบคุมได ้

หลกัการปฏบิตั ิ แนวทางปฏบิตั ิ
๑. 
การจดัต ัง้ศนูย์อ านวยการเฉพาะ
กจิฯ 

ผูอ้ านวยการทอ้งถิน่ออกค าส ั่งต ัง้ศนูย์อานวยก
าร เฉพาะกจิ 

๒. การเฝ้าระวงั ตดิตาม 
และรบัแจง้เหต ุ๒๔ ชั่วโมง 

จดัเวรเฝ้าระวงัตดิตามสถานการณ์ 

๓. แจง้ขา่วเตอืนภยั -
แจง้ผูป้ระสานงานของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งท
ราบ 
-แจง้ผา่นทางสือ่ตา่ง ๆ 
-ออกประชาสมัพนัธ์เสยีงตามสาย 

๔. การระงบัเหต ุ -ผูอ้ านวยการทอ้งถิน่เขา้พืน้ที ่
และต ัง้ศนูย์บญัชาการ เหตกุารณ์ในทีเ่กดิเหต ุ
เพือ่เป็นจดุส ั่งการ พรอ้มจดั บุคลากร 
เครือ่งมือ เครือ่งใช ้อปุกรณ์ และ 
ยานพาหนะในการระงบัเหต ุ

๕. การชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั -ปฏบิตักิารดน้หา และชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั 
-
ปฐมพยาบาลผูป้ระสบภยัทีเ่จ็บป่วยเพือ่สง่ไปร ั
กษา 
ตวัในโรงพยาบาลตอ่ไป 
-จดัหาปจัจยัสีใ่หแ้กผู่ป้ระสบภยั 
-ใหก้ารสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั 

๖. การรายงานสถานการณ์ จดัเตรยีมเจา้หน้าทีเ่พือ่รายงานสถานการณ์ให้
กอง 
อ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอ าเ
ภอ 
และกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธาร
ณภยั จงัหวดัทราบ 
จนกระท ั่งสถานการณ์ภยัสิน้สดุ 

๗. 
การประสานงานกบัหน่วยงานตา่
ง ๆ 

กรณีตอ้งขอรบัการสนบัสนุนจากกองอ านวยก
าร ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อปท. 
ขา้งเคยีง / สว่นราชการ ตา่ง ๆ ในพืน้ที ่/ 
องค์กรสาธารณกศุล ภาคเอกชน หรอื 
กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทา 

๘ 



 

 

 

สาธารณภยัระดบัเหนือขึน้ไป  
-วทิยุสือ่สาร ความถี ่๑๕๔.๙๗๕ MHz  
-โทรศพัท์สายดว่น ๐๘๖-๔๕๘๕๑๙๘ 

๘. การอพยพ เมือ่สถานการณ์เลวรา้ยและจ าเป็นตอ้งอพยพ 
ให ้
ด าเนินการอพยพเคลือ่นยา้ยอยา่งเป็นระบบ 

 
๓. กรณีสาธารณภยัรุนแรงเกนิกวา่ระดบัทอ้งถิน่จะควบคุมได ้

หลกัการปฏบิตั ิ แนวทางปฏบิตั ิ

การสง่ตอ่การควบคุมส

ถานการณ์ 

กรณีสถานการณ์รุนแรงเกนิกวา่ศกัยภาพของทอ้ง

ถิน่จะรบัสถานการณ์ได ้

ใหร้ายงานตอ่ผูอ้ านวยการอ าเภอเพือ่สง่มอบการค

วบคุมสถานการณ์ตอ่ไป 

 

การอพยพ 

วตัถุประสงค ์
เพือ่เป็นการรกัษาความปลอดภยัในชีวติและทรพัย์สนิของประชาชน

และของรฐั และสามารถ 
ด าเนินการอพยพเคลือ่นยา้ยใหเ้ป็นไปอยา่งมีระบบ 
สามารถระงบัการแตกตืน่เสียขวญัของประชาชนไปสู ่
สถานทีป่ลอดภยัไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ 
และเพือ่เป็นการเคลือ่นยา้ยสว่นราชการมาอยูใ่นเซตปลอดภยัและ 
สามารถใหก้ารบรกิารประชาชนได ้หลกัการปฏบิตั ิ
 
 
 
๑. การเตรียมการอพยพ 

หลกัการปฏบิตั ิ แนวทางปฏบิตั ิ
๑. 
จดัท าแผนอพยพในพื้นทีเ่สีย่งจากส
าธารณภยั 

ประชุมผูท้ีเ่กีย่ว'ซอ้ง 

๒. เตรยีมการเกีย่วกบัการอพยพ ประชุมและส ารวจสถานที ่
-
สถานทีป่ลอดภยัสาหรบัการอพยพประชาช
นและสตัว์เลีย้ง 
-เสน้ทางหลกั และส ารองส าหรบัอพยพ 
-ป้ายแสดงสญัญาณเตอืนภยั 
ป้ายบอกเสน้ทางอพยพท ัง้ 
เสน้ทางหลกัและเสน้ทางรอง 

๙ 



 

 

 

-จดัเตรยีมเครือ่งมือ อปุกรณ์ ยานพาหนะ 
ทีจ่ าเป็นตอ่การอพยพ 
-จดัล าดบัความส าคญัซองการอพยพ 
โดยจดัแบง่ ประเภท 
ซองบุคคลตามล าดบัความส าคญัเรง่ดว่น  
-
ก าหนดจดุนดัหมายประจ าชุมชนและพื้นทีร่
องรบั การอพยพ 
-จดัท าคูม่ือการอพยพจากสาธารณภยัทีส่ ัน้ 
งา่ยตอ่การท าความเขา้ใจ 
ใหป้ระชาชนไดศ้กึษา 

๓. 
จดัเตรยีมสรรพกาลงัหน่วยปฏบิตักิ
ารฉุกเฉิน หรอืหน่วยอพยพ 

ทบทวนและฝึกซอ้มแผนอยา่งส า่เสมอ 

๔. 
จดัประชุมหรอือบรมใหค้วามรใูนก
ารชว่ยเหลอื 
ตวัเองเมือ่อยูใ่นภาวะฉุกเฉิน 

ประชุมหรอืฝึกเกอบรม 

๕. 
ทบทวนและฝึกซอ้มแผนระบบเตอื
นภยัและ แผนอพยพ 
ประเมนิเพือ่ใหส้ามารถประยุกต์ใช ้
ตอ่ไป 

ฝึกซอ้มแผนท ัง้แบบปฏบิตักิารบนโตะ๊ 
และแบบ ปฏบิตักิารจรงิ 

๖. 
ตรวจสอบการทางานระบบสือ่สาร 

-ตดิตอ่กบัผูม้ี'วทิยุสือ่สาร / 
หรอืผูม้ีโทรศพัท์มือถอืเพือ่เชา้รว่มในการแ
จง้เตอืนภยั 
-ฝึกซอ้มแผนอพยพ 

๗. 
แจง้ประซาชนทีอ่าศยัและทางานใน
พื้นที ่เสีย่งภยั 
วา่มีความเสีย่งตอ่ภยัประเภทใด 
ในหมีบา้น/ชุมชน เซน่ อทุกภยั 
อคัคภียั วาตภยั 

การประชุมหมูบ่า้น/ชุมชน 

 
 

 
 
 
 
 

๒. การจดัระเบียบสถานทีอ่พยพและการรกัษาความปลอดภยั 
หลกัการปฏบิตั ิ แนวทางปฏบิตั ิ

๑๐ 



 

 

 

๑. 
การจดัเตรยีมสถานทีป่ลอดภยั 

-จดัเตรยีมพื้นทีใ่หเ้หมาะสมกบัจ านวนผูอ้พยพ และ 
สตัว์เลีย้ง 
-จดัเตรยีมและดแูลความสะอาดของหอ้งน ้า อาหาร 
น ้าดืม่ และสิง่แวดลอ้มใหถ้กูสขุลกัษณะ 
-จดัเตรยีมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
-จดัระเบียบพื้นทีอ่พยพ โดยแบง่พื้นทีใ่หเ้ป็นสดัสว่น 
เป็นกลุม่ครอบครวัหรอืกลุม่ชุมชน 
-จดัท าแบบฟอร์มลงทะเบียนผูอ้พยพ 
เพือ่เป็นการตรวจสอบจ านวนผูอ้พยพ 
-จดัหาสถานทีป่ลอดภยัแหง่อืน่ไวร้องรบัในกรณีพื้นที ่
ไมเ่พียงพอ ๒. การรกัษาความปลอดภยั จดัระเบียบเวรยามท ัง้ในสถานทีอ่พยพ และบา้นเรอืน 
ของผูอ้พยพ 

 

๓. การด าเนินการอพยพขณะเกดิภยั 

หลกัการปฏบิตั ิ แนวทางปฏบิตั ิ

๑. 

เรยีกประชุมกองอ านวยการบีองกนัและบร

รเทา สาธารณภยัหมูบ่า้น / ชุมชน 

เมือ่ไดร้บัขอ้มูล แจง้เตอืนจากอ าเภอ / 

หมูบ่า้น / ขอ้มูลเครือ่ง จดัปรมิาณน้าฝน / 

มสิเตอร์เตอืนภยั 

เรยีกประชุมกองอ านวยการบีองกนัและบร

รเทา สาธารณภยั 

องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นไทร 

๒. เตรยีมความพรอ้ม / 

เตรยีมพรอ้มระบบเตอืน ภยัท ัง้หมด 

(สญัญาณเตอืนภยัวทิยุสือ่สาร 

โทรศพัท์มือถอื 

หรอืระบบเตอืนภยัทีม่ีอยูใ่น ทอ้งถิน่) 

เตรยีมและตรวจสอบอปุกรณ์ 

 
หลกัการปฏบิตั ิ แนวทางปฏบิตั ิ

๓. ตดิตามสถานการณ์จากทางราชการ 
สือ่มวลชน และอาสาสมคัรเตอืนภยั 

ส ั่งการในระหวา่งการประชุมกองอ านวยก
ารป้องกนั 
และบรรเทาสาธารณภยัองค์การบรหิารสว่
นต าบลทา่ดว้ง ๔. 

ตรวจสอบขอ้มูลทีจ่ าเป็นในพน้ทีท่ีป่ระสบ
ภยั 

-บญัชีรายชือ่ผูอ้พยพ 
-
บญัชีจ านวนและชนิดชองสตัว์เลีย้งทีจ่ะอพ
ยพ  
-ยานพาหนะ 
-
อาหารทีส่ ารองไวส้าหรบัคนและสตัว์เลีย้ง 

๔. ตรวจสอบระบบเครอืขา่ยการเตอืนภยั ตรวจสอบสญัญาณวทิยสุือ่สาร 

๖. 
จดัเตรยีมสถานทีป่ลอดภยัรองรบัผูอ้พยพแ
ละ สตัว์เลีย้ง 

ประสานกบัผูด้แูลสถานที ่

 

 

 
หลกัการปฏบิตั ิ แนวทางปฏบิตั ิ

เมือ่สถานการณ์เลวรา้ยและจ าเป็นตอ้งอพยพ 

๑๑ 



 

 

 

๑. ออกประกาศเตอืนภยัเพือ่อพยพ ฝ่ายเฝ้าระวงัและแจง้เตอืนภยัและฝ่ายสือ่ส
ารชอง 
คณะกรรมการบอ้งกนัและบรรเทาสาธาร
ณภยั หมูบ่า้น / ชุมชน 
ออกประกาศเตอืนภยัเพือ่อพยพให ้
สญัญาณเตอืนภยัและประกาศอพยพ เขน่ 
เสยีงตาม สาย วทิยุ หอกระจายขา่ว 
โทรโขง่ นกหวดี หรอื สญัญาณเสยีง 
/สญัลกัษณ์ตา่ง ๆ ทีก่ าหนดใหเ้ป็น 
สญัญาณเตอืนภยั ประจ าชุมชน / หมูบ่า้น 

๒. สง่ฝ่ายอพยพไปยงัจดุนดัหมาย / 
จดุรวมพล 
เพือ่รบัผูอ้พยพหรอืตามบา้นทีม่ีผูป่้วย 
คนชรา เด็ก และสตัว์เลีย้ง 

ส ั่งการในระหวา่งการประชุมกองอ านวยก
ารบอ้งกนั และบรรเทาสาธารณภยั 

๓. 
การดแูลความปลอดภยับา้นเรอืนผูอ้พยพ 

จดัเวรออกตรวจตราความเรยีบรอ้ยในพืน้
ทีป่ระสบภยั  

 

๔. การด าเนินการอพยพเมือ่ภยัสิน้สดุ 
หลกัการปฏบิตั ิ แนวทางปฏบิตั ิ

๑. ตรวจสอบพื้นทีป่ระสบภยั ส ารวจความเสยีหายซองพื้นทีป่ระสบภยั 
รวมท ัง้ บา้นเรอืนของผูเ้สยีหาย 

๒. 
ตรวจสอบสภาพถนนทีใ่ชเ้ป็นเสน้ท
างอพยพ 

ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ 

๓. 
แจง้แนวทางการอพยพกลบัใหป้ระ
ชาชนได ้รบัทราบ 

ประชุมผูเ้กีย่วขอ้ง 

๔. 
ตรวจสอบความพรอ้มของประชาช
นในการ อพยพกลบั 

จดัการประชุมทีส่ถานทีท่ีผู่อ้พยพพกัอาศยั 

๔. 
ด าเนินการอพยพประชาชนกลบับา้
นเรอืน 

ช้ีแจงในทีป่ระชุมและดาเนินการอพยพประ
ชาชนกลบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รวม  ๔  ข ัน้ตอน ปฏบิตัทินัทีทีไ่ดร้บัแจง้เหตุ) 

ข ัน้ตอนการด าเนินงาน 
ดา้นการช่วยเหลือเหตุสาธารณภยัก

รณีฉุกเฉิน 

รบัแจง้ 

จดัเจา้หน้าทีอ่อกปฏบิตังิานทนัที 

เสร็จสิน้ภารกจิ 

รายงานเหตุดว่นสาธารณภยั 

รายงานผูบ้งัค ั
บบญัชา 

๑๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รวม  ๖  ข ัน้ตอน  ๑๘๐  นาที หรือ  ๓ ช ั่วโมง) 
 

ข ัน้ตอนการด าเนินงาน 
ดา้นการสนบัสนุนน ้าอุปโภค-

บรโิภค 

รบัแจง้/หนงัสือ (๑  นาที) 

เสนอ หวัหน้าส านกังานปลดั 
อบต.  

(๕ นาที) 

เสนอปลดั  อบต. (๑๐  นาที) 

ผูบ้รหิารพจิารณา (๑๕  นาที) 

ด าเนินการ (๑๔๐ นาที) 

เสร็จสิน้ภารกจิ 

รายงานผลการ
ปฏบิตั ิ

๑๓ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รวม  ๓  ข ัน้ตอน  ๑๕๐  นาที หรือ  ๒  ช ั่วโมง  ๓๐  นาที) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
พนกังานขบัรถบรรทกุน ้ากรณีสง่น ้าอุปโ

ภค-บรโิภค 

รบัค าส ั่งผูบ้งัคบับญัชา (๑ นาที) 

ด าเนินการ 
(๑๕๐ นาที) 

เสร็จสิน้ภารกจิ 

รายงานผูบ้งัคบับ ั
ญชา (๙ นาที) 

ข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
พนกังานขบัรถบรรทกุน ้าเอนกประสงค์ 

๑๔ 

๑๕ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(รวม  ๓  ข ัน้ตอน  ปฏบิตัทินัททีีไ่ดร้บัค าส ั่งจากผูบ้งัคบับญัชา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบัค าส ั่งผูบ้งัคบับญัชา 

ออกปฏบิตังิานทนัท ี

เสร็จสิน้ภารกจิ 

รายงานผูบ้งัค ั
บบญัชา 

รบัค าส ั่งจากศูนย์ส ั่งการ 

ออกปฏบิตังิานทนัท ี

รายงานศนูย์ส ั่

ข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
หน่วยปฏบิตังิานระบบการแพทยฉุ์กเฉิน 

๑๖ ๑๖ 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(รวม  ๔  ข ัน้ตอน  ปฏบิตัทินัททีีไ่ดร้บัค าส ั่งจากศนูย์ส ั่งการ) 
 

 

 

 

 

 

 

คียข์อ้มูลในระบบ  ITEMS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(รวม  ๑๒  ข ัน้ตอน  ระยะเวลาด าเนินการ ๙๐ วนั 

นบัแตว่นัทีเ่กดิสาธารณภยั) 
 
 

 

 

 

รบัเรือ่งรอ้งทุกข ์

เสนอหวัหน้าส านกัปลดั  (๕  
นาที) 

เสนอปลดั อบต. (๑๐ นาที) 

ข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
การช่วยเหลือเยยีวยาผูป้ระสบภยัพบิตักิรณี

ฉุกเฉิน 

ผูบ้รหิารพจิารณา  (๑๕  นาที) 

ประชุม 
คกก.พจิารณาใหค้วามช่วยเหลื

อ (๖๐ นาที) 

สรุปผลการพจิารณาใหค้วามช่ว
ยเหลือ (๖๐  นาที) 

เสนอผูบ้รหิารพจิารณา 
(๑๕  นาท ี

เสนอกองคลงัเพือ่ต ัง้ฎกีาเบกิจา่
ย 

ส ารวจความเสียหายรว่มกบักอง
ช่าง 

(๑๒๐ นาที) 

แจ้ง คกก.ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 
(๑๐ นาที) 

แจ้งผูป้ระสบภยั 

รายการช่วยเหลือ  
อ าเภอศรีสงคราม 

ข ัน้ตอนการปฏบิตังิานการระงบัเหตุอคัคี
ภยั 

๑๗ 

๑๘ 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
(รวม  ๓  ข ัน้ตอน  กรณีเกดิเหตุในพืน้ทีร่บัผดิชอบ,    ๕  ข ัน้ตอน 

กรณีเกดิเหตุนอกพืน้ที)่ 
 

รบัแจง้เหตุ (๑  นาที) 

จดัเจา้หน้าทีอ่อกปฏบิตังิานทนัที 
หลงัไดร้บัอนุมตั ิ
จากผูบ้งัคบับญัชา 

เสร็จสิน้ภารกจิเจา้หน้าทีก่ลบัทีป่
กต ิ

ส ารวจความเสียหาย 
(เหตุเกดินอกพื้นที ่อบต.) 

รายงานดว่นเหตสุาธารณภยั 
(เหตุเกดินอกพื้นที ่อบต.) 

รายงานผูบ้งัค ั
บบญัชา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก



 

แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภยั 

ความเรง่ด่วน ดว่นทีส่ดุ  
ที่ สร ๘๐๗๐๑/ วนัที ่ เดือน             พ.ศ. 
จาก นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ด้วง 
ถงึ นายอ าเภอหนองไผ่ 
................................................................................................................
......................................................... 

๑. ชนิดของภยั  □อุทกภยั  □วาตภยั □ภยัแลง้  □อคัคีภยั  □ไฟป่า  □อากาศหนาว  
□แผ่นดนิไหวและอาคารถลม่ □สารเคมีและวตัถุอนัตราย □อุบตัเิหตุ 
□ทุน่ระเบดิกบัระเบดิ  
□การบอ้งกนัและระงบัภยัทางอากาศ □ การก่อวนิาศกรรม  
□การอพยพประชาชนและสว่นราชการ □ อืน่ๆ  

๒. ความรุนแรงของภยั   □ เล็กน้อย □ บา้นกลาง    □ รุนแรง 
๓. ช่วงเวลาทีเ่กดิภยั เริม่ต้นเมือ่ วนัที่ ................. เดือน ........ พ.ศ.
 ............................................ เวลา ............... น. 

สิน้สุดเมือ่ วนัที่ . เดือน .............. พ.ศ. ......... เวลา ..............น. 
๔. สถานทีเ่กดิภยั เลขที ่................. หมูที่.่....ต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่  
จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
๕. ราษฎรทีป่ระสบภยั 

๕.๑ ราษฎรได้รบัความเดือดรอ้น .................. คน ครวัเรือน 
๕.๒ บาดเจ็บ .. - ............. คน 
๕.๓ เสียชีวติ .. - ............. คน 
๕.๔ สูญหาย ... - ............. คน 
๕.๕ อพยพไปยงัทีป่ลอดภยั .... - ....... คน .. - ครวัเรือน 

๖.ความเสียหายเบื้องต้น 
๖.๑ อาคารสิง่ปลูกสรา้ง/บา้นเรือน - ................ แหง่ 
๖.๒ พ้ืนที่และทรพัย์สนิทางการเกษตร ..............- ไร ่
๖.๓ สิง่สาธารณประโยชน์(เซ่น ถนน ฝาย สะพาน ฯลฯ) - แหง่ 
๖.๔ ประมาณการความเสียหายในเบื้องต้น ........บาท 
๖.๕ อืน่ๆ (ระบุ) ................................... - .... หน่วย 

๗. การบรรเทาภยัในเบื้องต้น องค์การบรหิารสว่นต าบลท่าด้วง 
ไดด้ าเนินการตรวจสอบความเสียหาย ในเบื้องต้น 

แลว้ ...........................................................  
๘. เครือ่งมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ รถดบัเพลงิ – คนั  รถบรรทุกน ้า - คนั   รถกู้ภยั – คนั  
รถกู้ชีพ - คนั 

รถบรรทุก – คนั  เรือ - ล า   เครือ่งสูบน ้า - เครือ่ง   เครือ่งมืออืน่ๆ - 
๙. การด าเนินงานของสว่นราชการ อาสาสมคัร มูลนิธใินพ้ืนที่ .........  

□สว่นราชการอืน่(ซื่อ) ...........................  □ ภาคเอกชน(ซื่อ) ...........  

(ลงซื่อ) ..................... ผู้รายงาน 
( ..................... ) 

        ต าแหน่ง 

นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดว้ง

๒๐ 



 

ค าขอหนงัสือรบัรองกรณีผูป้ระสบภยั หรือเจา้ของ 

หรือผูค้รอบครองทรพัย์สนิ 

รอ้งขอหลกัฐานเพือ่รบัการสงเคราะห์ หรือบรกิารอืน่ใด 

เขียนที.่..........................
........................ 

วนัที.่........เดือน.............
พ.ศ. ............... 

ขอ้ ๑ 
ขา้พเจา้........................................................อาย.ุ............ปี 
สญัชาต.ิ...................................... 

อยูบ่า้นเลขที.่...............ตรอก/ซอย......................................ถนน.......
.............................................................. 
ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต.........................
...........จงัหวดั........................................ 
หมายเลขโทรศพัท์....................................................................... 
ในฐานะ  ผูป้ระสบภยั  เจา้ของทรพัย์สนิ
  ผูค้รอบครองทรพัย์สนิ 
  
ทายาทโดยธรรมของผูป้ระสบภยั/เจา้ของทรพัย์สนิ/ผูค้รอบครองทรพัย์สนิ 
ซือ่......................... 
  
ผูร้บัมอบอ านาจของผูป้ระสบภยั/เจา้ของทรพัย์สนิ/ผูค้รอบครองทรพัย์สนิ 
ซือ่.......................... 
ไดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณ์...........................................................
...............(ระบุประเภทของสาธารณภยั) 
เมือ่วนัที.่...........เดือน.....................พ.ศ. 
.........เวลา................น.(ทีเ่กดิสาธารณภยั)ไดร้บัความเสียหายดงัน้ี 

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

 ขอ้ ๒ ขา้พเจา้ขอยืน่ค าขอตอ่    

๒๑ 



 

ขอใหอ้อกหนงัสือรบัรองไจเ้ป็นหลกัฐานเพือ่.........................................
........................................................ 

โดยไดแ้นบเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณา ปรากฏดงัน้ี 
(ใสเ่ครือ่งหมาย  ใน  หน้าขอ้ความทีต่อ้งการ) 

 ๑. หลกัฐานแสดงสถานภาพความเป็นบุคคลธรรมดา 
หรือนิตบิุคคล 

 บคุคลธรรมดา 
 ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบา้น 
หรือเอกสารอืน่ใดทีท่างราชการออกให ้
 ส าเนาทะเบยีนพาณิชย์ (ถา้มี) 
 อืน่ๆ ............................................ 

 นิตบิคุคล 
 ส าเนาหนงัสริบัรองนิตบิคุคล 
 ส าเนาหนงัสือบรคิณห์สนธ ิ(ถา้มี) 
 ส าเนาวตัถุประสงค์ของหา้งหุน้สว่น (ถา้มี) 
 อืน่ๆ ............................................ 
 

 ๒. หลกัฐานเอกสารแสดงสทิธ ิ
 ๓. หนงัสือมอบอ านาจ (ถา้มี)  
 ๔. เอกสารการสอบสวนพยาน (ถา้มี) 
 ๕. อืน่ๆ ............................................. 
   
 รวม.........................................ฉบบั 
ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความดงักลา่วขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประกา
ร 
 

(ลงซือ่) ...................... ผูย้ืน่ค าขอ 

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

ค าเตือน ผูใ้ดแจง้ความอนัเป็นเท็จ 

แก่่เจา้พนกังานมีความผดิตราประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ มาตรา 

๒๖๗ และ มาตรา ๒๖๘ 

หมายเหต ุในกรณีผูป้ระสบภยั หรือเจา้ของทรพัย์สนิ 

หรือผูค้รอบครองทรพัย์สนิ ถงึแกค่วามตาย หรือไม่่สามารถยืน่ค าขอได ้

ดว้ยตนเอง ใหท้ายาทโดยธรรม 

ผูจ้ดัการมรดก หรือผูร้บัมอบอ านาจของผูน้ ัน้ 

แลว้แตก่รณีเป็นผูย้ืน่ค าขอ พรอ้มแสดงหลกัฐานการเป็นทายาท 

ผูจ้ดัการมรดก และการมอบอ านาจดงักลา่วดว้ย 

 

๒๒ 



 

ส าหรบัเจา้หน้าที ่

ตรวจสอบแลว้ครบถว้นถูกตอ้ง 

(ลงซือ่)........................................

...............ผูต้รวจสอบ 

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

(ลงซือ่)

 ........................................ผูร้บัร

อง 

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

(ลงซือ่)

 ........................................ผูร้บัร

อง 

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



 

 

 

 

เลขที ่ /

 ทีท่ าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ดว้ง 

333  หมูท่ี ่6 ต าบลทา่ดว้ง   

อ าเภอหนองไผ ่ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์  ๔๘๑๕๐ 
หนงัสือรบัรองผูป้ระสบภยัประเภทบุคคลธรรมดา 

หนงัสือฉบบัน้ีใหไ้วเ้พือ่รบัรองวา่.........................................
....เกดิวนัที.่.................................. 
เลขประจ าตวัประซาซน/หนงัสือเดนิทางเลขที.่................................/......
......................อืน่ๆ.................(ถา้มี) 
ทีอ่ยูท่ีป่ระสบภยั 
บา้นเลขที.่.........หมูท่ี.่.........ถนน...................ต าบลทา่ดว้ง       อ าเภอ    
หนองไผ ่ .    
จงัหวดั  เพชรบูรณ์ รหสัไปรษณีย์   ๔๘๑๕๐   
โทรศพัท.์.................................................................... 
ทีอ่ยูต่ามทะเบียนบา้นหรือทีอ่ยูท่ีต่ดิตอ่ได ้
บา้นเลขที.่.........หมูท่ี.่..........ถนน..................ต าบลทา่ดว้ง     . 
อ าเภอ     หนองไผ ่ .   จงัหวดั  เพชรบูรณ์   รหสัไปรษณีย์   ๔๘๑๕๐   
โทรศพัท.์............................ 
เป็นผูป้ระสบภยัหรือไดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณ์................................
..(ระบุประเภทของสาธารณภยัและ 
สถานทีเ่กดิภยั) เมือ่วนัที.่....................................................... 
ความเสียหายของผูป้ระสบภยั ตามบญัชีความ 
เสียหายแนบทา้ยหนงัสือรบัรองของผูป้ระสบภยัประเภทบุคคลธรรมดาฉบบั
น้ี 

ผูป้ระสบภยัมีสทิธทิีจ่ะไดร้บัการสงเคราะหแ์ละฟ้ืนฟูจากหน่วยงา
นของทางราชการดา้นใด ดา้นหน่ึงหรือหลายดา้นตามเงือ่นไข หลกัเกณฑ์ 
และแนวทางทีห่น่วยงานนัน้ก าหนด รายละเอียดตารางแสดง สทิธ ิ
ทีจ่ะไดจ้ากทางราชการปรากฏตามแนบทา้ยน้ี 

ให ้ณ วนัที ่              เดือน                 พ.ศ. 
 
 

(........................................................................) 
นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ดว้ง 

  

๒๓ 
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