
 

 

 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

๑. หลักการและเหตุผล 
สาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความ แปรปรวนของ

ภูมิอากาศโลก ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปล่ียนแปลงโครงสร้างสังคมไทยจากสังคม
ชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภัยมากขึ้นส่งผลให้ความเสียหายจาก สา
ธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้งภัยหนาว และภัยจากการกระทำของมนษุย์ 
เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอนัตราย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึง่เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน และมีบทบาทภารกิจใน 
การเข้าไปให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในลำดับแรก ก่อนท่ีหน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความ 

ช่วยเหลือประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕- กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อำนวยการ
ท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นตน จึงถือเป็นภารกิจสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
จะต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภยั และพัฒนาขีดความสามารถในการ 
เผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายหลังจากสถานการณ์ภัยยุติ 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้การดำเนินงานจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

ดงดินแดง มีข้ันตอนหรือกระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
๒. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยท่ีกำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพสามารถลดความ

สูญเสียท่ีเกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยท่ีสุด 
๔. เพื่อให้ประชาชนท่ีประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างท่ัวถึงและทันเวลา 
๕. เพื่อบูรณาการระบบการส่ังการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีเอกภาพ 
6. เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีดี และสอดคล้องกับวฎัจักรการเกิดภัย 

 

ทีจ่ดัรปูแบบ: ขวา:  1.5 ซม.



 

 

 

 

๓. นิยามคำศัพท์ 
การป้องกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมต่างๆท่ีกำหนดขึ้นล่วงหน้าท้ังทางด้านโครงสร้าง 

และท่ีมิใช่ด้านโครงสร้าง เพื่อลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย 
การลดผลกระทบ  (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบทางลบ

จากสาธารณภัยและยังหมายถึงการลดและป้องกันมิให้เกิดเหตุหรือลดโอกาสท่ีอาจก่อให้เกิด           สาธารณภัย 
การเตรียมความพร้อม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมท่ีดำเนินการล่วงหน้าก่อนเกิด สา

ธารณภัย เพื่อเตรียมพร้อมการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถรับมือกับผลกระทบจากสาธารณภัยได้อย่างทัน
การณ์ และมีประสิทธิภาพ 

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดตั้งองค์กรและการบริหารจัดการ
ด้านต่าง ( เพื่อรับผิดชอบในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมรับมือ
และการฟื้นฟูบูรณะ 

การฟื้นฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การฟื้นฟูสภาพเพื่อทำให้สิ่งที่ถูกต้องหรือได้รับความเสียหาย
จากสาธารณภัยไดร้ับการช่วยเหลือ แก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม รวมท้ังให้ผู้ประสบภัยสามารถดำรงชีวิต
ตามสภาพปกติได้โดยเร็ว 

หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่ไม่
หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมือง
พัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง แต่ไม่หมายรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หมายถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ผู้อำนวยการกลาง หมายถึง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ผู้อำนวยการจังหวัด หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด 
รองผู้อำนวยการจังหวัด หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ผู้อำนวยการอำเภอ หมายถึง นายอำเภอ 
ผู้อำนวยการท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล, นายกเทศมนตร ี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น หมายถึง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เจ้าพนักงาน หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ีต่าง ๆ 

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๔๐ 



 

 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตพื้นท่ีจังหวัด 

 
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยในเขตอำเภอ และทำหน้าท่ีช่วยเหลือจังหวัดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิด 
สาธารณภัยขึ้นในพื้นท่ี 
๔. การจัดต้ังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๔.๑ องค์กรปฏิบัติ 
๔.๑.๑ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานของผู้อำนวยการท้องถิ่น และให้มีที่ทำการ โดยให้ใช้ที่ทำการ/สำนักงานองค์การบริหารสว่น
ตำบลดงดินแดง เป็นสำนักงานของผู้อำนวยการท้องถิ่น มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงเป็นผู้อำนวยการ 
และมีปลัดและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน
ในพื้นท่ีร่วมปฏิบัติงานในกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบ 
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทรและเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัย
พิบัติข้ึนในพื้นท่ี 
๔.๑.๒ ภารกิจของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

(๑) อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

(2) สนับสนุนกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพื้นท่ีติดต่อ หรือใกล้เคียงหรือเขตพื้นท่ีอื่น
เมื่อได้รับการร้องขอ 

(๓)  ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังประสานความร่วมมือ
กับภาคเอกชนในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน 
4.๒ โครงสร้างและหน้าที่ของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

๔.๒.โครงสร้างกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
ประกอบด้วย ๕ ฝ่าย ได1้แก ่

(๑) ฝ่ายอำนวยการ ทำหน้าท่ี อำนวยการ ควบคุมกำกับดูแลในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังวางระบบการติดตามติดต่อส่ือสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระหว่างกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องให้การติดต่อเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ต่อเนื่องและเช่ือถือได้ตลอดเวลา 

(๒) ฝ่ายแผนและโครงการ ทำหน้าท่ี เกี่ยวกับงานการวางแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนา
แผนงาน การพัฒนาเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอนงานติดตามประเมินผล งานการฝึกซ้อม
แผนฯ งานการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ และงานการจัดทำโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 



 

 

(๓) ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ทำหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้น วางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันภัยมิให้เกิดขึ้น หรือเกิดข้ึนแล้วให้ได้รับความเสียหายน้อยท่ีสุด จัดระเบียบ
แจ้งเตอืนภัยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยงานการข่าวการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติการจิตวิทยา 

(4) ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ ทำหน้าที่ สำรวจความเสียหาย และความต้องการด้านต่างๆ จัดทำบัญชีผู้ประสบสา
ธารณภัย ประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อให้การสงเคราะห์และฟื้นฟู
คุณภาพชีวิตท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมท้ังดำเนินการฟื้นฟูบูรณะส่ิงท่ีชำรุดเสียหาย
ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากที่สุด 

(๕) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแถลงข่าวข้อเท็จจริงเกี ่ยวกับความเสียหาย และความช่วยเหลือให้แก่
ส่ือมวลชนและประชาชนท่ัวไปได้ทราบ 
๔.๓ การบรรจุกำลัง 

๔.๓. ในภาวะปกติ ใช้กำลังเจ้าหน้าท่ีขอองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงเป็นหลัก 
๔.๓.๒ เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นท่ีใด ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เข้าควบคุมสถานการณ์ ปฏิบัติหน้าท่ี และเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พื้นท่ีโดยเร็ว และรายงานให้ผู้อำนวยการอำเภอ
ปราสาท ทราบทันที 
๕. สถานที่ต้ัง 

ตั้งอยู่ ณ ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง บ้านดงดินแดง หมู่ท่ี 1 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนอง
ม่วง จังหวัดลพบุร ี15170 
๖. แนวทางปฏิบัติ 

เพื่อเตรียมการด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์สาธารณภัยท่ี
อาจเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการปฏิบัติ ให้องค์การบริหารส่วนส่วนดงดินแดง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เหมาะสมกับ
ผลการประเมินความเส่ียงและความล่อแหลมของพื้นท่ี รวมท้ังการวางแนวทางการปฏิบัติการให้พร้อมเผชิญสาธารณ
ภัยและดาเนินการฝึกซ้อมตามแผนที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำเพื่อให้เกิดความพร้อมในทุกด้านและทุกภาค
ส่วนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
หลักการปฏิบัติ 

 
แนวทางปฏิบัติ 

 
๑. การป้องกันและลดผลกระทบ 
๑.๑ การวิเคราะห์ความเส่ียงภัย 
 

- ประเมินความเส่ียงภัยและความล่อแหลมในเขตพื้นท่ีโดยพิจารณาจาก
ข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
- จัดทำแผนท่ีเส่ียงภัยแยกตามประเภทภัย 
 

๑.๒ การเตรียมการด้านฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศ 
 

- จัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัย 
-พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ร่วมกัน 
-กระจายข้อมูลด้านสาธารณภัยไปยังหน่วยงานที่มีหน้าท่ีปฏิบัติการ 

๑.๓ การส่งเสริมให้ความรู้และ
สร้างความตระหนักด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 

-สนับสนุนให้ส่ือประชาสัมพันธ์ให้มีบทบาทในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
-เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับความ
ปลอดภยัในชีวิตประจำวันพัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ ชัดเจนเข้าใจง่าย เหมาะสม เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละ
กลุ่ม และเป็นท่ีน่าสนใจ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายในการป้องกัน และบรรเทาสา
ธารณภัยทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐภาค เอกชน และอาสาสมัครต่าง ๆ มี
ส่วนร่วมในการรณรงค์ ในเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

๑.๔ การเตรียมการป้องกันด้าน
โครงสร้างและเครื่องหมาย
สัญญาณเตือนภัย 
 
 

- จัดหาพื้นท่ีรองรับนำและกักเก็บน้ำ 
- สร้างอาคารหรือสถานท่ีเพื่อเป็นสถานท่ีหลบภัยสำหรับ พื้นท่ีท่ีการหนี
ภัยทำได้ยาก หรือไม่มีพื้นท่ีหลบภัยท่ี เหมาะสม 
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเพื่อการส่งกำลังบำรุง หรือ 
เส้นทางไปสถานท่ีหลบภัยให้ใช้การได ้

๒. การเตรียมความพร้อม 
๒.๑ ด้านการจัดระบบปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน 
 

- จัดทำคู่มือและจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผนสำรองของ
หน่วยงาน และมีการฝึกซ้อมแผน 
- จัดเตรียมระบบการติดต่อส่ือสารหลักและส่ือสารสารสำรอง 
- กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแกป่ระชาชน แลเจ้าหน้าท่ี 
- จัดเตรียมระบบการแจ้งเตือนภัยและส่งสัญญาณเตือนภัยให้ประชาชน
และเจ้าหน้าท่ีได้รับทราบล่วงหน้า 
-จัดเตรียมเส้นทางอพยพและจัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัยสำหรับคนและ
สัตว์เล้ียง 
- กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย รวมท้ังการ
ควบคุม การจราจรและการสัญจรภายในเขตพื้นท่ี 
- จัดระบบการดูแลส่ิงของบริจาคและการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 



 

 

- จัดทำบัญชีรายช่ือคนท่ีต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 
 
 
หลักการปฏิบัติ 

 
แนวทางปฏิบัติ 

 
๕. ทบทวนและฝึกซ้อมแผนระบบ
เตือนภัยและ 
แผนอพยพ ประเมินเพื่อให้
สามารถประยุกต์ใช้ 
ต่อไป 
 

ฝึกซ้อมแผนท้ังแบบปฏิบัติการบนโต๊ะ และแบบ 
ปฎิบัติการจริง 

๖. ตรวจสอบการทางาน
ระบบส่ือสาร 
 

-ติดต่อกับผู้มีวิทยุส่ือสาร / หรือผู้มีโทรศัพท์มือถือเพื่อ 
เข้าร่วมในการแจ้งเตือนภัย 
-ฝึกซ้อมแผนอพยพ 
 

7.แจ้งประชาชนท่ีอาศัยและงาน
ในพื้นท่ีเส่ียงภัย ว่ามีความเส่ียงต่อ
งานประเภทใด ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย 

การประชุมหมู่บ้าน/ชุมชน 

2.  การจัดระเบียบสถานท่ีอพยพและการรักษาความปลอดภัย 
หลักการปฏิบัติ 

 
แนวทางปฏิบัติ 

 
1. การเตรียมสถานท่ีปลอดภัย 

 
-จัดเตรียมพื้นท่ีให้เหมาะสมกับจำนวนผู้อพยพ และ 
สัตว์เล้ียง 
-จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของห้องน้ำ อาหาร 
น้ำด่ืม และส่ิงแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ 
-จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
-จัดระเบียบพื้นท่ีอพยพ โดยแบ่งพื้นท่ีให้เป็นสัดส่วน 
เป็นกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มชุมชน 
-จัดทำแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้อพยพ เพื่อเป็นการ 
ตรวจสอบจำนวนผู้อพยพ 
-จัดหาสถานท่ีปลอดภัยแห่งอื่นไว้รองรับในกรณีพืน้ท่ี 
ไม่เพียงพอ 
 

2. การรักษาความปลอดภัย 
 

-จัดระเบียบเวรยามท้ังในสถานท่ีอพยพ และบ้านเรือน 
ของผู้อพยพ 
 

 



 

 

3. การดำเนินการอพยพขณะเกิดภัย 
 
 

หลักการปฏิบัติ 
 

แนวทางปฏิบัติ 
 

1.เรียกประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยหมู่บ้าน / ชุมชน เมื่อได้รับข้อมูล 
แจ้งเตือนจากอำเภอ / หมู่บ้าน / ข้อมูลเครื่อง 
วัดปริมาณน้าฝน / มิสเตอร์เตือนภัย 

 

เรียกประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

2.เตรียมความพร้อม / เตรียมพร้อมระบบเตือน 
ภัยท้ังหมด (สัญญาณเตือนภัยวิทยุส่ือสาร 
โทรศัพท์มือถือ หรือระบบเตือนภัยท่ีมีอยู่ใน 
ท้องถิ่น 
 

เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ 

3.ติดตามสถาณการณ์จากทางราชการ ส่ือมวลชน
และอาสาสมัครเตือนภัย 

ส่ังการในระหว่างการประชุมกองอำนวยการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลดง
ดินแดง 

4.ตรวจสอบข้อมูลท่ีจำเป็น ในพื้นท่ีท่ีประสบภัย -บัญชีรายช่ือผู้อพยพ 
-บัญชีจำนวนและอายุของสัตว์เล้ียงท่ีอพยพ 
-ยานพาหนะ 
-อาหารท่ีสำรองไว้สำหรับคนและสัตว์เล้ียง 

5.ตรวจสอบระบบการเตือนภัย ตรวจสอบสัญญาณวิทยุส่ือสาร 
6.  จัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัยรองรับผู้อพยพและ
สัตว์เล้ียง 

ประสานกับผู้ดูแลสถานท่ี 

 
หลักการปฏิบัติ 

 
แนวทางปฏิบัติ 

 
2.เตรียมความพร้อม / เตรียมพร้อมระบบเตือน 
ภัยท้ังหมด (สัญญาณเตือนภัยวิทยุส่ือสาร 
โทรศัพท์มือถือ หรือระบบเตือนภัยท่ีมีอยู่ใน 
ท้องถิ่น 
 

เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ 

3.ติดตามสถาณการณ์จากทางราชการ ส่ือมวลชน
และอาสาสมัครเตือนภัย 

ส่ังการในระหว่างการประชุมกองอำนวยการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลดง
ดินแดง 

4.ตรวจสอบข้อมูลท่ีจำเป็น ในพื้นท่ีท่ีประสบภัย -บัญชีรายช่ือผู้อพยพ 
-บัญชีจำนวนและอายุของสัตว์เล้ียงท่ีอพยพ 



 

 

-ยานพาหนะ 
-อาหารท่ีสำรองไว้สำหรับคนและสัตว์เล้ียง 

5.ตรวจสอบระบบการเตือนภัย ตรวจสอบสัญญาณวิทยุส่ือสาร 
6.  จัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัยรองรับผู้อพยพและ
สัตว์เล้ียง 

ประสานกับผู้ดูแลสถานท่ี 

 
หลักการปฏิบัติ 

 
แนวทางปฏิบัติ 

 
เมื่อสถาณการณ์เลวร้ายและจำเป็นต้องอพยพ 

1.ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพ ฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยและฝ่ายส่ือสาร
ของคณะะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภัย
หมู่บ้าน/ชุมชน ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพให้
สัญญาณเตือนภัยและประกาศอพยพ เช่นเสียงตาม
สาย วิทยุ หอกระจายข่าว โทรโข่ง นกหวัด หรือ
สัญญาณเสียง/สัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีกำหนดให้เป็น
สัญญาณเตือนภัย ประจำชุมชน/หมู่บ้าน 
 

2.ส่งฝ่ายอพยพไปยังจุดนัดหมาย/จุดรวมพลเพื่อ
รับผู้อพยพหรือบ้านท่ีมีผู้ป่วย คนชราเด็กและสัตว์
เล้ียง 

ส่ังการในระหว่างการประชุมกองอำนวยการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณะภัย 

3.การดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนผู้อพยพ จัดเวรออกตรวจความเรียบร้อยในพื้นท่ีประสบภัย 
 

4. การดำเนินการอพยพเมื่อภัยส้ินสุดลง 
หลักการปฏิบัติ 

 
แนวทางปฏิบัติ 

 
1.ตรวจสอบพื้นท่ีประสบภัย สำรวจความเสียหายของพื้นท่ีประสบภัยรวมท้ัง

บ้านเรือน ของผู้เสียหาย 
2.ตรวจสอบสภาพถนนท่ีใช้เป็นเส้นทางอพยพ ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ 
3.แจ้งแนวทางอพยพกลับให้ประชาชนให้รับทราบ ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
4.ตรวจสอบความพร้อมของประชาชนในการ
อพยพกลับ 

จัดการประชุมท่ีสถานท่ีท่ีผู้อพยพพักอาศัย 

5.ดำเนินการอพยพประชาชนกลับบ้านเรือน ช้ีแจงในท่ีประชุมและดำเนินการอพยพประชาชนกลับ 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับแจ้งเหต ุ

จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบตัิงานทันท ี

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานเหตดุ่วนสาธารณภัย 

รายงานผู้บังคับบญัชา 



 

 

 

 

 

 

(รวม ๔ ข้ันตอน ปฏิบัติทันทีได้รับแจ้งเหตุ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รับแจ้ง/หนังสือ(๑ นาที) 

เสนอ หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.(๕ นาที) 

เสนอปลัด อบต.(๑๐ นาที) 

ผู้บริหารพิจารณา(๑๕ นาที) 

ดำเนินการ(๑๔๐ นาที) 

เสร็จสิ้น 

รายงานผล

การปฏบิัต ิ



 

 

 

(รวม ๖ ขั้นตอน ๑๘๐ นาที หรือ ๓ ชั่วโมง) 

 

 

 

 

  

รับคำสั่งผู้บังคับบญัชา 

(๑ นาที) 

ดำเนินการ 

(๑๔๐ นาที) 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานผู้บังคับบญัชา 

(๙ นาที) 

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



 

 

รับคำสั่งผู้บังคับบญัชา 

 

ออกปฏิบัติงานทันที 

 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานผู้บังคับบญัชา 

 

(รวม ๓ ขั้นตอนปฏบิัตทิันทีได้รับคำสัง่จากผู้บังคับบัญชา) 



 

 

  

รับคำสั่งจากศูนย์สั่งการ 

 

ออกปฏิบัติงานทันท ี

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานศูนย์สั่งการ 

(รวม ๓ ขั้นตอนปฏบิัตทิันทีที่ได้รบัคำสั่งจากศูนย์สั่งการ) 

คีย์ข้อมูลในระบบ ITEMS 



 

 

 

 

  

รับเรื่องร้องทุกข ์ ประชุม คกก.พิจารณาใหค้วามช่วยเหลือ(๖๐นาที) 

เสนอหัวหน้าสำนักงานปลดั

(๕นาที) 

สรุปผลการพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือ(๖๐นาที) 

เสนอปลัด อบต.(๑๐นาที) เสนอผูบ้ริหารพิจารณา(๑๕นาที) 

ผูบ้ริหารพิจารณา(๑๕นาที) เสนอองคลงัเพ่ือฎีกาเบิกจ่าย 

ส ารวจความเสียหายรว่มกับกองช่าง 

แจง้ คกก.ตรวจสอบขอ้เท็จจริง 

แจง้ผูป้ระสบภยั 

รายงานการช่วยเหลือ อ  าปราสาท 

(รวม ๑๒ ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน นับวันที่เกิดสาธารณภยั) 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 

การระงับเหตุอัคคีภัย 

รับแจ้ง (๑นาที) 

รายงานผู้บังคับบญัชา จัดเจ้าหน้าท่ีออกปฏิบัติงานทันทีหลัง

ได้รับอนุมัติ จากผู้บังคับบัญชา 

รายงานด่วนเหตสุาธารณภัย 
(เหตุเกิดพ้นที่ อบต.) 

สำรวจความเสียหาย 
(เหตุเกิดในพ้ืนที่ อบต.) 

เสร็จสิ้นภารกิจ เจ้าหน้าที่กลับ

ที่ตั้งปกต ิ

(รวม ๓ ขั้นตอนกรณีเหตุนอกพื้นที่, ๕ ขั้นตอน กรณีเกดิเหตุในพ้ืนที่รับผิดชอบ) 



 

 

แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 
 

ด่วนที่สุด  
ท่ี     ลบ 72803/                     วันท่ี...............เดือน............พ.ศ......................  

จาก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

ถึง    นายอำเภอหนองม่วง 
 

1. ชนิดของภัย  อุทกภัย  วาตภัย  ความแห้งภัยแล้ง      อัคคีภัย   ไฟป่า     อากาศหนาว 

 แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม      สารเคมีและวัตถุอันตราย   อุบัติภัย   ทุ่นระเบิด 

 การก่อวินาศกรรม             การป้องกันและระงับภัยทางอากาศ  อื่นๆ ..................................... 

      ความรุนแรงและลักษณะของภัย     เล็กน้อย   ปานกลาง   รุนแรง  ลักษณะของภัย.................  

............................2. ภัยเกิดวันที ่..............................................น.   ภัยส้ินสุดวันท่ี..................................เวลา

..................................น.  

                                                                ภัยยังไม่ส้ินสุด 

3. สถานที่เกิดภัย ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ราษฎรที่ประสบภัย  

4.1 ได้รับความเดือดร้อน  จำนวน    คน     ครัวเรือน     4.2 บาดเจ็บ    -     คน  

4.3 เสียชีวิต         คน   4.4 สูญหาย          คน   4.5 อพยพท่ีปลอดภัย         คน          ครัวเรือน 

5. พื้นที่ประสบภัยและความเสียหาย 

 5.1 อาคารสิ่งก่อสร้าง บ้านพักอาศัย    หลัง   ยุ้งข้าว          หลัง     คอกสัตว ์         หลัง   

    โรงเรือนเก็บพืชผล          หลัง   วัด          แห่ง  อาคารสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป          แห่ง  

   สถานที่ราชการ (ระบุช่ือ)                    แห่ง   อื่นๆ                    . 

    - ความเสียหายประมาณบาท                                                บาท      

 5.2 พื้นที่และทรัพย์สินทางการเกษตร พืชไร่          ไร่  นาข้าว          ไร่  พืชสวน          ไร่  
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            บ่อปลา          บ่อ บ่อกุ้ง          บ่อ  

สัตว์เล้ียง โค          ตัว กระบือ          ตัว สุกร          ตัว เป็ด          ตัว ไก ่         ตัว 

อื่นๆ                    . 

 - ความเสียหายประมาณ                 บาท 

5.3 สิ่งสาธารณประโยชน์ ถนน          สาย สะพาน          แห่ง คอสะพาน          แห่ง                ฝาย         
แห่ง 

อื่นๆ                    . 

    - ความเสียหายประมาณ                 บาท 

   รวมความเสียหายเบื้องต้นประมาณ                                          บาท       

6. การบรรเทาภัย                                                                                                      . 

7. เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ รถดับเพลิง          คัน รถบรรทุกน้ำ          คัน รถกู้ภัย          คัน  เรือ          ลำ 
เครื่องสูบน้ำ          เครื่อง อื่นๆ                    . 

7.1 ส่วนราชการ          หน่วยงาน   7.2 เอกชน/ประชาชน          กลุ่ม/คน    

8. การดำเนินงานของส่วนราชการ หน่วยอาสาสมัคร มูลนิธิในพื้นที่ 

 ส่วนราชการอื่นๆ (ชื่อ)...............................  ภาคเอกชน (ช่ือ).......................................................... 

  

 

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

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

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

ผู้ประสานงาน.................................................................................................  

 

 

 

 



 

 

 


