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ค ำน ำ 

ด้วยปัจจุบันสาธารณภัย ยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความ
แปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
สังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็วประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ เสี่ยงภัยเพ่ิมขึ้นส่งผลให้
ความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติเช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว และภัยจาก
การกระท าของมนุษย์เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย รวมทั้งสาธารณภัยหรืออุบัติภัยต่างๆ 
ที่เกิดขึ้น 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติ                 
อย่างถ่องแท้จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลดังนั้น คณะผู้จัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานเล่มนี้จึงได้รวบรวมเนื้อหาสาระ หน้าที่ลักษณะงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา              
สาธารณภัย จัดท าเป็นรูปเล่มไว้เพ่ือใช้ เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจ                         
และความร่วมมือต่างๆจากผู้มีส่วนได้เสีย ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานองค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ลักษณะงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้ดียิ่งขึ้น และสามารถน าไปปฏิบัติไดอ้ย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
คณะกรรมการผู้จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
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คู่มือกำรปฏิบัติงำน 
งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองผือ 

๑. หลักกำรและเหตุผล 

สาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความแปรปรวน                    
ของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมไทย              
จากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยมากขึ้น ส่งผลให้                 
ความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติเช่น อุทกภัย วาตภัย ภั ยแล้ง ภัยหนาว และภัยจาก
การกระท าของมนุษย์เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน และมีบทบาทภารกิจในการเข้าไปให้
ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในล าดับแรก ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ
ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นตน จึงถือเป็นภารกิจส าคัญขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น                 ที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัย และพัฒนาขีดความสามารถในการ
เผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายหลังจากสถานการณ์ภัยยุติ 

๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนต าบล            
หนองผือ มีข้ันตอนหรือกระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๒. เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการงานป้องกัน                
และบรรเทาสาธารณภัยที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 

๓. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ สามารถ                  
ลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุด 

๔. เพ่ือให้ประชาชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟ้ืนฟูอย่างทั่วถึงและทันเวลา 

๕. เพ่ือบูรณาการระบบการสั่งการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีเอกภาพ 

๖. เพ่ือสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดีและสอดคล้องกับวัฏจักรการเกิดภัย 

๓. นิยำมค ำศัพท ์

กำรป้องกัน (Prevention) หมายถงึ มาตรการและกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดขึ้นล่วงหน้าทั้งทางด้าน
โครงสร้าง และท่ีมิใช่ด้านโครงสร้าง เพ่ือลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย 

          กำรลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการต่างๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบทาง
ลบจากสาธารณภัย และยังหมายถึงการลดและป้องกันมิให้เกิดเหตุหรือลดโอกาสที่อาจก่อให้เกิด สาธารณภัย 
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กำรเตรียมควำมพร้อม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่ด าเนินการล่วงหน้าก่อนเกิด
สาธารณภัย เพ่ือเตรียมพร้อมการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถรับมือกับผลกระทบจากสาธารณภัยได้
อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ 

กำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดตั้งองค์กรและการบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความ
พร้อมรับมือและการฟื้นฟูบูรณะ 

กำรฟื้นฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การฟ้ืนฟูสภาพเพ่ือทาให้สิ่งที่ถูกต้องหรือได้รับความ
เสียหายจากสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือ แก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม รวมทั้งให้ผู้ประสบภัย
สามารถด ารงชีวิตตามสภาพปกติได้โดยเร็ว 

หน่วยงำนของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ                          
แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

ผู้บัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย               
รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหมายถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ผู้อ ำนวยกำรกลำง หมายถึง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ผู้อ ำนวยกำรจังหวัด หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด 

รองผู้อ ำนวยกำรจังหวัด หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ หมายถึง นายอ าเภอ 

ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น หมายถึง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เจ้ำพนักงำน หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่
ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด  หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่จังหวัด 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอ หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตอ าเภอ และทาหน้าที่ช่วยเหลือจังหวัดในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย 
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กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิด สาธารณภัย
ขึ้นในพ้ืนที ่

๔. กำรจัดตั้งกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

๔.๑ องค์กรปฏิบัติ 

๔.๑.๑ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ท าหน้าที่
เป็นหน่วยงานของผู้อ านวยการท้องถิ่น และให้มีที่ทาการ โดยให้ใช้ที่ท าการ/สานักงานองค์การบริหารส่วนต าบล              
หนองผือ เป็นส านักงานของผู้อ านวยการท้องถิ่น มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ เป็นผู้อ านวยการ   
และมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชนในพ้ืนที่                
ร่วมปฏิบัติงานในกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ 

๔.๑.๒ ภารกิจของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

(๑) อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

(๒) สนับสนุนกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อ หรือใกล้เคียง หรือเขตพ้ืนที่
อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ 

(๓) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งประสานความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกข้ันตอน 

๔.๒ โครงสร้างและหน้าที่ของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

๔.๒.๑ โครงสร้างกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
ประกอบด้วย ๕ ฝ่าย ได้แก่ 

(๑) ฝ่ำยอ ำนวยกำร ท าหน้าที่ อ านวยการ ควบคุมกากับดูแลในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย               
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งวางระบบการติดตามติดต่อสื่อสารในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระหว่างกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้การ
ติดต่อเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและเชื่อถือได้ตลอดเวลา 

(๒) ฝ่ำยแผนและโครงกำร ท าหน้าที่ เกี่ยวกับงานการวางแผนการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย           
การพัฒนาแผนงาน การพัฒนาเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอนงานติดตามประเมินผล 
งานการฝึกซ้อมแผนฯ งานการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ และงานการจัดท าโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

(๓) ฝ่ำยป้องกันและปฏิบัติกำร ท าหน้าที่ติดตามสถานการณ์รวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้น วางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันภัยมิให้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วให้ได้รับความเสียหายน้อยที่สุด                   
จัดระเบียบแจ้งเตือนภัยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยงานการข่าวการรักษาความปลอดภัยและการ
ปฏิบัติการจิตวิทยา 
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(๔) ฝ่ำยฟื้นฟูบูรณะ ท าหน้าที่ ส ารวจความเสียหาย และความต้องการด้านต่างๆ จัดท าบัญชีผู้ประสบ           
สาธารณภัย ประสานกับทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย เพ่ือให้การสงเคราะห์และ
ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้งด าเนินการฟื้นฟูบูรณะสิ่งที่ชารุด
เสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากท่ีสุด 

(๕) ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ท าหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแถลงข่าวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหาย และความช่วยเหลือให้แก่
สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปได้ทราบ 

๔.๓ กำรบรรจุก ำลัง 

๔.๓.๑ ในภาวะปกติใช้ก าลังเจ้าหน้าที่ขอองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ เป็นหลัก 

๔.๓.๒ เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใด ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เข้าควบคุมสถานการณ์ปฏิบัติหน้าที่และเพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้ พ้ืนที่โดยเร็ว และรายงานให้ผู้อ านวยการ
อ าเภอท่าลี่ ทราบทันท ี

๕. สถำนที่ตั้ง 
ตั้งอยู่ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 5 ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่ 

จังหวัดเลย 

๖. แนวทำงปฏิบัติ 
เพ่ือเตรียมการด้านทรัพยากรระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์สาธารณภัย              

ที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการปฏิบัติ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นเพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                    
ให้เหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงและความล่อแหลมของพ้ืนที่ รวมทั้งการวางแนวทางการปฏิบัติการให้
พร้อมเผชิญสาธารณภัยและด าเนินการฝึกซ้อมตามแผนที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอเป็น ประจ าเพ่ือให้เกิดความพร้อม
ในทุกด้านและทุกภาคส่วนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงปฏิบัติ 
๑. การป้องกันและลดผลกระทบ 
๑.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย 

- ประเมินความเสี่ยงภัยและความล่อแหลมในเขตพ้ืนที่ โดย 
พิจารณาจากข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจากการ วิเคราะห์ 
ข้อมูลสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
- จัดท าแผนที่เสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย 

๑.๒ การเตรียมการด้านฐานข้อมูลและระบบ 
สารสนเทศ 

- จัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัย 
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่าง 
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ร่วมกัน 
- กระจายข้อมูลด้านสาธารณภัยไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ 
ปฏิบัติการ 
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หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงปฏิบัติ 
๑.๓ การส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความ 
ตระหนั กด้ านการป้ อ งกั น และบรร เท า                   
สาธารณภัย 

- สนับสนุนให้สื่อประชาสัมพันธ์ให้มีบทบาทในการรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์เพ่ือปลูกฝังจิตสานึกด้านความ ปลอดภัยอย่าง 
ต่อเนื่อง 
- เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
- พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ 
ชัดเจนเข้าใจง่าย เหมาะสม เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม 
และเป็นที่น่าสนใจ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายในการป้องกัน และ 
บรรเทาสาธารณภัยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาค เอกชน และ 
อาสาสมัครต่างๆ มีส่วนร่วมในการรณรงค์ในเรื่องความ 
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

๑.๔ การเตรียมการป้องกันด้านโครงสร้าง
และเครื่องหมายสัญญาณเตือนภัย 

- จัดหาพื้นที่รองรับน้ าและกักเก็บน้ า 
- สร้างอาคารหรือสถานที่เพ่ือเป็นสถานที่หลบภัย ส าหรับ 
พ้ืนที่ที่การหนีภัยท าได้ยาก หรือไม่มีพ้ืนที่หลบภัยที่ เหมาะสม 
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเพ่ือการส่งก าลังบ ารุง หรือ 
เส้นทางไปสถานที่หลบภัยให้ใช้การได้ 

๒. การเตรียมความพร้อม 
๒.๑ ด้านการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 

- จัดท าคู่มือและจัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผน 
ส ารองของหน่วยงาน และมีการฝึกซ้อมแผน 
- จัดเตรียมระบบการติดต่อสื่อสารหลักและสื่อสารสารส ารอง 
- ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ประชาชน 
และเจ้าหน้าที่ 
- จัดเตรียมระบบการแจ้งเตือนภัยและส่งสัญญาณ 
เตือนภัยให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบล่วงหน้า 
-จัดเตรียมเส้นทางอพยพและจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัย 
ส าหรับคนและสัตว์เลี้ยง 
- ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย 
รวมทั้งการควบคุม การจราจรและการสัญจรภายในเขตพ้ืนที่ 
- จัดระบบการดูแลสิ่งของบริจาคและการสงเคราะห์ 
ผู้ประสบภัย 
- จัดท าบัญชีรายชื่อคนที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 

๒.๒ ด้านบุคลากร - ประเมินความเสี่ยงภัยและความล่อแหลมในเขตพ้ืนที่ 
โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจากการ 
วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
- จัดท าแผนที่เสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย 
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หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงปฏิบัติ 
๒.๓ ด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุ 
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และพลังงาน 

- จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นให้พร้อมใช้งานได้ทันท ี
- จัดท าบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะเครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ของหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
- พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ด้าน 
สาธารณภัยให้ทันสมัย 
- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นพื้นฐานส าหรับ 
ชุมชน 
- จัดเตรียมระบบเตือนภัย 
- จัดหาน้ ามันเชื้อเพลิงส ารอง/แหล่งพลังงานส ารอง 

๒.๔ ด้านการเตรียมรับสถานการณ์ - จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย เช่น สถานพยาบาล ไฟฟ้า ประปา 
ผู้น าชุมชน ฯลฯ 
- มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานนั้น 
- ก าหนดผู้ประสานงานที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาของ 
หน่วยงาน 

 

กำรปฏิบัติในภำวะฉุกเฉิน 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือด าเนินการระงับภัยที่เกิดข้ึนให้ยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น โดยการประสาน

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
๒. เพ่ือรักษาชีวิต ทรัพย์สิน และสภาวะแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติหลักการปฏิบัติ

คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน /ชุมชน กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ หรือกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อ าเภอท่าลี่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการตามข้ันตอนและวิธีปฏิบัติดังนี้ 

๑. กรณีเมื่อเกิดสาธารณภัย ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 
หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงปฏิบัติ 

๑. การแจ้งเหต ุ ประชาชน / อาสาสมัคร / คณะกรรมการฯ ฝ่ายแจ้งเตือน 
ภัยแจ้งเหตุให้ประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยหมู่บ้าน / ชุมชน และผู้อ านวยการท้องถิ่น / ผู้ 
ที่ผู้อ านวยการท้องถิ่นมอบหมายทราบ โดยทางวิทยุ 
สื่อสาร / โทรศัพท์ 
-วิทยุสื่อสารความถ่ี ๑๖๒.225 MHz 
-โทรศัพท์สายด่วนนายก 084-7910454 
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หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงปฏิบัติ 
๒. การระงับเหตุ  
 

คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ 
ชุมชน/อปพร./มิสเตอร์เตือนภัย/OTOS/อาสาสมัคร ต่างๆ 
เข้าระงับเหตุตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ชุมชน 

๓. การประสานหน่วยงานต่าง ๆ  
 

-กรณีผู้บาดเจ็บให้ประสานสถานพยาบาลในพื้นที่/ 
ข้างเคียง 
-วิทยุสื่อสารความถ่ี ๑๖๒.225 MHz 
-โทรศัพท์สายด่วนนายก 084-7910454 
-กรณีเกินศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนในการระงับภัย ให้ 
ประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หมู่บ้าน/ ชุมชน รายงานต่อผู้อ านวยการท้องถิ่น เพ่ือขอ 
ความช่วยเหลือ 

 

๒. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับหมู่บ้าน / ชุมชน จะควบคุมได้ 

หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงปฏิบัติ 
๑. การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ  - อ านวยการท้องถิ่นออกค าสั่งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 
๒. การเฝ้าระวัง ติดตาม และรับแจ้งเหตุ ๒๔ 
ชั่วโมง 

- จัดเวรเฝ้าระวังติดตามสถานการณ 

๔. การระงับเหตุ  
 

– ผู้อ านวยการท้องถิ่น เข้า พ้ืนที่  และตั้ งศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ในที่เกิดเหตุ เพ่ือเป็นจุดสั่งการ พร้อมจัดบุคลากร 
เครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์และยานพาหนะในการระงับเหตุ 

๕. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
 

- ปฏิบัติการค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- ปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยที่เจ็บป่วยเพื่อส่งไปรักษาตัวใน 
โรงพยาบาลต่อไป 
- จัดหาปัจจัยสี่ให้แก่ผู้ประสบภัย 
- ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

๖. การรายงานสถานการณ์  
 

- จั ด เตรียม เจ้ าหน้ าที่ เ พ่ื อรายงานสถานการณ์ ให้ กอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ และกอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบ 
จนกระท่ังสถานการณ์ภัยสิ้นสุด 

๗. การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  
 

- กรณีต้องขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย อปท. ข้างเคียง / ส่วนราชการ 
ต่างๆ ในพ้ืนที่ / องค์กรสาธารณกุศล ภาคเอกชน หรือ 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือ 
ขึ้นไป 
-วิทยุสื่อสารความถ่ี ๑๖๒.225 MHz 
-โทรศัพท์สายด่วนนายก 084-7910454 
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หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงปฏิบัติ 
๘. การอพยพ  
 

เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจ าเป็นต้องอพยพ ให้ด าเนินการ
อพยพเคลื่อนย้ายอย่างเป็นระบบ 

 

๓. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับท้องถิ่นจะควบคุมได้ 

หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงปฏิบัติ 
๑. การส่งต่อการควบคุมสถานการณ์ฯ  
 

- กรณีสถานการณ์รุนแรงเกินกว่าศักยภาพของท้องถิ่นจะรับ
สถานการณ์ได้ให้รายงานต่อผู้อ านวยการอ าเภอ เพ่ือส่งมอบ
การควบคุมสถานการณ์ต่อไป 

 

การอพยพ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ และสามารถดาเนินการ

อพยพเคลื่อนย้ายให้เป็นไปอย่างมีระบบ สามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสู่สถานที่ปลอดภัยได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการเคลื่อนย้ายส่วนราชการมาอยู่ ในเขตปลอดภัยและสามารถให้การ
บริการประชาชนได ้

หลักการปฏิบัติ 
๑. การเตรียมการอพยพ 

หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงปฏิบัติ 
๑. จัดท าแผนอพยพในพ้ืนที่เสี่ยงจากสาธารณ
ภัย  

- ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. เตรียมการเก่ียวกับการอพยพ  
 

- ประชุมและส ารวจสถานที ่
- สถานที่ปลอดภัยส าหรับการอพยพประชาชนและ 
สัตว์เลี้ยง 
- เส้นทางหลัก และส ารองส าหรับอพยพ 
- ป้ายแสดงสัญญาณเตือนภัย ป้ายบอกเส้นทางอพยพท้ัง 
เส้นทางหลักและเส้นทางรอง 
- จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ยานพาหนะ ที่จ าเป็น 
ต่อการอพยพ 
- จัดล าดับความส าคัญของการอพยพ โดยจัดแบ่งประเภท 
ของบุคคลตามล าดับความส าคัญเร่งด่วน 
- ก าหนดจุดนัดหมายประจาชุมชนและพ้ืนที่รองรับ 
การอพยพ 
- จัดท าคู่มือการอพยพจากสาธารณภัยที่สั้น ง่ายต่อการ 
ท าความเข้าใจ ให้ประชาชนได้ศึกษา 
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หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงปฏิบัติ 
๓. จัดเตรียมสรรพก าลังหน่วยปฏิบัติการ
ฉุกเฉินหรือหน่วยอพยพ 

ทบทวนและฝึกซ้อมแผนอย่างสม่ าเสมอ 

๔. จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้ในการ 
ช่วยเหลือตัวเองเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน 
 

ประชุมหรือฝึกอบรม 

๕. ทบทวนและฝึกซ้อมแผนระบบเตือนภัย
และแผนอพยพ ประเมินเพ่ือให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ต่อไป 

- ฝึกซ้อมแผนทั้งแบบปฏิบัติการบนโต๊ะ และแบบปฏิบัติ 
การจริง 

๖. ตรวจสอบการท างานระบบสื่อสาร  
 

- ติดต่อกับผู้มีวิทยุสื่อสาร / หรือผู้มีโทรศัพท์มือถือเพ่ือ 
เข้าร่วมในการแจ้งเตือนภัย 
- ฝึกซ้อมแผนอพยพ 

๗. แจ้งประชาชนที่อาศัยและท างานในพ้ืนที ่
เสี่ยงภัย ว่ามีความเสี่ยงต่อภัยประเภทใด 
ในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาต
ภัย 

ประชุมหมู่บ้าน/ชุมชน 

 

๒. การจัดระเบียบสถานที่อพยพและการรักษาความปลอดภัย 

หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงปฏิบัติ 
๑. การจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัย  
 

- จัดเตรียมพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับจ านวนผู้อพยพ และ 
สัตว์เลี้ยง 
- จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของห้องน้ า อาหาร 
น้ าดื่ม และสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ 
- จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
- จัดระเบียบพื้นที่อพยพ โดยแบ่งพ้ืนที่ให้เป็นสัดส่วน 
เป็นกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มชุมชน 
- จัดท าแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้อพยพ เพ่ือเป็นการ 
ตรวจสอบจานวนผู้อพยพ 
- จัดหาสถานที่ปลอดภัยแห่งอื่นไว้รองรับในกรณีพ้ืนที่ 
ไม่เพียงพอ 

๒. การรักษาความปลอดภัย  
 

- จัดระเบียบเวรยามทั้งในสถานที่อพยพ และบ้านเรือน 
ของผู้อพยพ 
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๓. การด าเนินการอพยพขณะเกิดภัย 

หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงปฏิบัติ 
๑. เรียกประชุมกองอ านวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ ชุมชน เมื่อได้รับ 
ข้อมูลแจ้งเตือนจากอ าเภอ/ หมู่บ้าน / ข้อมูล 
เครื่องวัดปริมาณน้ าฝน / มิสเตอร์เตือนภัย 
 

- เรียกประชุมกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

๒. เตรียมความพร้อม / เตรียมพร้อมระบบ
เตือนภัยทั้ งหมด (สัญญาณเตือนภัยวิทยุ
สื่อสารโทรศัพท์มือถือ หรือระบบเตือนภัยที่มี
อยู่ในท้องถิ่น) 

- เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ 

๓. ติดตามสถานการณ์ จากทางราชการ 
สื่อมวลชน และอาสาสมัครเตือนภัย 

- สั่งการในระหว่างการประชุมกองอ านวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

๔. ตรวจสอบข้อมูลที่จาเป็นในพ้นที่ที่ประสบ
ภัย  
 

- บัญชีรายชื่อผู้อพยพ 
- บัญชีจ านวนและชนิดของสัตว์เลี้ยงที่จะอพยพ 
- ยานพาหนะ 
- อาหารที่ส ารองไว้สาหรับคนและสัตว์เลี้ยง 

๕. ตรวจสอบระบบเครือข่ายการเตือนภัย  ตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร 
๖. จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยรองรับผู้อพยพ
และสัตว์เลี้ยง 

ประสานกับผู้ดูแลสถานที่ 

เมื่อสถำนกำรณ์เลวร้ำยและจ ำเป็นต้องอพยพ 
๑. ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพ  
 

- ฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยและฝ่ายสื่อสารของ 
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ 
ชุมชน ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพให้สัญญาณเตือน 
ภัยและประกาศอพยพ เช่น เสียงตามสาย วิทยุ หอ 
กระจายข่าว โทรโข่ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียง/ 
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ก าหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัย 
ประจ าชุมชน/หมู่บ้าน 

๒. ส่งฝ่ายอพยพไปยังจุดนัดหมาย/จุดรวมพล 
เพ่ือรับผู้อพยพหรือตามบ้านที่มีผู้ป่วย คนชรา 
เด็ก และสัตว์เลี้ยง 

- สั่งการในระหว่างการประชุมกองอ านวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

๓. การดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนผู้อพยพ  - จัดเวรออกตรวจตราความเรียบร้อยในพ้ืนที่ประสบภัย 
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๔. การด าเนินการอพยพเมื่อภัยส้ินสุด 

หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงปฏิบัติ 
๑. ตรวจสอบพื้นท่ีประสบภัย  
 

- ส ารวจความเสียหายของพ้ืนที่ประสบภัย รวมทั้ง 
บ้านเรือน ของผู้เสียหาย 

๒. ตรวจสอบสภาพถนนที่ใช้ เป็นเส้นทาง
อพยพ  

- ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ 

๓. แจ้งแนวทางการอพยพกลับให้ประชาชน
ได้รับทราบ  

ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 

๔. ตรวจสอบความพร้อมของประชาชนใน
การอพยพกลับ 

จัดการประชุมที่สถานที่ที่ผู้อพยพพักอาศัย 

๕. ด าเนินการอพยพประชาชนกลับบ้านเรือน  ชี้แจงในที่ประชุมและด าเนินการอพยพประชาชนกลับ 
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(รวม 4 ขั้นตอน ในการปฏิบัติหน้าที่รับแจ้งเหตุ) 
 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ด้านช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน 

รับแจ้งเหตุ 

จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบตัิหน้าที่ทันที 

เสร็จภารกิจ 

รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 

รายงานผู้บังคับบัญชา 
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(รวม 6 ขั้นตอน 180 นาที หรือ 3 ชั่วโมง) 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ด้านการสนับสนุนน้ าอปุโภค-บริโภค 

รับแจ้งเหตุ/หนังสือ 

(1 นาที) 

เสนอหัวหน้าส านักปลดั อบต. 

(5 นาที) 

ผู้บริหารพิจารณา  

(15 นาที) 

ด าเนินการ 

(140 นาที) 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

13 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รวม 3 ขั้นตอน 150 นาที หรือ 2 ชั่วโมง 30 นาท)ี 
 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พนักงานขับรถบรรทุกกรณีส่งน้ าอุปโภค-บริโภค 

รับค าสั่งผู้คับบัญชา  

(1 นาที) 

ด าเนินการ  

(140 นาที) 

เสร็จภารกิจ 

รายงานผู้บังคับบัญชา 

(9 นาที) 
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(รวม 3 ขั้นตอน ปฏิบัติทันทีได้ค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา) 
 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พนักงานขับรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค ์

รับค าสั่งผู้คับบัญชา  

(1 นาที) 

ออกปฏิบัติงานทันที 

เสร็จภารกิจ 

รายงานผู้บังคับบัญชา 
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(รวม 12 ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ 90 วัน นับแต่วันเกิดสาธารณภัย) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณฉีุกเฉิน 

รับเรื่องร้องทุกข ์

เสนอหัวหน้าส านักปลดั 
(5 นาที) 

เสนอปลดั อบต.           
(1o นาที) 

ผู้บริหารพิจารณา         
(15 นาที) 

ส ารวจความเสียหายรว่มกับช่าง
(120 นาที) 

แจ้ง คกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริง
(10 นาที) 

ประชุม คกก.พิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
(60 นาที) 

สรุปผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
(60 นาที) 

เสนอผู้บริหารพิจารณา           
(6o นาที) 

เสนอกองคลังเพือ่ตั้งฎกีา
เบิกจ่าย 

แจ้งผู้ประสบภัย 

รายงานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตัิ
ต่อนายอ าเภอท่าลี่ 

16 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รวม 3 ขั้นตอนกรณีเกิดเหตุนอกพื้นท่ี,กรณีเกิดเหตุในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ) 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พนักงานขับรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค ์

รับแจ้งเหตุ 

(1 นาที) 

จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบตัิงานทันทีหลัง
ได้รับอนุมตัิ จากผู้บังคับบัญชา 

เสร็จสิ้นภารกิจ เจ้าหน้าที่กลับที่ตั้งปกต ิ

ส ารวจความเสียหาย                        
(เหตุเกดิในพื้นที ่5 นาที) 

รายงานด่วนเหตุสาธารณภัย               
(เหตุเกดิในพื้นที ่อบต.) 

รายงานผู้บังคับบัญชา 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(แบบค าร้อง ๑) 

                          ค ำร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ด้วยตนเอง) 

                 ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
                 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
                    อ าเภอท่าลี่   จังหวัดเลย  ๔๒๑๔๐ 

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

เรื่อง   …………………………………………………………. 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 ข้าพเจ้า..........................................................อายุ................ปี อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ที่
..........................ต าบล................................อ าเภอ...................................จังหวัด...........................โทรศัพท์
...........................................อาชีพ................................................................ ....ต าแหน่ง
........................................................................................... มีความประสงค์ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลน้ าแคม พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง
............................................................................................... .................................................................................. 
........................................................................................................................................................... .........................
.......................................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................... ..................................................... 

 ทั้งนี้  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ตามข้างต้นเป็นจริงและยินดีรับผิดชอบทั้งทางแพ่ง               
และทางอาญาหากจะพึงมี 

 โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์(ถ้ามี)ได้แก่ 
 ๑)...........................................................................................จ านวน....................... 
 ๒)...........................................................................................จ านวน....................... 
 ๓)...........................................................................................จ านวน....................... 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

     ขอแสดงความนับถือ 

 

          (............................................) 
       ต าแหน่ง ............................................... 

 

 



 

 
 

แบบรำยงำนเหตุด่วนสำธำรณภัย 

ด่วนที่สุด ที่  ............./....................   วันที่................เดือน.........................พ.ศ. .... 
จาก  นายก อบต................./นายกเทศมนตรี................... 
ถึง นายอ าเภอ........... 
 

1. ชนิดของภัย  อุทกภัย     วาตภัย     ภัยแล้ง    อัคคีภัย    ไฟป่า    อากาศหนาว 
  แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม   สารเคมีและวัตถุอันตราย     อุบัติเหตุ    ทุ่นระเบิด กับระเบิด 
  การป้องกันและระงับภัยทางอากาศ    การก่อวินาศกรรม    อ่ืนๆ................................................ 
  การอพยพประชาชนและส่วนราชการ     อ่ืนๆ................................................................................ 

ความรุนแรงและลักษณะของภัย     เล็กน้อย    ปานกลาง    รนุแรง  ลักษณะของภัย.......... 
2. ภัยเกิดวันที่.................................. เวลา...................น.  ภัยสิน้สุดวันที่................................ เวลา..................น. 
3. สถานที่เกิดภัย ดังต่อไปนี้............................................................................... .................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ราษฎรที่ประสบภัย 
 4.1 ราษฎรได้รับความเดือดร้อน...............คน .....................ครัวเรือน 4.2  บาดเจ็บ...................คน 
 4.3 เสียชีวิต...........คน  4.4 สูญหาย.............คน 4.5 อพยพไปยังพ้ืนที่ปลอดภัย.............คน.............ครัวเรือน 
5. พ้ืนที่ประสบภัยและความเสียหาย 

5.1 อาคารสิ่งก่อสร้าง บ้านพักอาศัย..........หลัง  อาคารสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป...........อาคาร  โรงงาน........
แห่ง วัด...........แห่ง  สถานที่ราชการ............แห่ง  อ่ืนๆ......................................... .................................... 

 ความเสียหายประมาณ ....................................บาท 
5.2 พ้ืนที่และทรัพย์สินทางการเกษตร  พืชไร่..............ไร่  นา...........ไร่  สวน..............ไร่  บ่อปลา..............บ่อ 
 บ่อกุ้ง..............บ่อ  สัตว์เลี้ยง  (โค.............ตัว  สุกร...............ตัว  เป็ด/ไก่................ตัว) อ่ืนๆ................ 

 ความเสียหายประมาณ ....................................บาท 
5.3 สิ่งสาธารณประโยชน์  ถนน.............สาย  สะพาน..............แห่ง  คอสะพาน............แห่ง  ฝาย............แห่ง 
 อ่ืนๆ................................................................. ...   ความเสยีหายประมาณ ....................................บาท 

รวมควำมเสียหำยเบื้องต้นประมำณ............................................บำท 
6. การบรรเทาภัย 
   เทศบาล/อบต. .....................ได้ด าเนินการส ารวจและตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรใน
เบื้องต้นแล้ว 
7. เครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีใช้  รถดับเพลิง...........คัน  รถบรรทุกน้ า...........คัน  รถกู้ภัย..........คัน  รถบรรทุก...........

คัน  เรือ.............ล า  เครื่องสูบน้ า............. เครื่องมือ  อ่ืนๆ....................    
 7.1 ส่วนราชการ..............หนว่ยงาน  7.2 เอกชน/ประชาชน..............................กลุ่ม/คน 
8. การด าเนินงานของส่วนราชการ หน่วยอาสาสมัคร มูลนิธิในพื้นที่..................................................................... 
   ส่วนราชการอ่ืน  (ชื่อ)..........................................     ภาคเอกชน  (ชื่อ)..............................................
   

 

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

          นายกเทศมนตรี/นายก อบต. .......... 
                ผู้อ านวยการท้องถิ่น  

(รหัส..........................) 

ภำคผนวก ฌ 



แบบสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบภัย 
 

ประเภทภัย….............................................. วันที่เกิดภัย.............................................................  
 
ข้าพเจ้า(ผู้ให้ถ้อยค า)..............................................เลขประจ าตัวประชาชน....................................... ........... 
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน บ้านเลขท่ี.......................... หมู่ที่................. ต าบล............................... .................. 
อ าเภอ................................... จังหวัด........................................... โทรศัพท์......................... ...................... 
เกี่ยวข้องเป็น....................................................................... กับผู้ประสบภัย 
 
 1. ชื่อ-สกุล(หัวหน้าครอบครัวผู้ประสบภัย)........................................................................................  
เลขประจ าตัวประชาชน............................................................. โทรศัพท์..................... ............................... 
(กรณีหัวหน้าครอบครัวฯ ไม่ได้เป็นเจ้าบ้านที่ประสบภัย ให้แนบ ปค.14) 
 2. ที่อยู่ตามบัตรประชาชน บ้านเลขท่ี....................... หมู่ที่............ ต าบล.........................................  
อ าเภอ....................................... จังหวดั...................................... โทรศัพท์................................................... 
 3. ที่อยู่ท่ีประสบภัย (   ) บ้านเลขท่ี............................... (   ) บ้านไม่มีเลขที่ (แนบหนังสือรับรองฯ)  
หมู่ที่................. ต าบล............................... อ าเภอ.................................... จังหวัด...................................... . 
 4. กรรมสิทธิ์ในบ้านที่ประสบภัย  (   ) บ้าน/ที่ดินของผู้ประสบภัย (   ) บ้านของผู้ประสบภัย/ที่ดินผู้อ่ืน 
ระบุ....................................................................  (   ) บ้านเช่า (แนบสญัญาเช่าหรือหนังสอืรบัรองฯ)  
(   ) อ่ืนๆ ..........................................................................  
 5. สภาพเดิมของบ้านที่ประสบภัย  บ้าน..........ชั้น วัสดุตัวบ้าน.........................................................  
วัสดุหลังคา.................................................... อื่นๆ........................................................ ............................ 
 6. สมาชิกท่ีพักอาศัยประจ าในครอบครัวของผู้ประสบภัย  รวมทั้งสิ้น...............คน ได้แก่ 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
อำ
ยุ 

เกี่ยวข้อง 
กับ 

หน.คค. 

อำชี
พ 

กำร 
ศึกษ

ำ 

รำยได้ 
ต่อเดือน 

เสีย 
ชีวิ
ต 

บำ
ด 

เจ็บ 

หมำ
ย 

เหตุ 
1          

2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
 

 
 

 



 

 
 

7. ความเสียหายจากภัยพิบัติ และการพิจารณาช่วยเหลือ(ใส่วงเงินความเสียหายให้ครบถ้วน) 
รายการ 

(เป็นการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และหลักเกณฑ์ฯ 
เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้น ไม่ใช่การชดใช้ค่าเสียหาย) 

 ผู้ประสบภัย  
แจ้งมูลค่า 
เสียหาย 

อปท. 
ช่วยเหลือ 
เบื้องต้น 

อ./จ. 
พิจารณา  
ช่วยเหลือ  

1. สิ่งของในการด ารงชีพเบื้องต้น ได้รับความเสียหาย  
(กรณี ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง)  
ได้แก่ ............................................................................................... 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 

   

2. ที่อยู่อาศัยประจ า ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของได้รับความเสียหาย 
     (   ) ทั้งหลัง       (   ) บางส่วน ได้แก่ 
      1)  ………………………………………….…………. เสียหาย...............บาท 
      2)  ………………………………………….…………. เสียหาย...............บาท 
      3)  ………………………………………….…………. เสียหาย...............บาท 
      4)  ………………………………………….…………. เสียหาย...............บาท 
      5)  ………………………………………….…………. เสียหาย...............บาท 
      6)  ………………………………………….…………. เสียหาย...............บาท 

   

3. ยุ้งข้าว โรงเรือนส าหรับเก็บพืชผลและคอกสัตว์ ได้รับความเสียหาย  
     (   ) ทั้งหลัง       (   ) บางส่วน ได้แก่ 
      1)  ………………………………………….…………. เสียหาย...............บาท 
      2)  ………………………………………….…………. เสียหาย...............บาท 
      3)  ………………………………………….…………. เสียหาย...............บาท 
      4)  ………………………………………….…………. เสียหาย...............บาท 

   

4. ค่าเช่าบ้าน  ไม่เกิน 2 เดือน ไม่มี   
5. เครื่องนุ่งห่ม (  ) เสียหายทั้งหมด.......คน (  ) เสียหายบางส่วน......คน    
. เครื่องมือประกอบอาชีพ  ได้แก่  
      1)  ………………………………………….…………. เสียหาย...............บาท 
      2)  ………………………………………….…………. เสียหาย...............บาท 
      3)  ………………………………………….…………. เสียหาย...............บาท 
      4)  ………………………………………….…………. เสียหาย...............บาท    

   

6. มีผู้บาดเจ็บ.........คน  (  ) นอนโรงพยาบาล.........วัน ..........คน    
      (  ) พิการ.........คน (แนบใบรับรองแพทย์ต้นฉบับ) 

ไม่มี   

7. เงินปลอบขวัญผู้บาดเจ็บจากภัยขนาดใหญ่สะเทือนขวัญ..........คน ไม่มี   
8. มีผู้เสียชีวิต  (  ) เป็นหัวหน้าครอบครัว.........คน    
        (  ) ไม่เป็นหัวหน้าครอบครัว.........คน (แนบส าเนามรณะบัตร) 

ไม่มี   

9. อ่ืนๆ ได้แก่ ................................................................................... 
........................................................................................................ 

    

รวมเป็นเงิน    
 



 8. บันทึกเพ่ิมเติม ...........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... ............................................................................. 

 
 
                   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นความจริงทุกประการ 
    
 
    (ลงชื่อ)..............................................................ผู้ให้ถ้อยค า 
                                    (...........................................................) 
 
                         ขอรับรองว่า เป็นความจริงทุกประการ 
    
 

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

  ต าแหน่ง  ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน หรือปลัดอ าเภอ/อบต. หรือนายกฯ/รองนายกฯ 
 
 
 

   (ลงชื่อ).............................................................ผู้สอบข้อเท็จจริง                                      
       (............................................................) 
   ต าแหน่ง............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

หนังสือรับรอง 
 

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

       วันที่................................................................ 

 ข้าพเจ้า (ผูร้ับรอง) ................................................................................................................เลขบัตร
ประชาชน..............................................................ท่ีอยู่ตามบตัรประชาชน บา้นเลขท่ี.............หมู่ท่ี............ 
ต าบล........................................อ าเภอ....................................... จังหวดั ................................ 

ต าแหนง่.......................................................................................................................................... ขอรบัรอง
ว่า (ชือ่ – สกุล ผูป้ระสบภัย)...............................................................................................  เลขบตัร
ประชาชน ..................................................................................... เป็นเจา้ของบ้านไม่มีเลขที ่หมู่ที่.............
ต าบล.................................. อ าเภอ ................................... จังหวดั ............................. 

ซึ่งใช้เปน็ที่อยู่อาศัยประจ าจริง แต่ยังมิได้แจ้งขอเลขทีบ่้ำน 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวเป็นความจรงิทุกประการ 

 

   (ลงชื่อ).................................................ผู้รบัรอง 

                                             (................................................)  เบอร์โทร............................... 

 

หมำยเหตุ  ผู้รับรองคอื ก านัน/ผู้ใหญบ่้าน หรือปลดัอ าเภอ/ปลัด อบต. หรือนายกฯ/รองนายกฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนังสือรับรองบ้ำนเช่ำ กรณีไม่มีสัญญำเช่ำ 
 

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

       วันที่................................................... 

 ข้าพเจ้า (ผู้ให้เช่า) ................................................................................................................เลขบัตร
ประชาชน........................................................................ท่ีอยู่ตามบัตรประชาชน บ้านเลขท่ี........................
หมู่ที่...............ต าบล....................................อ าเภอ......................................จังหวัด........................................ 
ขอรับรองว่า (ชื่อ – สกุล ผูเ้ช่า) .................................................................................................................... 
เลขบตัรประชาชน ........................................ ได้เช่าบ้านของขา้พเจ้า (     )  บ้านเลขที่................................ 
(     ) บ้านไมม่ีเลขท่ี  หมู่ที่..............ต าบล............................อ าเภอ............................จังหวดั.........................
ซึ่งใช้เปน็ที่อยู่อาศัยประจ าจริง ในอัตราเดือนละ.........................บาท  
(...................................................................................................) 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวเป็นความจรงิทุกประการ 

 

    (ลงชื่อ)...................................................ผูใ้ห้เช่า 

     (..............................................)  เบอรโ์ทร................................ 

 

    (ลงชื่อ)...................................................ผู้เชา่ 

     (..............................................)  เบอรโ์ทร................................ 

 

    (ลงชื่อ)...................................................พยาน 

     (..............................................)  เบอรโ์ทร................................ 

 

    (ลงชื่อ)...................................................พยาน 

     (..............................................)  เบอรโ์ทร................................ 

 

หมำยเหตุ  ให้ถ่ายเอกสารบตัรของผู้ให้เช่า 2 แผ่น และให้ผู้ให้เช่าลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น 


