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ค าน า 
  ด้วยปัจจุบันสาธารณภัย ยังมีแนวโน้มว่าจะเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง และทวีความรุนแรงมากข้ึน 

เนื่องจากความแปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง สังคมไทยจากสังคมชนบท ไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็วประชาชนมีโอกาสอาศัย 
อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย เพิ่มขึ้นส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย 
ภัยแล้ง วาตภัย ภัยนาว และภัยจากการกระท าของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมี
อันตราย รวมทั้งสาธารณภัย หรืออุบัติภัยด้านต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น 
 

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการ
ช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่เกิดข้ึน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างถ่องแท้ จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  
 

 ดังนั้น คณะผู้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ จึงได้รวบรวมเนื้อหาสาระ หน้าที่ ลักษณะงาน และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดท าเป็นรูปเล่มไว้ เพ่ือใช้เป็นคู่มือในกาปฏิบัติงาน
ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือต่างๆจากผู้มีส่วนได้เสีย ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ลักษณะงาน และข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดียิ่งขึ้น และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน   
 
 
                                                                                 คณะกรรมการผู้จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
                                                                                 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                                                                                 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
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                                     สารบัญ 
เรื่อง                                                                               หน้าที ่

ค าน า 
สารบัญ  
 หลักการและเหตุผล         ๑ 
 วัตถุประสงค์          ๑ 
 นิยามค าศัพท์ ๑-๒ 
 การจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     ๒-๔ 
 สถานที่ตั้ง          ๔ 
 แนวทางปฏิบัติ          ๔-๕ 
 การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน         ๖-๗ 
 การอพยพ          ๗-๙ 
 ขั้นตอนการด าเนินงานการช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน    ๑๐ 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน ด้านสนับสนุนน้ าอุปโภค-บริโภค     ๑๑-๑๒ 
 ขั้นตอนการปฏิบัติ พนักงานขับรถบรรทุกน้ ากรณีส่งน้ าอุปโภค-บริโภค    ๑๓ 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน      ๑๔ 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน   ๑๕ 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระงับเหตุอัคคีภัย       ๑๖ 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการแจ้งเตือนภัย        ๑๗-๒๐ 
ภาคผนวก           ๒๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                          



 
 

๑ 
1.หลักการและเหตุผล 

สถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น              
มีสาเหตุเนื่องจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบ
กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ท าให้ประชาชนมีโอกาส
อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัยทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งภัยที่เกิดจาก
ธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง และภัยที่เกิดจากการกระท า  ของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย ภัยจาก
การคมนาคมขนส่ง อุบัติภัย และภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เป็นต้น 

 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีบทบาทภารกิจ   
ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภัยในล าดับแรกก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 20 ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น และแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก าหนดให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพ้ืนที่ 
(องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล/เมืองพัทยา) ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุมปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัย รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น และเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น  โดยมีผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและสั่งการเพ่ือท าหน้าที่จัดการ  สาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะ
ปกติ พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงถือเป็น
ภารกิจส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถใน การเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายหลังจากสถานการณ์สิ้นสุดลง 

 

  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนภัย และการด าเนินการช่วยเหลือให้             
แก่หน่วยงาน  ในระดับท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบและพ้ืนที่ข้างเคียงตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะ
เกิดภัย และภายหลังเกิดภัยถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์  
  ๑. เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองไผ่ มีข้ันตอนหรือกระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  ๒. เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการงาน  
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
  ๓. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุด 
  ๔. เพ่ือให้ประชาชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟ้ืนฟูอย่างทั่วถึงและทันเวลา 
  ๕. เพ่ือบูรณาการระบบการสั่งการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีเอกภาพ 
  ๖. เพ่ือสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดีและสอดคล้องกับวัฏจักรการเกิดภัย 
๓. นิยามค าศัพท์  
  การป้องกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมต่างๆที่ก าหนดขึ้นล่วงหน้าทั้ง 
ทางด้านโครงสร้าง และท่ีมิใช่ด้านโครงสร้าง เพ่ือลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย  
 

/…การลด 



 
 

๒ 
  การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการต่างๆเพ่ือหลีกเลี่ยงและลด 
ผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยและยังหมายถึงการลดและป้องกันมิให้เกิดเหตุหรือลดโอกาสที่อาจก่อให้เกิด     
สาธารณภัย 
  การเตรียมความพร้อม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่ด าเนินการ 
ล่วงหน้าก่อนเกิด สาธารณภัย เพ่ือเตรียมพร้อมการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถรับมือกับผลกระทบ  
จากสาธารณภัยได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ  
  การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดตั้งองค์กรและ การ
บริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเตรียม
ความพร้อมรับมือและการฟื้นฟูบูรณะ  
  การฟื้นฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การฟ้ืนฟูสภาพเพ่ือท าให้สิ่งที่ถูกต้องหรือได้รับ 
ความเสียหายจากสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือ แก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม รวมทั้งให้ ผู้ประสบภัย
สามารถด ารงชีวิตตามสภาพปกติได้โดยเร็ว 
  หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอ่ืนของ รัฐ 
แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ กรุงเทพมหานคร 
  ผู้ บัญ ชาการป้ องกันและบรรเทาสาธารณ ภั ยแห่ งชาติ  หมายถึ ง รั ฐมนตรีว่ าการ 
กระทรวงมหาดไทย รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หมายถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
  ผู้อ านวยการกลาง หมายถึง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  ผู้อ านวยการจังหวัด หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด  
  รองผู้อ านวยการจังหวัด หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
  ผู้อ านวยการอ าเภอ หมายถึง นายอ าเภอ  
  ผู้อ านวยการท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล, นายกเทศมนตรี    
  ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น หมายถึง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  เจ้าพนักงานหมายถึง ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐  
  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการ ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่จังหวัด  
  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการ ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตอ าเภอ และท าหน้าที่ช่วยเหลือจังหวัดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ หมายถึง องค์กรปฏิบัติใน การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิด  สา
ธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ 
๔. การจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  
                                                                                                              /...๔.๑ องค์กรปฏิบัติ  
   



 
 

                                                                                                          ๓ 
๔.๑ องค์กรปฏิบัติ 
๔.๑.๑ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ ท า 

หน้าที่เป็นหน่วยงานของผู้อ านวยการท้องถิ่น และให้มีที่ท าการ โดยให้ใช้ที่ท าการ/ส านักงานอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเป็นส านักงานของผู้อ านวยการท้องถิ่น มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  เป็น
ผู้อ านวยการ และมีปลัดและหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชนในพ้ืนที่ร่วมปฏิบัติงานในกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบ ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อ เกิดภัย
พิบัติขึ้นในพ้ืนที 
  ๔.๑.๒ ภารกิจของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่   
   (๑) อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการ
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่   
   (๒) สนับสนุนกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อ หรือ
ใกล้เคียง หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ  
   (๓) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้ง 
ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกข้ันตอน 

๔.๒ โครงสร้างและหน้าที่ของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ ่      

๔.๒.๑ โครงสร้างกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน 
ต าบลเมืองไผ่ ประกอบด้วย 5 ฝ่าย ได้แก่ 
   (๑) ฝ่ายอ านวยการ ท าหน้าที่ อ านวยการ ควบคุมก ากับดูแลในการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งวางระบบการติดตามติดต่อสื่อสารในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และฝ่ายที่เก่ียวข้องให้การ
ติดต่อเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และเชื่อถือได้ตลอดเวลา  
   (๒) ฝ่ายแผนและโครงการ ท าหน้าที่ เกี่ยวกับงานการวางแผนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย การพัฒนาแผนงาน การพัฒนาเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอนงาน  ติดตาม
ประเมินผล งานการฝึกซ้อมแผนฯ งานการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ และงานการจัดท าโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  
   (๓) ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ท าหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล ประเมิน 
สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น วางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันภัยมิให้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วให้ได้รับความเสียหาย
น้อยที่สุด จัดระเบียบแจ้งเตือนภัยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยงานการข่าว การรักษาความปลอดภัยและ
การปฏิบัติการจิตวิทยา 
   (๔) ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ ท าหน้าที่ส ารวจความเสียหาย และความต้องการด้านต่างๆ จัดท า
บัญชี ผู้ประสบสาธารณภัย ประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย เพ่ือให้การ 
สงเคราะห์และฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ประสบสาธารณภัยพร้อมทั้ง   ด าเนินการฟ้ืนฟู
บูรณะสิ่งที่ช ารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากท่ีสุด  
   (๕) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ท าหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแถลงข่าวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหาย และความ  
ช่วยเหลือให้แก่สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปได้ทราบ 

                                                                               /...๔.๑ องค์กรปฏิบัติ 



 
 

                                                                                                      ๔ 
          ๔.๑ องค์กรปฏิบัติ 

  ๔.๓.๑ ในภาวะปกติใช้ก าลังเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่เป็นหลัก  
  ๔.๓.๒ เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใด ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย เข้าควบคุมสถานการณ์ปฏิบัติหน้าที่และเพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้พ้ืนที่โดยเร็ว และรายงานให้  
ผู้อ านวยการอ าเภอหนองก่ีทราบทันที  
 

๕. สถานที่ตั้ง  
  ที่ตั้งอยู่ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ หมู่ที่ ๔ ต าบลเมืองไผ่ อ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๓๑๒๑๐  
   6.แนวทางปฏิบัติ  
  เพ่ือเตรียมการด้านทรัพยากรระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมไว้รองรับ สถานการณ ์
สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพการปฏิบัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียม และจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นเพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้
เหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยง และความล่อแหลมของพ้ืนที่ รวมทั้งการวางแนวทางการปฏิบัติการให้
พร้อมเผชิญสาธารณภัย และดาเนินการฝึกซ้อมตามแผนที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ า เพ่ือให้เกิดความพร้อม
ในทุกด้าน และทุกภาคส่วนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่   
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การป้องกันและลดผลกระทบ  
๑.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย 

- ประเมินความเสี่ยงภัยและความล่อแหลมในเขตพ้ืนที่ โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจากการ วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
 - จัดท าแผนที่เสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย 

๑.๒ การเตรียมการด้านฐานข้อมูลและ
ระบบ สารสนเทศ 

- จัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ สาธารณภัย 
 -พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่าง หน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ ร่วมกัน 
 -กระจายข้อมูลด้านสาธารณภัยไปยังหน่วยงานที่มี หน้าที่ปฏิบัติการ 

๑.๓ การส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความ 
ตระหนักด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

- สนับสนุนให้สื่อประชาสัมพันธ์ให้มีบทบาทในการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์
เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกด้านความ ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
 - เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ ประชาชนเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน  
- พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ชัดเจนเข้าใจ
ง่ายเหมาะสม เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม และเป็นที่น่าสนใจ 
 - ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาค เอกชน และอาสาสมัครต่าง ๆ มี
ส่วนร่วมในการรณรงค์ในเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

๑.๔ การเตรียมการป้องกันด้านโครงสร้าง
และ เครื่องหมายสัญญาณเตือนภัย 

- จัดหาพื้นที่รองรับน้ าและกักเก็บน้ า  
- สร้างอาคารหรือสถานที่เพ่ือเป็นสถานที่หลบภัย ส าหรับ พ้ืนที่ที่การหนี
ภัยท าได้ยาก หรือไม่มีพ้ืนที่หลบภัยที่ เหมาะสม  
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเพ่ือการส่ง   ก าลังบ ารุง หรือเส้นทางไป
สถานที่หลบภัยให้ใช้การได้ 

 
                                                                                                                                  /...๕ 



 
 

                                                                                                                                      ๕ 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๒. การเตรียมความพร้อม ๒.๑ ด้านการจัด
ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 
 

- จัดท าคู่มือและจัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผนส ารองของ
หน่วยงาน และมีการฝึกซ้อมแผน 
- จัดเตรียมระบบการติดต่อสื่อสารหลักและสื่อสารสารส ารอง  
- ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่  
- จัดเตรียมระบบการแจ้งเตือนภัยและส่งสัญญาณเตือนภัยให้ประชาชน
และเจ้าหน้าที่ได้รับทราบล่วงหน้า  
-จัดเตรียมเส้นทางอพยพและจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยส าหรับคนและ
สัตว์เลี้ยง  
- ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย รวมทั้งการ
ควบคุมการจราจรและการสัญจรภายในเขตพ้ืนที่  
- จัดระบบการดูแลสิ่งของบริจาค และการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
 - จัดท าบัญชีรายชื่อคนที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 

๒.๒ ด้านบุคลากร 
 

-จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ก าหนดวิธีการปฏิบัติตามหน้าที่ และขั้นตอนต่าง ๆ  
-วางระบบการพัฒนาศักยภาพ และการฝึกอบรมบุคลากร ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
-จัดท าบัญชีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ หรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  
-การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดยการฝึกอบรมประชาชน 
 

๒.๓ ด้านเครื่องจักรกลยานพาหนะ วัสดุ 
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และพลังงาน 
 

- จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นให้
พร้อมใช้งานได้ทันที  
- จัดท าบัญชี เครื่องจักรกลยานพาหนะเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ของ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
 - พัฒนาเครื่องจักรกลเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ด้าน สาธารณภัยให้ทันสมัย 
 – จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นพื้นฐานส าหรับ ชุมชน 
- จัดเตรียมระบบเตือนภัย  
– จัดหาน้ ามันเชื้อเพลิงส ารอง/แหล่งพลังงานส ารอง 
 

๒.๔ ด้านการเตรียมรับสถานการณ์ 
 

-จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เช่น สถานพยาบาล ไฟฟ้า ประปา ผู้น าชุมชน ฯลฯ  
-มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานนั้น  
-ก าหนดผู้ประสานงานที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา ของหน่วยงาน 
 

 
                                                                                                      /...การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
 



 
 

๖ 
การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 

   วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือด าเนินการระงับภัยที่เกิดขึ้นให้ยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้นโดยการประสานความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
๒.เพ่ือรักษาชีวิตทรัพย์สิน และสภาวะแวดล้อมที่ ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ  หลักการปฏิบัติ 
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  หรือกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอหนองก่ี และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องด าเนินการตามข้ันตอนและวิธีปฏิบัติดังนี้ 
๑. กรณีเมื่อเกิดสาธารณภัย ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การแจ้งเหต ุ ประชาชน / อาสาสมัคร / คณะกรรมการฯ ฝ่ายแจ้งเตือนภัยแจ้งเหตุให้

ประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยหมู่บ้าน /ชุมชน 
และ ผู้อ านวยการท้องถิ่น / ผู้ที่ผู้อ านวยการท้องถิ่น มอบหมายทราบ โดย
ทางวิทยุสื่อสาร / โทรศัพท์  
-วิทยุสื่อสารความถี่ ๑๖๒.๘๐๐ MHz -โทรศัพท์สายด่วน 0๔๔-๖๖๖-
๔๓๔ 

๒. การระงับเหตุ คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่บ้าน/ ชุมชน/ อปพร./ 
มิสเตอร์เตือนภัย/ OTOS/ อาสาสมัคร ต่างๆเข้าระงับเหตุตามแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๓. การประสานหน่วยงานต่าง ๆ -กรณีผู้บาดเจ็บให้ประสานสถานพยาบาลในพื้นที่ / ข้างเคียง  
-วิทยุสื่อสาร ความถี่ 162.๘๐๐MHz โทรศัพท์สายด่วน ๑๖๖๙ หรือ0
๔๔-๖๖๖๔๓๔ 
-กรณี เกินศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนในการระงับภัยให้ประธาน
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย หมู่บ้าน /ชุมชน รายงาน
ต่อผู้อ านวยการท้องถิ่น เพ่ือขอความช่วยเหลือ 

๒. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จะควบคุมได้ 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ผู้อ านวยการท้องถิ่นออกค าสั่งตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจ 
๒. การเฝ้าระวังติดตาม และรับแจ้งเหตุ 
๒๔ ชั่วโมง 

จัดเวรเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ 

๓. แจ้งข่าวเตือนภัย -แจ้งผู้ประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
-แจ้งผ่านทางสื่อต่าง ๆ  
-ออกประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 

๔. การระงับเหตุ -ผู้อ านวยการท้องถิ่นเข้าพ้ืนที่ และตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในที่เกิด
เหตุ เพ่ือเป็นจุดสั่งการ พร้อมจัดบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์และ 
ยานพาหนะในการระงับเหตุ 

๕. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย -ปฏิบัติการค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
-ปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยที่เจ็บป่วยเพ่ือส่งไปรักษาตัวในโรงพยาบาล
ต่อไป 



 
 

-จัดหาปัจจัยสี่ให้แก่ผู้ประสบภัย  
-ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

๖. การรายงานสถานการณ์ -จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพ่ือรายงานสถานการณ์ให้กองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ และกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดทราบ จนกระท่ังสถานการณ์ภัยสิ้นสุด 

๗. การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ กรณีต้องขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย อปท. ข้างเคียง / ส่วนราชการ ต่าง ๆ ในพ้ืนที่ / องค์กร 
สาธารณกุศล ภาคเอกชน หรือ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา สา
ธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป  
-วิทยุสื่อสาร ความถี่ 162.๘๐๐ MHz 
-โทรศัพท์สายด่วน 0๔๔-๖๖๖-๔๓๔ 

๘. การอพยพ เมื่อสถานการณ์ เลวร้ายและจ าเป็นต้องอพยพให้ ด าเนินการอพยพ
เคลื่อนย้ายอย่างเป็นระบบ 

๓. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับท้องถิ่นจะควบคุมได้ 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
การส่งต่อการควบคุมสถานการณ์ กรณีสถานการณ์รุนแรงเกินกว่าศักยภาพของท้องถิ่น จะรับสถานการณ์ได้

ให้รายงานต่อผู้อ านวยการอ าเภอ เพ่ือส่งมอบการควบคุมสถานการณ์ 
การอพยพ 

 วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ และสามารถ 
ด าเนินการอพยพเคลื่อนย้ายให้เป็นไปอย่างมีระบบสามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสู่ สถานที่
ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการเคลื่อนย้ายส่วนราชการมาอยู่ในเขตปลอดภัยและ สามารถให้การ
บริการประชาชนได้ 
 หลักการปฏิบัติ  
  ๑.การเตรียมการอพยพ 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
1.จัดท าแผนอพยพในพื้นที่เสี่ยงจาก 
สาธารณภัย 

ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. เตรียมการเก่ียวกับการอพยพ ประชุมและส ารวจสถานที่  
-สถานที่ปลอดภัยสาหรับการอพยพประชาชนและ สัตว์เลี้ยง 
-เส้นทางหลัก และส ารองส าหรับอพยพ 
-ป้ายแสดงสัญญาณเตือนภัย ป้ายบอกเส้นทางอพยพ ทั้งเส้นทางหลักและ
เส้นทางรอง 
 -จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ยานพาหนะที่จ าเป็นต่อการอพยพ  
-จัดล าดับความส าคัญของการอพยพ โดยจัดแบ่งประเภทของบุคคล
ตามล าดับความส าคัญเร่งด่วน  
-ก าหนดจุดนัดหมายประจ าชุมชนและพ้ืนที่รองรับการอพยพ  
-จัดท าคู่มือการอพยพจากสาธารณภัยที่สั้นง่ายต่อการท าความเข้าใจ ให้
ประชาชนได้ศึกษา 

๓. จัดเตรียมสรรพก าลังหน่วยปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน หรือหน่วยอพยพ 

 



 
 

๔. จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้ในการ
ช่วยเหลือตัวเองเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน 

ประชุมหรือฝึกอบรม 

๕. ทบทวนและฝึกซ้อมแผนระบบเตือนภัย
และแผนอพยพ ประเมินเพ่ือให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ ต่อไป 

ฝึกซ้อมแผนทั้งแบบปฏิบัติการบนโต๊ะ และแบบปฏิบัติการจริง 

๖. ตรวจสอบการทางานระบบสื่อสาร -ติดต่อกับผู้มีวิทยุสื่อสาร / หรือผู้มีโทรศัพท์มือถือเพ่ือเข้าร่วมในการแจ้ง
เตือนภัย-ฝึกซ้อมแผนอพยพ 

๗. แจ้งประชาชนที่อาศัยและท างานใน
พ้ืนที่เสี่ยงภัยว่ามีความเสี่ยงต่อภัยประเภท
ใดในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น อุทกภัย อัคคีภัย 
วาตภัย 

การประชุมหมู่บ้าน/ชุมชน 

๒. การจัดระเบียบสถานที่อพยพและการรักษาความปลอดภัย 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัย -จัดเตรียมพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับจ านวนผู้อพยพ และสัตว์เลี้ยง  

-จัด เตรียมและดูแลความสะอาดของห้องน้ าอาหาร,น้ าดื่ ม  และ
สิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ  
-จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
-จัดระเบียบพ้ืนที่อพยพโดยแบ่งพ้ืนที่ให้เป็นสัดส่วน เป็นกลุ่มครอบครัว
หรือกลุ่มชุมชน  
-จัดท าแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้อพยพ เพ่ือเป็นการตรวจสอบจ านวนผู้
อพยพ  
-จัดหาสถานที่ปลอดภัยแห่งอื่นไว้รองรับในกรณีพ้ืนที่ไม่เพียงพอ 

๒. การรักษาความปลอดภัย จัดระเบียบเวรยามทั้งในสถานที่อพยพ และบ้านเรือนของผู้อพยพ 
๓. การด าเนินการอพยพขณะเกิดภัย 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. เรียกประชุมกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชนเมื่อ
ได้รับข้อมูลแจ้งเตือนจากอ าเภอ/หมู่บ้าน/ 
ข้อมูลเครื่องวัดปริมาณน้ าฝน/มิสเตอร์เตือน
ภัย 

เรียกประชุมกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองไผ่   

๒. เตรียมความพร้อม/เตรียมพร้อมระบบ
เตือนภัยทั้งหมด(สัญญาณเตือนภัยวิทยุ
สื่อสาร,โทรศัพท์มือถือ หรือระบบเตือนภัย
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น) 

เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ 

๓. ติดตามสถานการณ์จากทางราชการ 
สื่อมวลชน และอาสาสมัครเตือนภัย 

สั่งการในระหว่างการประชุมกองอานวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณ
ภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่   

๔. ตรวจสอบข้อมูลที่จ าเป็นในพ้นที่ 
ที่ประสบภัย 

-บัญชีรายชื่อผู้อพยพ  
-บัญชีจ านวนและชนิดของสัตว์เลี้ยงที่จะอพยพ  
-ยานพาหนะ  
–อาหารที่ส ารองไว้สาหรับคนและสัตว์เลี้ยง 



 
 

๕. ตรวจสอบระบบเครือข่ายการเตือนภัย ตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร 
๖.จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยรองรับผู้อพยพ
และ สัตว์เลี้ยง 

ประสานกับผู้ดูแลสถานที่ 

๔.เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจ าเป็นต้องอพยพ 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพ ฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยและฝ่ายสื่อสารของ คณะกรรมการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน / ชุมชน ออกประกาศเตือนภัยเพ่ือ
อพยพให้สัญญาณเตือนภัยและประกาศอพยพ เช่น เสียงตามสาย,วิทยุ 
หอกระจายข่าว โทรโข่ง,นกหวีด หรือสัญญาณเสียง /สัญลักษณ์ต่าง ๆที่
ก าหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจ าชุมชน/หมู่บ้าน 

๒. ส่งฝ่ายอพยพไปยังจุดนัดหมาย/จุด 
รวมพล เพ่ือรับผู้อพยพหรือตามบ้านที่มี
ผู้ป่วยคนชรา,เด็ก และสัตว์เลี้ยง 

สั่งการในระหว่างประชุมกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๓.การดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนผู้อพยพ จัดเวรออกตรวจตราความเรียบร้อยในพ้ืนที่ประสบภัย 
๕. การด าเนินการอพยพเมื่อภัยส้ินสุด 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. ตรวจสอบพื้นท่ีประสบภัย ส ารวจความเสียหายของพ้ืนที่ประสบภัยรวมทั้งบ้านเรือน ของผู้เสียหาย 
๒. ตรวจสอบสภาพถนนที่ใช้เป็นเส้น 
ทางอพยพ 

ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ 

๓.แจ้งแนวทางการอพยพกลับให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 

๔. ตรวจสอบความพร้อมของประชาชนใน
การอพยพกลับ 

จัดการประชุมที่สถานที่ที่ผู้อพยพพักอาศัย 

๕ . ด า เนิ น การอพยพประชาชนกลั บ
บ้านเรือน 

ชี้แจงในที่ประชุมและดาเนินการอพยพประชาชนกลับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                                                   ๑๐ 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รวม ๔ ขั้นตอน ปฏิบัติหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุ) 

 

 

 

 



 
 

           ๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบการปฏิบัตปิระจ าในการใช้รถดับเพลิง

รับแจ้ง/หนังสือ (๑ นาที)

เสนอ หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.       
(๕ นาที)

เสนอปลัด อบต. (๑๐ นาที)

ผู้บริหารพิจารณา (๑๕ นาที)

ด าเนินการ

เสร็จสิ้นภารกิจ

รายงานผลการ ปฏิบัติ



 
 

                  ๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน พนักงานขับรถบรรทุก
น้ ากรณีส่งน้ าอุปโภค – บริโภค

รับค าสั่งผู้บังคับบัญชา (๑ นาที)

ด าเนินการ (๑๔๐ นาที)

เสร็จสิ้นภารกิจ

รายงานผู้บังคับบัญชา        
(๙ นาที)



 
 

    ๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รวม ๓ ขั้นตอน ปฏิบัติทันทีที่ได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน พนักงานขับรถบรรทุก
น้ า เอนกประสงค์

ออกปฏิบัติงานทันที

ออกปฏิบัติงานทันที

เสร็จภารกิจ

รายานผู้บังคับบัญชา



 
 

    ๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน หน่วยปฏิบัติงาน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

รับค าสั่งจากศูนย์ส่ังการ

ออกปฏิบัติงานทันที

เสร็จสิ้นภารกิจ

รายงานผู้บังคับบัญชา        
(๙ นาที)

คีย์ข้อมูลในระบบ ITEMS



 
 

   ๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รวม ๑๒ ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ๙๐ วัน นับแต่วันที่เกิดสาธารณภัย) 

 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน 

ประชุม คกก.พิจารณาให้
ความช่วยเหลือ (๖๐ นาที) 

รับเรื่องร้องทุกข์ 

เสนอหัวหน้าส านักปลัด       
(๕ นาที) 

แจ้ง คกก.ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง (๑๐ นาที) 

เสนอปลัด (๑๐ นาที) 

ผู้บริหารพิจารณา (๑๕ นาที) 

ส ารวจความเสียหายร่วมกับกอง
ช่าง (๑๒๐ นาที) 

สรุปผลการพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือ (๖๐ นาที) 

เสนอผู้บริหารพิจารณา (๖๐ นาที) 

เสนอกองคลังเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่าย 

แจ้งผู้ประสบภัย 

รายงานความช่วยเหลือ อ าเภอ
หนองกี่ 



 
 

๑๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รวม ๓ ขั้นตอนกรณีเกิดเหตุนอกพื้นที่ , ๕ ขั้นตอน กรณีเกิดเหตุในพ้ืนที่รับผิดชอบ) 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การระงับเหตุอัคคีภัย 

จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานทันที หลังได้รับ
อนุมัติ จากผู้บังคับบัญชา 

รับแจ้งเหตุ (๑ นาที) 

เสร็จสิ้นภารกิจ เจ้าหน้าที่กลับที่ตั้งปกติ 

ส ารวจความเสียหาย (เหตุเกิดในพื้นที่) 

รายงานด่วนเหตุสาธารณภัย 

รายงานผู้บังคับบัญชา 



 
 

          ๑๗ 

                           คู่มือการปฏิบัติงานด้านการแจ้งเตือนภัย 

1.วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานสถานการณ์สาธารณภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานประจ าการรับ
รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย และการจัดท ารายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจ าวัน 
  1.2 เพ่ือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานประจ าด้านการรับรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยและการ
จัดท ารายงานสถานการณ์ สาธารณภัยประจ าวันของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองไผ่ ใหส้อดคล้องกับกรอบแนวทางท่ีก าหนดไว้ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558  
  1.3 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการรายงานสถานการณ์สาธารณภัยให้ผู้บริหารทราบ สามารถสั่งการ 
ตอบโต้สาธารณภัยได้ทันท่วงที 
 

2. ขอบเขต 
  คู่มือการปฏิบัติงาน การเฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัยนี้ครอบคลุมการรับรายงานเหตุด่วน 
สาธารณภัยในพ้ืนที ่และการจัดท ารายงานสถานการณ์สาธารณภัย ประจ าวันของศูนย์ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 

3. เงื่อนไขเบื้องต้น 
  3.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  3.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะความช านาญในการปฏิบัติงาน สามารถรายงานสถานการณ์สาธารณภัย 
ได้อย่างถูกต้องแม่นย าทันท่วงท ี
  3.3 ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ชุดเวรเฝ้าระวังพร้อมปฏิบัติงานตลอด    
24 ชั่วโมง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทันท่วงทีรวมทั้งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.4 ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย ต้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ ,อุปกรณ์ ที่ ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องทันเวลา และมีประสิทธิภาพมีการ
ตรวจสอบและทดสอบความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
 

4. ผู้รับผิดชอบ 
  4.1 ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีหน้าที่บังคับบัญชา สั่งการ ก ากับดูแล ติดตามและตรวจสอบ การ
รายงานสถานการณ์สาธารณภัย  
  4.2 ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น มีหน้าที่สั่งการ ก ากับดูแล ติดตามและตรวจสอบ การรับรายงาน
เหตุด่วนสาธารณภัยและการจัดท ารายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจ าวัน  
  4.3 หัวหน้าฝ่ายที่รับมอบหมาย สนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย มีหน้าที่สั่งการ ก ากับดูแล การ
ตรวจสอบความพร้อม ของเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้มีความพร้อมใช้งานทั้งในภาวะปกติและขณะเกิดสาธารณภัย  
  4.4 หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ ควบคุม ดูแลเจ้าหน้าที่ชุดเวรเฝ้าระวัง
ติดตาม ตรวจสอบการจัดท ารายงานเหตุด่วนสาธารณภัยและการจัดท ารายงานสถานการณ์ประจ าวัน  
  4.5 เจ้าหน้าที่ชุดเวรเฝ้าระวัง มีหน้าที่จัดท ารายงานเหตุด่วนสาธารณภัยและการจัดท ารายงาน 
สถานการณ์สาธารณภัยประจ าวัน ติดตาม รวบรวมข้อมูล น าส่งรายงานผู้บังคับบัญชา 

 /...5. กระบวนการปฏิบัติ 
 



 
 

    ๑๘ 
5. กระบวนการปฏิบัติ 
5.1 การรับรายงานเหตุด่วนและการให้การช่วยเหลือ 

ล าดับ กระบวนการปฏิบัติ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
1. รับแจ้งเหตุสถานการณ์สาธารณภัย ประชาชน/ผู้ประสบภัย เครือข่าย อาสาฯ หรือ

เจ้าหน้าที่ หน่วยงานแจ้ง เหตุรายงานสาธารณภัย 
สถานที่  วัน ,เวลา ความเสียหายการช่วยเหลือ 
เบื้องต้นแนวโน้ม และคาดการณ์ 

งานป้องกันฯองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองไผ่ 

2. ตรวจสอบข้อเท็จจริงไปยัง พ้ืนที่เกิด
เหตุ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงไปยั ง พ้ืนที่ เกิด เหตุ เพ่ื อ
ตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลเบื้องต้น(เหตุที่
เกิด วัน เวลา สถานที่ ความเสียหายเบื้องต้นการ 
ด า เนิ น ก าร เบื้ อ งต้ น ฯลฯ ) ให้ ได้ ข้ อมู ล ม าก       
ที่สุด (ระยะเวลาด าเนินการ 10 นาที) 

งานป้องกันฯองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองไผ่ 

 ตรวจสอบข้อมู ลกับ  หน่ วยงาน
เครือข่าย 

ตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานเครือข่าย เช่น ส านัก
อุตุนิยมวิทยาจังหวัด สนง.ปภ. จังหวัด อ าเภอ
หนองกี่ รพ.หนองกี่  องค์การสาธารณกุศลฯลฯ 
(ระยะเวลาด าเนินการภายใน 10 นาที) 

งานป้องกันฯองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองไผ่ 

4. รวบรวมข้อมูล ด าเนินการรวบรวม ข้อมูลที่ได้รับรายงาน งานป้องกันฯองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองไผ่ 

5. รายงาน หน.ส านักงานปลัด และ
จัดท าข้อมูลรายงาน เหตุด่วน 
สาธารณภัย 

-จัดท าข้อมูลรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย พร้อม
รายงานผู้บังคับบัญชาผ่านระบบโทรศัพท์  และ
แอพพลิเคชั่นไลน์(ภายในเวลา 10 นาที)  
-ประสาน เจ้ าหน้ าที่ ชุ ด เฝ้ าระวั งส ารองออก
ตรวจสอบพ้ืนที่เกิดเหตุ พร้อมรายงานสถานการณ์
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

งานป้องกันฯองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองไผ่ 

6. ห น .ส านั ก งาน ป ลั ด ต รว จ ส อ บ 
พิจารณา 

หน.ส านักปลัดฯ ตรวจสอบข้อมูลรายงานเหตุด่วน 
พิจารณาข้อมูลความถูกต้อง เพ่ือเสนอต่อปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ต่อไป 

ส านักงานปลัด 

7. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
ตรวจสอบพิจารณา 

- ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ ตรวจสอบ
รายงานเหตุด่วน พิจารณาความถูกต้อง กรณี 
สถานการณ์ มีความรุนแรงเห็นควรเสนอ ต่อ 
ผู้อ านวยการท้องถิ่น สั่งการต่อไป 

ส านักงานปลัด 

8. ผู้อ านวยการท้องถิ่นพิจารณาสั่งการ ผู้อ านวยการท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลรายงานเหตุ 
ด่วน พิจารณาข้อมูลความถูกต้อง สั่งการให้ชุด
เผชิญสถานการณ์วิกฤต ออกให้การสนับสนุนและ
ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งรายงานเหตุด่วน 
สาธารณภัยเบื้องต้นต่อ ทางอ าเภอหนองกี่ 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

9. ออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ
ตามข้อสั่งการพร้อมทั้งรายงานผล
การปฏิบัติการต่อ ผู้บังคับบัญชา 

- รับข้อสั่งการจากผู้อ านวยการท้องถิ่น จัดชุดออก
ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ภายใน
เวลา 20 นาที)  

งานป้องกันฯองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองไผ่ 



 
 

- รายงานการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์  
- รายงานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่ องจนกว่า
สถานการณ์จะยุติ 

10 รายงานเหตุการณ์ และการสนับสนุน  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ ผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นทราบ รายงานสถานการณ์  และการ
สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย  ต่ออ าเภอ
หนองก่ีทราบ 

งานป้องกันฯองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองไผ่ 

 
กระบวนการแจ้งเตือนภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ข้อมูล/ความต้องการ 

แผนภาพที่ ๓ – ๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภัย 
           กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ จัดชุดเฝ้า
ระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับแจ้งการเตือนภัย       
เพ่ือเป็นการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติดังนี้ 
            (1) จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยตลอด 24 ชั่วโมง และประสาน
ก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้น าชุมชนหรือผู้น าหมู่บ้าน รวมทั้งอาสาสมัครแจ้งเตือนภัย เพ่ือเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง          
และติดตามสถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่อง และให้รายงานสถานการณ์การเกิดภัยมายังกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ระบุชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0๔๔ – ๖๖๖-๔๓๔ วิทยุ
สื่อสาร ความถี ่162.๘๐๐ MHz  
                                                                                                                            /... (2) 

      เฝ้า
ระวัง 
ติดตาม    

ชีวิตและ
ทรัพย์สิ
นของ

ประชาช

  การแจ้ง
เตือน

ล่วงหน้า 

    การ
แจ้งเตือน

ภัย 

   การ
รับมือ 

• เฝ้าระวังสถานการณ ์
  สาธารณภัย 
• เฝ้าระวังการ
เปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ 
• เฝ้าระวังระดับน้ าใน 
  เขื่อน การระบายน้ า 
• เฝ้าระวังระดับน้ าใน   
  แม่น้ า 
• ติดตามระดับน้ าใน
คลอง  
• ติดตาม
ระดับน้ าทะเล 
• ส่งข้อมูลเข้า

• หน่วยงานเฝ้าระวัง 
  วิเคราะห์ข้อมลู 
• ประเมินความเสีย่ง
ภัย 
• ส่งผลวิเคราะหเ์ข้า 
  คลังข้อมูล 
• คาดว่ามีผลกระทบ
ให้ข้อมูลแก่ประชาชน
และหน่วยปฏิบัต ิ
• หน่วยปฏิบัติแจ้ง
เตือนภัยล่วงหน้า
คู่ขนาน 
• ให้กองอ านวยการ 
  ป้องกันและบรรเทา 

• คาดว่าผลกระทบ
รุนแรง Command 

Center ส่งให้แจ้ง 

เตือนภัย 
• แจ้งเตือนประชาชน
ผ่านสื่อและเครื่องมือ  
  อุปกรณ์สื่อสารตา่งๆ  
• แจ้งเตือนหน่วย
ปฏิบัติ หน่วยปฏิบัติ
แจ้งเตือนคู่ขนาน 
• ประสานภาค
เครือข่าย เตรียม
ทรัพยากร 
• ตั้งศูนย์พักพิง 

• อพยพ 
• บริหารจัดการ 

  ศูนย์พักพิง 
• การรายงาน
สถานการณ ์
• การจัดการในภาวะ 
  ฉุกเฉินตามแผน
อพยพ 
• การส่งผู้อพยพกลับ 

 

 

 

 



 
 

             ๒๐ 
 (2) รายงานสถานการณ์การเกิดภัยไปยังกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและ 

จังหวัดทาง (ระบุหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0๔๔- ๖๖๖๕๐๗-๙ ) ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย และวิทยุ
สื่อสาร ความถี่.........162.200.........MHz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      ๒๑ 
 

 

 

       ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                 

 แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 
ความเร่งด่วน  ด่วนที่สุด 
ที่  บร ๗๕๕๐๑/   วันที่        เดือน                     พ.ศ 
จาก  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
ถึง  นายอ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
    ๑. ชนิดของภัย อุทกภัย      วาตภัย      อัคคีภัย      ไฟป่า      ภัยหนาว 
 แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม       สารเคมีและวัตถุอันตราย      อุบัติเหตุ   
              ทุ่นระเบิดและกับระเบิด       การป้องกันและระงับภัยทางอากาศ      การก่อวินาศกรรม 
              การอพยพประชาชนและส่วนราชการ       อ่ืน............. 
    ๒. ความรุนแรงของภัย        เล็กน้อย       ปานกลาง       รุนแรง 
    ๓. ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ  เริ่มเมื่อ วันที่...............เดือน.........................พ.ศ......................เวลา...........................น.  
                                 สิน้สุด  วันที่...............เดือน.........................พ.ศ......................เวลา............................น.   
    ๔. สถานที่เกิดเหตุ  เลขที่...................หมู่ที่.............ต าบล..เมืองไผ่..อ าเภอ..หนองก่ี..จังหวัด..บุรีรัมย์............... 
    ๕. ราษฎรที่ประสบภัย   
        ๕.๑ ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน......................คน.................................ครัวเรือน 
        ๕.๒ บาดเจ็บ........................................................คน 
        ๕.๓ เสียชีวิต........................................................คน 
        ๕.๔ สูญหาย.........................................................คน 
        ๕.๕ อพยพไปยังที่ปลอดภัย..................................คน.................................ครัวเรือน 
     ๖. ความเสียหายเบื้องต้น 
        ๖.๑ อาคารสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือน............................................แห่ง 
        ๖.๒ พ้ืนที่ และทรัพย์ทางการเกษตร........................................ไร่ 
        ๖.๓ สิ่งสาธารณะประโยชน์ เช่น ถนน,ฝาย,สะพานฯ...............แห่ง 
        ๖.๔ ประมาณการความเสียหายเบื้องต้น..................................บาท 
        ๖.๕ อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................หน่วย 
     ๗. การบรรเทาภัยในเบื้องต้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  ได้ด าเนินการตรวจสอบความเสียหาย ใน     
         เบื้องต้นแล้ว................................................................................................................ .................................... 
     ๘. เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้  รถดับเพลิง..........คัน,รถบรรทุกน้ า............คัน,รถกู้ภัย...........คัน,รถกู้ชีพ...........คัน 
         รถบรรทุก..........คัน,เรอื...........ล า,เครื่องสูบน้ า...........เครื่อง,เครื่องมืออื่นๆ...................................... ............ 

     ๙. การด าเนินงานของส่วนราชการ,อาสาสมัคร,มูลนิธิในพื้นที่........................................................................ 
 ส่วนราชการอ่ืนๆ(ชื่อ).................................................        ภาคเอกชน(ชื่อ).......................................... 

 
                                                                               ลงชื่อ..................................................ผู้รายงาน 
                                                                                     (.................................................) 
                                                                     ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารสาวนต าบลเมืองไผ่ 



 
 

                                                                                                                                   

                         หนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน  
                                 ร้องขอหลักฐาน เพื่อรับการสงเคราะห์ หรือบริการอ่ืนใด 
 

                                                                                 เขียนที่.............................................................. 
                                                                 วันที.่...........เดือน..............................พ.ศ.............................. 
 

        ข้อ ๑. ข้าพเจ้า......................................................................................อายุ.................ปี สัญชาติ ..................... 
บ้านเลขท่ี.............ตรอก/ซอย..........................ถนน................................หมู่ที่...................ต าบล/แขวง......................
อ าเภอ...................................จังหวัด........................................หมายเลขโทรศัพท์...................................................... 
ในฐานะ       ผู้ประสบภัย          เจ้าของทรัพย์        ผู้ครอบครองทรัพย์สิน 
                 ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย/เจ้าของทรัพย์สิน/ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ชื่อ................................. 
                 ผู้รับมอบอ านาจของผู้ประสบภัย/เจ้าทรัพย์สิน/ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ชื่อ........................................  
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์...................................................................................(ระบุประเภทของสาธารณภัย) 
เมื่อวันที...........เดือน.......................พ.ศ..................เวลา...................น. (ที่เกิดจากสาธารณภัย)ได้รับความเสียดังนี้  
                   ๑............................................................................................................... ....................................... 
                   ๒............................................................................................................................ .......................... 
      ๓......................................................................................................................................................  
        ข้อ ๒. ข้าพเจ้าขอยื่นค าขอต่อ........................................................................................................ ................ 
ขอให้ออกหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐานเพื่อ..................................................................................... ........................ 
โดยได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ปรากฏดังนี้ ใส่เครื่องหมาย     ใน      หน้าข้อความ 

  ๑.หลักฐานแสดงสถานภาพความเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 
 บุคคลธรรมดา 
 ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน/เอกสารอ่ืนใดที่ทางราชการออกให้ 
                                       ส าเนาทะเบียนพาณิชย์(ถ้ามี) 
 อ่ืนๆ................................... 

                  นิติบุคคล 
                                        ส านาหนังสือรับรองนิติบุคคล 
 ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ(ถ้ามี) 
                                       ส าเนาวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน(ถ้ามี)   
 อ่ืน......................................................... 
             ๒.หลักฐานเอกสารแสดงสิทธิ 
             ๓.หนังสือมอบอ านาจ(ถ้ามี) 

 

 

 

                                                                                                     .../๔.เอกสารสอบสวนพยาน 



 
 

                                                   -๒-                                                                                                                  
 
            ๔.เอกสารสอบสวนพยาน(ถ้ามี) 
            ๕. อ่ืนๆ............................................................. 

                                                 รวม.................ฉบับ 
       ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                                        ลงชื่อ...............................................ผู้ยื่นค าขอ 
                                                                              (.............................................) 
       ค าเตือน ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จ แก่เจ้าพนักงานมีความผิดตาม มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๒๖๗ และ 
มาตรา ๒๖๘ 
       หมายเหตุ -ในกรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของทรัพย์ หรือผู้ครอบครองทรัพย์ ถึงแก่ความตาย หรือไม่สามารถ 
ยื่นค าขอได้ด้วยตนเอง ให้ทายาทโดยธรรม 
                   -ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับมอบอ านาจของผู้นั้น แล้วแต่กรณีเป็นผู้ยื่นค าขอ พร้อมแสดงหลักฐานการ
เป็นทายาทผู้จัดการมรดก และมอบอ านาจดังกล่าวด้วย 
 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

ตรวจสอบแล้วครบถ้วนถูกต้อง 

                                                                 ลงชือ่.................................................ผู้ตรวจสอบ 
                                                                       (................................................) 
 
                                              ลงชื่อ.................................................ผู้รับรอง 
                                                                      (................................................) 
 
                                                                ลงชือ่.................................................ผู้รับรอง 
                                                                      (................................................) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
       

    เลขที่       /                                                                                                                                                                                                                                           ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่                                                                                                                                            
                                            อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐                                              
 
                                 หนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา 
  หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า..................................................เกิดวันที่............................... ...... 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน/หนังสือเดินเลขที่......................../........................อ่ืนๆ.............................. ..........(ถ้ามี) 
ที่อยู่ผู้ประสบภัย บ้านเลขที่....................หมู่ที่.............ถนน...................................ต าบล...........................................  
อ าเภอ.................................จงัหวัด...................................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์................................ 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่..............หมู่ที่...........ถนน.....................ต าบล.......... ................ 
อ าเภอ.................................จงัหวัด...................................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์... ............................. 
เป็นผู้ประสบภัยหรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์......................................................... ..............(ระบุประเภทของ
สาธารณภัยและสถานที่เกิดเหตุ) เมื่อวันที่...................................................................ความเสียหายของผู้ประสบภัย
ตามบัญชีความเสียหายแนบท้ายหนังสือรับรองของผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาฉบับนี้ 
 

  ผู้ประสบภัยมีสิทธิที่จะได้รับการสงเคราะห์ และฟ้ืนฟูจากหน่วยงานราชการด้านใดด้านหนึ่ง หรือ
หลายด้านตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และแนวทางหน่วยงานนั้นก าหนด รายละเอียดตารางแสดงสิทธิ ที่จะได้จากทาง
ราชการปรากฏตามแนบท้ายนี้ 
 

  ให้ ณ วันที่........เดือน.....................พ.ศ............... 
 
 
                                                              (...................................................) 
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                            แบบสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบสาธารณภัย 
                               องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์      
ประเภทภัย........................................................วัน / เดือน / ปีที่เกิดภัย.................................................................... 
การช่วยเหลือ O   เครื่องครัว  O   เครื่องมือประกอบอาชีพ 
                     O   ค่าวัสดบุางส่วน       O   อ่ืน ๆ ............................................................................................... 
1.   ชื่อ-สกุล.............................................................................อายุ.....................ปีอาชีพ...................... ..................... 
      รายไดต้่อเดือน.....................................บาท /ต่อวัน..................................บาท 
2.   ที่อยู่เดิม  เลขที่..........................หมู่ที่............. ตรอก / ซอย ...........................ถนน............................................ 
      ต าบล................................................... อ าเภอ ............................................จังหวัด............................................ 
3.   ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่........... หมู่ที่............ ตรอก / ซอย ............... ถนน...........................ต าบล...........................     
     อ าเภอ .........................จงัหวัด ..............................หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้.................................... 
4.  กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย (เดิม)       
     O  4.1  บ้านและที่ดินของตัวเอง  O  4.2  บ้านของตัวเองที่ดินเช่า 
     O  4.3  บ้านเช่า    O  4.4   ผู้อาศัย 
     O  4.5   อ่ืน ๆ  (ระบุ) ............................................................................................................... ......................... 
5.   ลักษณะที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อ(เดิม)................................................................................................................          
    ................................................................................................ ........................................................... ....................         
6.   สมาชิกในครอบครัว ................................ คน  
7.   รายได้ท้ังครอบครัว.............................................. บาท 

8.   ปัญหาความเดือดร้อนจากสาธารณภัย 
8.1   บ้านเสียหายทั้งหลัง    เป็นเงิน...................................บาท  

 8.2   บ้านเสียหายบางส่วน   เป็นเงิน..................................บาท 
 8.3   ทรัพย์สินเสียหาย   ไดแ้ก่................................................................รวมเป็นเงิน...........................บาท 
 8.4   เครื่องมือประกอบอาชีพเสียหาย  ได้แก่............................................................................................. 
 ..................................................................................................รวมเป็นเงิน...................... ....................บาท 
                                                                                                                                           
                                                                                                                             ...8.5///    

ล าดับ ชื่อ-สกลุ อายุ เกี่ยวข้องเป็น 
อาชีพและ
การศึกษา 

รายได้ 
วัน / เดือน 

หมายเหตุ 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       



 
 

                                                                 -๒- 
 
 8.5   อ่ืน ๆ ได้แก่.............................................................................................. ............................................ 
9.   ข้อเท็จจริง............................................................................ ................................................................................ 
    ........................................................................................ ........................................................................................
10.   ความเห็นของเจ้าหน้าที่  เห็นสมควรให้ความช่วยเหลือ  ตามระเบียบหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรอง 
       ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๓  
   ๑๐.๑ ............................................................. ..................................................จ านวน ........................... บาท 
       ๑๐.๒ ...............................................................................................................จ านวน.............................บาท 
       ๑๐.๓ ...............................................................................................................จ านวน.............................บาท 
   ๑๐.๔ ............................................................. ..................................................จ านวน.............................บาท 
   ๑๐.๕ ....................................................................... ........................................จ านวน.............................บาท 
   ๑๐.๖ ...............................................................................................................จ านวน.............................บาท 
   ๑๐.๗ .................................................................................... ...........................จ านวน.............................บาท 
   ๑๐.๘ ................................................................................. ..............................จ านวน.............................บาท 
   ๑๐.๙ .................................................................................. .............................จ านวน.............................บาท 

  ๑๐.๑๐ .................................................................................... ........................จ านวน.............................บาท 
  อ่ืน ................................................................................................................................................................... 

                                                               รวมเป็นเงิน.....................................บาท 
 
 

                                ขอรับรองว่าเป็นจริงทุกประการ     
  
 

               ลงชื่อ............................................          ลงชื่อ..........................................ผู้รับรอง                
(..........................................)            (.........................................)  

                    ผู้ประสบภัย       ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที.่......................... 
  
         
      ลงชื่อ...........................................ผู้ส ารวจเบื้องต้น         ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจสอบ 
           (...........................................)          (..........................................) 
          เจ้าพนักป้องกันงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                     ผู้อ านวยการกองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

            ค าสั่งจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่       
                                                       ที่ ๑๗๓ /๒๕๖๔ 
            เรื่อง จัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่    

……………………………… 
   

สถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น              
มีสาเหตุเนื่องจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบ
กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ท าให้ประชาชนมีโอกาส
อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัยทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งภัยที่เกิดจาก
ธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง และภัยที่เกิดจากการกระท า  ของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย ภัยจาก
การคมนาคมขนส่ง อุบัติภัย และภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เป็นต้น 
 

ดังนั้นจึงมีค าสั่งจัดต้ังกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล 
เมืองไผ่ ขึ้นโดยให้มีคณะท างาน เพ่ือรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นดังนี้ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  ผู้อ านวยการกองอ านวยการฯ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  รองผู้อ านวยการกองอ านวยการฯ 
ก านันต าบลเมืองไผ่    รองผู้อ านวยการกองอ านวยการฯ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ คณะกรรมการกองอ านวยการฯ 
ผู้ใหญ่บ้านในเขตพ้ืนที่ต าบลเมืองไผ่ทุกหมู่  คณะกรรมการกองอ านวยการฯ 
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  เจ้าหน้าที่ประจ ากองอ านวยการฯ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  เลขาฯ/เจ้าหน้าที่ประจ ากองอ านวยการฯ 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     ผู้ช่วยเลขาฯ/เจ้าหน้าที่ประจ ากองอ านวยการฯ 

 

ให้คณะคณะกรรมการกองอ านวยการ และเจ้าหน้าที่ประจ ากองอ านวยการฯ ปฏิบัติหน้าที่ตาม 
ค าสั่งการผู้อ านวยการกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
มอบหมาย เมื่อเกิดสาธารณฯภัยในเขตพ้ืนที่ เพ่ือบรรเทา หรือหยุดยั้งสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น  

 

  ทั้งนีต้ั้งแต่ วันที่  ๑  เมษายน ๒๕๖๔ 
 

           สั่ง  ณ  วันที่  ๑  เมษายน ๒๕๖๔ 
 

 
(นายหิรัญวุฒิ  บุญล้อม) 

                                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
                                         ผู้อ านวยการกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 


