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ค าน า 

ด้วยปัจจุบันสาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความ
แปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับการเปล่ียนแปลง โครงสร้าง
ของสังคมไทยจากสังคมชนบทสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภัย เพิ่มขึ้น 
ส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ท้ังภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง   ภัยหนาว 
และ ภัยจากการกระท าของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย รวมท้ังสาธารณภัย 
หรืออุบัติภัยต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น  

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการ ช่วยเหลือ และ
บรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน การปฏิบัติอย่าง
ถ่องแท้ จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ดังนั้น คณะผู้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ จึงได้รวบรวมเนื้อหาสาระ หน้าท่ี ลักษณะงาน และขั้นตอน
การปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดท าเป็นรูปเล่มไว้ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน  ตลอดจน
เป็นการสร้างความเข้าใจและร่วมมือต่าง ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ 
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ี ลักษณะงาน และช้ันตอนการปฏิบัติงาน
ปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัยได้ดียิ่งขึ้น และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน  

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
คณะกรรมการผู้จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 

1. หลักการและเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ได้ระบุนิยามของ  “สาธารณภัย” ไว้

ในมาตรา 4 ว่า “สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์   โรคระบาดสัตว์
โรคระบาดสัตว์น้ าการระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่า จากธรรมชาติ 
มีผู้ท าให้เกิดข้ึน อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชนหรือ ความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือรัฐ และให้หมายความรวมถึงทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย” แสดงให้
เห็นได้ว่าสาธารณภัยให้ความส าคัญกับสถานการณ์ท่ีสร้างผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อบุคคลหรือ ชุมชน 
ครอบคลุมสาธารณภัยทุกประเภทท่ีมีท้ังความรุนแรงน้อยหรือรุนแรงมากจนเกินขีดจ ากัดความสามารถด้วย   

เนื่องจากความแปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบ กับการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และ
สังคม ส่งผลให้สถานการณ์สาธารณภัยของประเทศไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและ ซับซ้อน
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น อุทกภัย เช่น มหาอุทกภัย ปีพ.ศ. 2554 ในพื้นท่ี 64 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร มีผู้
เดือดร้อน 5,247,125 ครัวเรือน จ านวน 16,224,302 คน เสียชีวิต 1,026 คน รวมมูลค่าความเสียหายสูง 
ถึง 1.44 ล้านล้านบาท ภัยแล้ง ภัยจากดินโคลนถล่ม อัคคีภัย แผ่นดินไหวและสึนามิ ท่ีเคยเกิดขึ้นในปี 
พ.ศ.  2547 บริเวณภาคใต้ฝ่ังทะเลอันดามัน ซึ่งท าให้มีผู้เสียชีวิตถึง 5,395 ราย ภัยจากไฟปุาและหมอกควัน  
ภัยจาก การคมนาคม โรคระบาด เช่น เช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นต้น  

ตามพระราชบัญญั ติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 
ก าหนดให้  องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (4) ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 หมวด  2 ข้อ 16 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (29) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบกับ
พระราชบัญญัติปูองกันและ บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีใน
การปูองกันและบรรเทา  สาธารณภัย และให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้อ านวยการท้องถิ่นใน
การปูองกันและบรรเทา  สาธารณภัยในท้องถิ่นตน ดังนั้น งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงเป็นภารกิจ
ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ใกล้ชิดประชาชน และมีบทบาทภารกิจในการเข้าไปให้
ความช่วยเหลือและบรรเทา  สาธารณภัย เป็นล าดับแรก ก่อนท่ีหน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ      
ดังนั้น จะต้องเตรียมความพร้อมในการปูองกันสาธารณภัย และพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังจาก สถานการณ์ยุติ  

/2. วัตถุประสงค์... 
 



-2- 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพื่อให้การด าเนินงานจัดการงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบล

โสกก่าม มีข้ันตอนหรือกระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
2.2 เพื่อให้มัน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการงาน ปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยท่ีก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ  
2.3 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ สามารถลด

ความสูญเสียท่ีเกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยท่ีสุด  
2.4 เพื่อให้ประชาชนท่ีประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างท่ัวถึงและทันเวลา  
2.5 เพื่อบูรณาการระบบการส่ังการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีเอกภาพ  
2.6 เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีดี  

3. นิยามศัพท์  
3.1 การปูองกัน (Prevention)  

หมายถึง มาตรการและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีก าหนดขึ้นล่วงหน้า ท้ังทางด้านโครงสร้าง และ มิใช่
ด้านโครงสร้าง เพื่อลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย  

3.2 การลดผลกระทบ (Mitigation)  
                   หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการต่าง ๆ เพื่อหลีกเล่ียงและลดผลกระทบทางลบจาก   สาธารณภัย  
และยังหมายถึงการลดและปูองกันมิให้เกิดเหตุหรือลดโอกาสท่ีอาจก่อให้เกิดสาธารณภัย  
          3.3 การเตรียมความพร้อม (Preparedness)  

         หมายถึง มาตรการและกิจกรรมท่ีด าเนินการล่วงหน้าก่อนเกิดสาธารณภัย เพื่อ เตรียมพร้อมการ
จัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถรับมือกับผลกระทบจากสาธารณภัยได้อย่างทันการณ์ และ                 
มีประสิทธิภาพ  

3.4 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management)  
หมายถึง การจัดต้ังองค์กรและการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบในการ จัดการ

สถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมรับมือและการฟื้นฟูบูรณะ  
3.5 การฟื้นฟูบูรณะ (Rehabilitation)  

หมายถึง การฟื้นฟูสภาพเพื่อท าให้ส่ิงท่ีถูกต้องหรือได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย ได้รับ
การช่วยเหลือ แก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม รวมท้ังให้ผู้ประสบภัยสามารถด ารงชีวิตตามสภาพ ปกติ
ได้โดยเร็ว  

3.6 หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของ       
รัฐ  แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3.7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง  

/3.8 องค์กรปกครอง... 
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3.8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ี หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง แต่ไม่หมายรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ กรุงเทพมหานคร  
3.9 ผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หมายถึง รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย  
3.10 รองผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หมายถึง ปลัดกระทรวง มหาดไทย  
3.11 ผู้อ านวยการกลาง หมายถึง อธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
3.12 ผู้อ านวยการจังหวัด หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด  
3.13 รองผู้อ านวยการจังหวัด หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
3.14 ผู้อ านวยการอ าเภอ หมายถึง นายอ าเภอ  
3.15 ผู้อ านวยการท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกเทศมนตรี  
3.16 ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น หมายถึง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.17 เจ้าพนักงาน หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีในการปูองกันและบรรเทา  สาธารณภัยใน

พื้นท่ีต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๔๐ 3.18 กองอ านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการ ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นท่ีจังหวัด  

3.19 กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการ ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตอ าเภอ และท าหน้าท่ีช่วยเหลือจังหวัดในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

3.20 กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นแห่งพื้นท่ี หมายถึง องค์กรปฏิบัติใน       
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อ
เกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นท่ี  
4. การจดัต้ังกองอ านวยการและบรรเทาสาธารณภัย  

4.1 องค์กรปฏิบัติ  
๔.๑.๑ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบล

โสกก่าม ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานของผู้อ านวยการท้องถิ่น และให้มีท่ีท าการโดยให้ใช้ท่ีท าการหรือ ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม เป็นส านักงานของผู้อ านวยการท้องถิ่น มีนายกองค์การ บริหารส่วนต าบล
โสกก่าม เป็นผู้อ านวยการ และมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ภาคเอกชนในพื้นท่ีร่วมปฏิบัติงาน ในกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม และเป็นหน่วย เผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นใน
พื้นท่ี  

๔.๑.๒ ภารกิจของกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน 
ต าบลโสกก่าม  

(๑) อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการ  
ด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 

(๒) สนับสนุนกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพื้นท่ีติดต่อ   
หรือใกล้เคียง หรือเขตพื้นท่ีอื่นเมื่อได้รับการร้องขอ  

(๓) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ
รวมท้ังประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน  

/4.2 โครงสร้าง... 
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๔.๒ โครงสร้างและหน้าท่ีของกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล

โสกก่าม  
๔.๒.๑โครงสร้างกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน

ต าบลโสกก่าม ประกอบด้วย 5 ฝุาย ได้แก่  
(๑) ฝุายอ านวยการ ท าหน้าท่ี อ านวยการ ควบคุมก ากับดูแลในการปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังวางระบบการติดตามติดต่อส่ือสาร
ในการ ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และฝุาย
ท่ีเกี่ยวข้องให้การติดต่อเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและเช่ือถือได้ตลอดเวลา  

(๒) ฝุายแผนและโครงการ ท าหน้าท่ี เกี่ยวกับงานการวางแผนการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาแผนงาน การพัฒนาเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุก
ขั้นตอน  งานติดตามประเมินผล งานการฝึกซ้อมแผนฯ งานการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ และงานการจัดท าโครงการ
เกี่ยวกับการ ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

(๓) ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ ท าหน้าท่ี ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล   
ประเมินสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น วางมาตรการต่าง ๆ ในการปูองกันภัยมิให้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วให้ได้รับ
ความเสียหายน้อยท่ีสุด จัดระเบียบแจ้งเตือนภัยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยงานการข่าวการรักษาความ 
ปลอดภัยและการปฏิบัติการจิตวิทยา  

(๔) ฝุายฟื้นฟูบูรณะ ท าหน้าท่ี ส ารวจความเสียหาย และความต้องการด้าน  
ต่าง ๆ จัดท าบัญชีผู้ประสบภัย ประสานกับทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เพื่อให้การ
สงเคราะห์และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมท้ังด าเนินการฟื้นฟู 
บูรณะส่ิงท่ีช ารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากท่ีสุด  

(๕ )  ฝุ า ย ปร ะ ช า สั มพั น ธ์  ท า ห น้ า ท่ี  เ ป็ น เ จ้ า หน้ า ท่ี เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแถลงข่าวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ความเสียหาย  และความช่วยเหลือให้แก่ส่ือมวลชนและประชาชนท่ัวไปได้ทราบ  

๔.๓ การบรรจุก าลัง  
๔.๓.๑ ในภาวะปกติ ใช้ก าลังเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่ามเป็นหลัก  
๔.๓.๒ เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นท่ีใด ให้กองอ านวยการปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยเข้าควบคุมสถานการณ์ ปฏิบัติหน้าท่ี และเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีโดยเร็ว และ 
รายงานให้ผู้อ านวยการอ าเภอเซกาทราบทันที  

๕. สถานที่ต้ัง  
ต้ังอยู่ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150  

๖. แนวทางปฏิบัติ  
เพื่อเตรียมการด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมไว้รองรับ 

สถานการณ์  สาธารณภัยท่ีอาจเกิดขึ้นในพื้นท่ีรับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการปฏิบัติ ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลโสกก่าม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรท่ีจ าเป็น เพื่อการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้เหมาะสมกับผลการประเมินความเส่ียงและความล่อแหลมของพื้นท่ี รวมท้ังการ 

/วางแนวการ... 
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วางแนวทางการ ปฏิบัติการให้พร้อมเผชิญสาธารณภัยและด าเนินการฝึกซ้อมตามแผนท่ีก าหนดอย่าง
สม่ าเสมอเป็นประจ าเพื่อให้ เกิดความพร้อมในทุกด้านและทุกภาคส่วนในเขตพื้นท่ีต าบลโสกก่าม  
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หลักการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  

หลักการปฏิบัติ  แนวทางปฏิบัติ 

1. การปูองกันและลดผลกระทบ  
 1.1 การวิเคราะห์ความเส่ียงภัย  

1.2 การเตรียมการด้านฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศ  

๑.๓ การส่งเสริมให้ความรู้และสร้าง
ความ ตระหนักด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  

1.4 การเตรียมการปูองกันด้าน
โครงสร้าง และเครื่องหมายสัญญาณ
เตือนภัย 

1.1.1 ประเมินความเส่ียงภัยและความล่อแหลมในเขตพื้นท่ี  
โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจากการวิเคราะห์
ข้อมูล สภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
1.1.2 จัดท าแผนท่ีเส่ียงภัยแยกตามประเภทภัย  

1.2.1 จัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณ
ภัย  
1.2.2 พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่าง 
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ร่วมกัน  
1.2.3 กระจายข้อมูลด้านสาธารณภัยไปยังหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี 
ปฏิบัติการ  

1.3.1 สนับสนุนให้ส่ือประชาสัมพันธ์ให้มีบทบาทในการรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังจิตส านึกด้านความปลอดภัยอย่าง 
ต่อเนื่อง  
1.3.2 เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน  
1.3.3 พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ชัดเจนเข้าใจง่าย เหมาะสม เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายแต่ละกลุ่ม และ 
เป็นท่ีน่าสนใจ  
1.3.4 ส่ ง เสริ มและสนับสนุ น ให้ อ ง ค์กร เครื อข่ าย ในการ
ปูองกัน   และบรรเทาสาธารณภัยทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และอาสาสมัครต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการรณรงค์ในเรื่อง
ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง  

1.4.1 จัดหาพื้นท่ีรองรับน้ าและกักเก็บน้ า  
1.4.2 สร้างอาคารหรือสถานท่ีเพื่อเป็นสถานท่ีหลบภัย 
ส าหรับ  พื้นท่ีท่ีการหนีภัยท าได้ยาก หรือไม่มีพื้นท่ีหลบภัยท่ี 
เหมาะสม  
1.4.3 ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเพื่อการส่งก าลังบ ารุง หรือ
เส้นทางไปสถานท่ีหลบภัยให้ใช้การได้ 

 

/หลักการ... 
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หลักการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม (ต่อ)  

หลักการปฏิบัติ  แนวทางปฏิบัติ 

1. การปูองกันและลดผลกระทบ  
 1.1 การวิเคราะห์ความเส่ียงภัย  

1.2 การเตรียมการด้านฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศ  

๑.๓ การส่งเสริมให้ความรู้และสร้าง
ความ ตระหนักด้านการปูองกันและ
บรรเทา  สาธารณภัย  

1.4 การเตรียมการปูองกันด้าน
โครงสร้าง และเครื่องหมายสัญญาณ
เตือนภัย 

1.1.1 ประเมินความเส่ียงภัยและความล่อแหลมในเขตพื้นท่ี    
โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจากการ วิเคราะห์
ข้อมูลสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
1.1.2 จัดท าแผนท่ีเส่ียงภัยแยกตามประเภทภัย  

1.2.1 จัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณ
ภัย  
1.2.2 พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่าง 
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ร่วมกัน  
1.2.3 กระจายข้อมูลด้านสาธารณภัยไปยังหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี 
ปฏิบัติการ  

1.3.1 สนับสนุนให้ส่ือประชาสัมพันธ์ให้มีบทบาทในการรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังจิตส านึกด้านความปลอดภัยอย่าง 
ต่อเนื่อง  
1.3.2 เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน  
1.3.3 พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ชัดเจนเข้าใจง่าย เหมาะสม เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายแต่ละกลุ่ม      
และเป็นท่ีน่าสนใจ  
1.3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายในการปูองกัน   
และบรรเทาสาธารณภัยทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน            
และอาสาสมัครต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการรณรงค์ในเรื่องความ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง  

1.4.1 จัดหาพื้นท่ีรองรับน้ าและกักเก็บน้ า 
1.4.2 สร้างอาคารหรือสถานท่ีเพื่อเป็นสถานท่ีหลบภัย ส าหรับ
พื้นท่ีท่ีการหนีภัยท าได้ยาก หรือไม่มีพื้นท่ีหลบภัยท่ี เหมาะสม 
1.4.3 ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเพื่อการส่งก าลังบ ารุง หรือ
เส้นทางไปสถานท่ีหลบภัยให้ใช้การได้ 

 

/หลักการ (2)… 
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หลักการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม (ต่อ)  

หลักการปฏิบัติ  แนวทางปฏิบัติ 

2. การเตรียมความพร้อม  
 2.1 ด้านการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน  

 2.2 ด้านบุคลากร  

 2.3 ด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ 
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
พลังงาน 

2.1.1 จัดท าคู่มือและจัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผน
ส ารอง ของหน่วยงาน และมีการฝึกซ้อมแผน  
2.1.2 จัดเตรียมระบบการติดต่อส่ือสารหลักและส่ือสารส ารอง 
2.1.3 ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ประชาชน
และเจ้าหน้าท่ี  
2.1.4 จัดเตรียมระบบการแจ้งเตือนภัยและส่งสัญญาณเตือนภัย 
ให้ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีได้รับทราบล่วงหน้า  
2.1.5 จัดเตรียมเส้นทางอพยพและจัดเตรียมสถาน ท่ี
ปลอดภัย  ส าหรับคนและสัตว์เล้ียง  
2.1.6 ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบ
เรียบร้อย  รวมท้ังการควบคุม การจราจรและการสัญจรภายใน
เขตพื้นท่ี  
2.1.7 จัดระบบการดูแลส่ิงของบริจาคและการสงเคราะห์ 
ผู้ประสบภัย  
2.1.8 จัดท าบัญชีรายช่ือคนท่ีต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ  

2.2.1 จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานปูองกัน              
และบรรเทาสาธารณภัยและก าหนดวิธีการปฏิบัติตามหน้าท่ีและ
ขั้นตอนต่าง ๆ                                                       
2.2.2 วางระบบการพัฒนาศักยภาพและการฝึกอบรม
บุคลากร  ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.2.3 จัดท าบัญชีผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ หรือเจ้าหน้าท่ี
จาก หน่วยงานและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2.4 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยการฝึกอบรมประชาชน 

2.3.1 จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
ท่ีจ าเป็นให้พร้อมใช้งานได้ทันที  
2.3.2 จัดท าบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะเครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ของหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  
2.3.3 พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ด้านสาธารณ 
ภัยให้ทันสมัย 

     
                                                                                                            /หลักการ (2.3) … 
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หลักการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม (ต่อ)  

หลักการปฏิบัติ  แนวทางปฏิบัติ 

 2.3 ด้านเครื่องจักรกล 
ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ และพลังงาน 
(ต่อ)  

 ๒.๔ ด้านการเตรียมรับ
สถานการณ์ 

2.3.4 จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นพื้นฐานส าหรับชุมชน 
2.3.5 จัดเตรียมระบบเตือนภัย  
2.3.6 จัดหาน้ ามันเช้ือเพลิงส ารอง/แหล่งพลังงานส ารอง  

2.4.1 จัดประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการปูองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย เช่น สถานพยาบาล ไฟฟูา ประปา ผู้น าชุมชน ฯลฯ                         
2.4.2 มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานนั้น       
2.4.3 ก าหนดผู้ประสานงานท่ีสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาของ 
หน่วยงาน 

 

การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน  
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อด าเนินการระงับภัยท่ีเกิดขึ้นให้ยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยท่ี
เกิดขึ้น  โดยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  

๒. เพื่อรักษาชีวิต ทรัพย์สิน และสภาวะแวดล้อมท่ีได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ  
หลักการปฏิบัติ  

คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน กองอ านวยการปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม หรือกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอ าเภอเซกาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินการตามข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้  

๑. กรณีเมื่อเกิดสาธารณภัย ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน  

หลักการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 
กรณีเม่ือเกิดสาธารณภัย ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน  

หลักการ
ปฏิบัติ  

แนวทางปฏิบัติ 

 1. การแจ้งเหตุ  1.1 ประชาชน / อาสาสมัคร / คณะกรรมการฯ ฝุายแจ้งเตือนภัย แจ้งเหตุให้
ประธานคณะกรรมการปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย หมู่บ้าน / ชุมชน และ
ผู้อ านวยการท้องถิ่น / ผู้ท่ีผู้อ านวยการ ท้องถิ่นมอบหมายทราบทางโทรศัพท์  
 - โทรศัพท์สายด่วน 097-140278-8  

               /หลักการ... 
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หลักการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม                   
กรณีเม่ือเกิดสาธารณภัย  ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (ต่อ)  

หลักการปฏิบัติ  แนวทางปฏิบัติ 

2. การระงับเหตุ  คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ ชุมชน/  อปพร./ 
มิสเตอร์เตือนภัย/ OTOS/ อาสาสมัคร ต่าง ๆ เข้าระงับ เหตุ ตามแผน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน 

3. การประสานหน่วยงานต่าง ๆ  3.1 กรณีผู้บาดเจ็บให้ประสานสถานพยาบาลในพื้นท่ี /ข้างเคียง - 
โทรศัพท์สายด่วน 081-708074-1 / 098-584460-2 หรือ กรณี
ฉุกเฉินโทร 1669  
- กรณีเกินศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนในการระงับภัย ให้ประธาน 
คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน รายงานต่อ
ผู้อ านวยการท้องถิ่น เพื่อขอความช่วยเหลือ 

 

๒. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จะควบคุมได้  

หลักการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม กรณีสาธารณภัย  
รุนแรง เกินกว่าระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จะควบคุมได้  

หลักการปฏิบัติ  แนวทางปฏิบัติ 

 1. การจัดต้ังศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ  ผู้อ านวยการท้องถ่ินออกค าสั่งต้ังศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 

 2. การเฝูาระวัง ติดตาม และรับแจ้งเหตุ   
๒๔ ช่ัวโมง 

จัดเวรเฝูาระวังติดตามสถานการณ์ 

 3. แจ้งข่าวเตือนภัย  3.1 แจ้งผู้ประสานงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ  
3.2 แจ้งผ่านทางสื่อต่าง ๆ  
3.3 ออกประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 

 4. การระงับเหตุ  ผู้อ านวยการท้องถ่ินเข้าพื้นท่ี และต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในท่ีเกิด
เหตุ เพื่อเป็นจุดสั่งการ พร้อมจัดบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้  อุปกรณ์
และยานพาหนะในการระงับเหตุ 

5. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย  5.1 ปฏิบัติการค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
5.2 ปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยท่ี เจ็บปุวยเพื่อส่งไปรักษาตัวใน 
โรงพยาบาลต่อไป  
5.3 จัดหาปัจจัยสี่ให้แก่ผู้ประสบภัย  
5.4 ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

               /หลักการ (6.)… 
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หลักการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม   กรณีสาธารณภัย
รุนแรง เกินกว่าระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จะควบคุมได้(ต่อ)  

หลักการปฏิบัติ  แนวทางปฏิบัติ 

 6. การรายงานสถานการณ์  จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีเพื่อรายงานสถานการณ์ให้กองอ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ และกองอ านวยการปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบ จนกระท่ังสถานการณ์ภัย
ส้ินสุด 

 7. การประสานงานกับหน่วยงานต่าง 
ๆ  

กรณีต้องขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการปูองกันและ บรรเทา
สาธารณภัย อปท. ข้างเคียง / ส่วนราชการ ต่าง ๆ ในพื้นท่ี   / 
องค์กรสาธารณกุศล ภาคเอกชน หรือ กองอ านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป  
อปท.ข้างเคียง  
อบต.บ้านต้อง 042-490811  
เทศบาลบึงงาม 042-416025  
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป 
ท่ีว่าการอ าเภอเซกา 06-3304-030-6  
ส านั ก ง านปูองกันและบรร เทาสาธารณภัย จั งหวั ด บึ งกาฬ         
042-492521 ถึง 22 

 8. การอพยพ  เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจ าเป็นต้องอพยพ ให้ด าเนินการ
อพยพ เคล่ือนย้ายอย่างเป็นระบบ 

 9. การส่งต่อการควบคุมสถานการณ์  กรณีสถานการณ์รุนแรงเกินกว่าศักยภาพของท้องถิ่นจะรับ 
สถานการณ์ได้ ให้รายงานต่อผู้อ านวยการอ าเภอ เพื่อส่งมอบการ
ควบคุมสถานการณ์ต่อไป 

 

3. การอพยพ  
วัตถุประสงค์  
เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ   

และสามารถด าเนินการอพยพเคล่ือนย้ายให้เป็นไปอย่างมีระบบ สามารถระงับการแตกต่ืนเสียขวัญของ
ประชาชน ไปสู่สถานท่ีปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการเคล่ือนย้ายส่วนราชการมาอยู่ในเขต
ปลอดภัยและสามารถให้การบริการประชาชนได้  

/หลักการ... 
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หลักการปฏิบัติ  

1. การเตรียมการอพยพ  
หลักการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม     

ในการเตรียมการอพยพ  

หลักการปฏิบัติ  แนวทางปฏิบัติ 

 1. จัดท าแผนอพยพในพื้นท่ีเส่ียงจากสา
ธารณภัย 

ประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. เตรียมการเกี่ยวกับการอพยพ  ประชุมและส ารวจสถานท่ี  
- สถานท่ีปลอดภัยสาหรับการอพยพประชาชนและ
สัตว์เล้ียง - เส้นทางหลัก และส ารองส าหรับอพยพ  
- ปูายแสดงสัญญาณเตือนภัย ปูายบอกเส้นทางอพยพทั้ง 
เส้นทาง หลักและเส้นทางรอง  
- จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะ ท่ีจ าเป็นต่อการ
อพยพ  
- จัดล าดับความส าคัญของการอพยพ โดยจัดแบ่งประเภท
ของ บุคคลตามล าดับความส าคัญเร่งด่วน  
- ก าหนดจุดนัดหมายประจ าชุมชนและพื้นท่ีรองรบัการ
อพยพ  
- จัดท าคู่มือการอพยพจากสาธารณภัยท่ีส้ัน ง่ายต่อการ  
ท าความ เข้าใจให้ประชาชนได้ศึกษา 

 3. จัดเตรียมสรรพก าลังหน่วยปฏิบัติการ 
ฉุกเฉินหรือหน่วยอพยพ 

ทบทวนและฝึกซ้อมแผนอย่างสม่ าเสมอ 

 4. จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้ในการ 
ช่วยเหลือตัวเองเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน 

ประชุมหรือฝึกอบรม 

 5. ทบทวนและฝึกซ้อมแผนระบบเตือนภัย  
และแผนอพยพ ประเมินเพื่อให้ สามารถ
ประยุกต์ใช้ต่อไป 

ฝึกซ้อมแผนท้ังแบบปฏิบัติการบนโต๊ะ และแบบปฏิบัติการ
จริง 

 6. ตรวจสอบการท างานระบบส่ือสาร  - ติดต่อกับผู้มีวิทยุส่ือสาร / หรือผู้มีโทรศัพท์มือถือเพื่อเข้า
ร่วมใน การแจ้งเตือนภัย  
- ฝึกซ้อมแผนอพยพ 

 7. แจ้งประชาชนท่ีอาศัยและท างานใน พื้นท่ี
เส่ียงภัย ว่ามีความเส่ียงต่อภัย ประเภทใดใน
หมู่บ้าน/ชุมชน เช่น อุทกภัย  อัคคีภัย วาตภัย 

การประชุมหมู่บ้าน/ชุมชน 

              /2. การจัดระเบียบ... 
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2. การจัดระเบียบสถานท่ีอพยพและการรักษาความปลอดภัย  

หลักการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม    
ในการจัดระเบียบสถานที่อพยพและการรักษาความปลอดภัย  

หลักการปฏิบัติ  แนวทางปฏิบัติ 

 1. การจัดเตรียมสถานท่ี
ปลอดภัย  

- จัดเตรียมพื้นท่ีให้เหมาะสมกับจ านวนผู้อพยพ และสัตว์เล้ียง  
– จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของห้องน้ า  อาหาร น้ า ด่ืม และ 
ส่ิงแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ  
- จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
- จัดระเบียบพื้นท่ีอพยพ โดยแบ่งพื้นท่ีให้เป็นสัดส่วนเป็นกลุ่ม ครอบครัว
หรือกลุ่มชุมชน  
- จัดท าแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้อพยพ เพื่อเป็นการตรวจสอบ จ านวน      
ผู้อพยพ  
- จัดหาสถานท่ีปลอดภัยแห่งอื่นไว้รองรับในกรณีพื้นท่ีไม่เพียงพอ 

 2. การรักษาความปลอดภัย  จัดระเบียบเวรยามท้ังในสถานท่ีอพยพ และบ้านเรือนของผู้อพยพ 

 
3. การด าเนินการอพยพขณะเกิดภัย  

หลักการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 
ในการด าเนินการอพยพขณะเกิดภัย  

หลักการปฏิบัติ  แนวทางปฏิบัติ 

 1. เรียกประชุมกองอ านวยการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย
หมู่บ้าน/ชุมชน เมื่อได้รับข้อมูลแจ้งเตือนจากอ าเภอ /  หมู่บ้าน / 
ข้อมูลเครื่องวัดปริมาณน้ าฝน /  มิสเตอร์เตือนภัย 

เรียกประชุมกองอ านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วน
ต าบลโสกก่าม 

 2. ตรียมความพร้อม / เตรียมพร้อม ระบบเตือนภัยท้ังหมด 
(สัญญาณเตือนภัย วิทยุส่ือสาร โทรศัพท์มือถือ หรือระบบ เตือน
ภัยท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น) 

เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ 

 3. ติดตามสถานการณ์จากทางราชการ ส่ือมวลชนและ
อาสาสมัครเตือนภัย 

ส่ังการในระหว่างการประชุมกอง
อ านวยการปูองกันและบรรเทา สาธารณ
ภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 

         /หลักการ (ต่อ)... 
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หลักการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม                         

ในการด าเนินการอพยพขณะเกิดภัย (ต่อ)  

หลักการปฏิบัติ  แนวทางปฏิบัติ 

4. ตรวจสอบข้อมูลท่ีจ าเป็นในพื้นท่ีท่ีประสบภัย - บัญชีรายช่ือผู้อพยพ  
- บัญชีจ านวนและชนิดของสัตว์เล้ียงท่ีจะอพยพ  
- ยานพาหนะ  
- อาหารที่ส ารองไว้ส าหรับคนและสัตว์เล้ียง 

 5. ตรวจสอบระบบเครือข่ายการเตือน ภัย ตรวจสอบสัญญาณวิทยุส่ือสาร 

 6. จัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัยรองรับผู้ อพยพและสัตว์เล้ียง ประสานกับผู้ดูแลสถานท่ี 

 

เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจ าเป็นต้องอพยพ  

หลักการปฏิบัติ  แนวทางปฏิบัติ 

 1. ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพ  ฝุายเฝูาระวังและแจ้งเตือนภัยและฝุายส่ือสารของคณะกรรมการ 
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน / ชุมชน ออกประกาศ เตือน
ภัยเพื่ออพยพให้สัญญาณเตือนภัยและประกาศอพยพ เช่น  เสียง
ตามสาย วิทยุหอกระจายข่าวโทรโข่ง นกหวีด หรือ สัญญาณเสียง /
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ท่ีก าหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัย   
ประจ าชุมชน / หมู่บ้าน 

 2. ส่งฝุายอพยพไปยังจุดนัดหมาย / 
จุด รวมพล เพื่อรับผู้อพยพหรือตาม
บ้านท่ีมี ผู้ปุวย คนชรา เด็ก และสัตว์
เล้ียง 

ส่ังการในระหว่างการประชุมกองอ านวยการปูองกนัและบรรเทา  สา
ธารณภัย 

 3. การดูแลความปลอดภัยบ้านเรือน
ผู้ อพยพ 

จัดเวรออกตรวจตราความเรียบร้อยในพื้นท่ีประสบภัย 

 

/4.การด าเนินการ... 
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4. การด าเนินการอพยพเมื่อภัยส้ินสุด  

หลักการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม         
ในการด าเนินการอพยพเม่ือภัยสิ้นสุด 

หลักการปฏิบัติ  แนวทางปฏิบัติ 

 1. ตรวจสอบพื้นท่ีประสบภัย  ส ารวจความเสียหายของพื้นท่ีประสบภัย รวมท้ัง
บ้านเรือนของ ผู้เสียหาย 

 2. ตรวจสอบสภาพถนนท่ีใช้เป็นเส้นทาง 
อพยพ 

ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ 

 3 . แจ้งแนวทางการอพยพกลับให้ ประชาชน
ได้รับทราบ 

ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 

 4. ตรวจสอบความพร้อมของประชาชน ใน
การอพยพกลับ 

จัดการประชุมท่ีสถานท่ีท่ีผู้อพยพพักอาศัย 

 5. ด าเนินการอพยพประชาชนกลับ บ้านเรือน ช้ีแจงในท่ีประชุมและด าเนินการอพยพประชาชนกลับ 
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ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 

ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน  
องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  

                       รับแจ้งเหตุ                             รายงานผู้บังคับบัญชา 

จัดเจ้าหน้าที่ออก 
ปฏิบัติงานทันท ี 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 

(รายงานอ าเภอภายใน 24 ชั่วโมง) 

รวม 4 ขั้นตอน ปฏิบัติทันทีท่ีได้รับเหตุ  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ด้านการสนับสนุนน้ าอุปโภค - บริโภค 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ด้านการสนับสนุนน้ าอปุโภค - บริโภค 

   รับแจ้งเหตุ/หนังสือ  
(1 นาที) 

        
 

 เสนอหัวหน้าส านักปลัด อบต. 
(5 นาที) 

  เสนอปลัด อบต. 
  (10 นาที) 

    ผู้บริหารพิจารณา   
                                                         (15 นาที)                           รายงานผลการปฏิบัติงาน  

  ด าเนินการ                            
(140 นาที) 

 
 
 
รวม 6 ขั้นตอน 180 นาที (3 ช่ัวโมง)           เสร็จสิ้นภารกิจ  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกน้ า กรณีส่งน้ าอุปโภค - บริโภค 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกน้ า 
กรณีส่งน้ าอุปโภค - บริโภค 

รับค าสั่งผู้บังคับบัญชา 
(1 นาที) 

ด าเนินการ 

(140 นาที) 

 

 

รายงานผู้บังคับบัญชา  
  

          (9 นาที) 

 

 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รวม 3 ขั้นตอน 150 นาที (2 ช่ัวโมง 30 นาที)  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกน้ า 
อเนกประสงค์  

รับค าสั่งผู้บังคับบัญชา 

ออกปฏิบัติการทันท ี

รายงานผู้บังคับบัญชา 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รวม 3 ขั้นตอน ปฏิบัติงานทันทีท่ีได้รับค าส่ังจากผู้บังคับบัญชา  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หน่วยปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
หน่วยปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

รับค าสั่งจากศูนย์สั่งการ 

ออกปฏิบัติการทันท ี
 
 
 

                        รายงานศูนย์สั่งการ  
 
 
 

เสร็จสิ้นภารกิจ  

กรอกข้อมูลในระบบ ITEMS 

รวม 4 ขัน้ตอน ปฏิบัติงานทันทีท่ีได้รับค าส่ังจากศูนย์ส่ังการ  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพบิัติกรณีฉุกเฉิน  

 
 

       รับเร่ืองร้องทุกข์                      ประชุม คกก. พิจารณาให้  
                             ความช่วยเหลือ  
                                 (60 นาที)  

 
เสนอหัวหน้าส านักปลัด อบต.  
         (5 นาที)                                           สรุปผลการพิจารณาให้  
                                              ความช่วยเหลือ  

               (60 นาที)  
 

    เสนอปลัด อบต.  
       (10 นาที)            เสนอผู้บริหาร      
                  พิจารณา  
                                                                           (15 นาที)  

     ผู้บริหารพิจารณา  
         (15นาท)ี                                                                                       เสนอกองคลัง  
                                                                                                     เพื่อต้ังฎีกาเบิกจ่าย   

    ส ารวจความเสียหาย            
      ร่วมกับกองช่าง               แจ้งผู้ประสบภัย 
 (120 นาที)  
 

แจ้งคณะกรรมการ                 รายงานการให้ความ           
    ตรวจสอบข้อเท็จจริง                         ช่วยเหลือกับทางอ าเภอ  
         (10 นาที)           
 
 
รวม 12 ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ 90 วัน นบัต้ังแต่วันเกิดสาธารณภัย 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การระงับเหตุอัคคีภัย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การระงับเหตุอัคคีภัย 

 
 
 

รับแจ้งเหตุ  
        (1 นาที)  

 

จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏบิัติงานทันที 
หลังได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 

 
                                                                                                            รายงาน  

                                                                                                        ผู้บังคับบัญชา  
 

เสร็จสิ้นภารกิจ  
เจ้าหน้าที่กลับที่ต้ังปกติ 

ส ารวจความเสียหาย 
(เหตุเกิดในพืน้ที่ อบต.) 

รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 
(เหตุเกิดในพืน้ที่ อบต.) 

รวม 3 ขั้นตอนกรณีเกิดเหตุนอกพื้นท่ี 5 ขั้นตอน กรณีเกิดเหตุในพื้นท่ีรับผิดชอบ  
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ภาคผนวก 
 
 
 
 



 
 

ใบค ำร้องท่ัวไป 

วันท่ี ................... เดือน ...................................... พ.ศ. ................. 
 

เรื่อง ............................................................................................... 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สามต้น 

 

 ข้าพเจ้า................................................................................. อยู่บ้านเลขท่ี ................... หมู่ท่ี 

................... ต าบล........................... อ าเภอ ............................... จังหวัด .................................... 

โทรศัพท์………………............... 

มีความประสงค์ ............................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

 

ลงช่ือ ............................................................ 

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

ผู้ยื่นค าร้อง 



 

 
 



                          แบบสัมภาษณส์อบข้อเทจ็จริงผู้ประสบภัย (รหสั......................) 
ประเภทภยั ..................................................... วนัท่ีเกิดภยั ...................................................................... 

 
 

1. ช่ือ-สกลุ (หวัหนา้ครอบครวัผูป้ระสบภยั) .....................................................................................  
เลขบตัรประชาชน ................................................................ โทรศพัท ์...................................................... 

2. ท่ีอยูต่ามบตัรประชาชน เลขท่ี ............... หมูท่ี่ ........ ต  าบล.......................................................... 
อ าเภอ................................................. จงัหวดั........................................ อาชีพ........................................ 

3. ท่ีอยูผู่ป้ระสบภยั (.....) บา้นเลขท่ี ............... (.....) บา้นไมมี่เลขท่ี (ตอ้งมีหนงัสอืรบัรองบา้นไม่มีเลขท่ี)
หมู่ท่ี........... ต  าบล .................................. อ าเภอ .................................. จงัหวดั ....................................... 

4. กรรมสทิธ์ิในบา้นท่ีประสบภยั (......) บา้น/ท่ีดินของผูป้ระสบภยั   (.....) บา้นของผูป้ระสบภยั/ท่ีดิน
ผูอ่ื้น (ระบุ) ......................................................... (......) บา้นเช่า (ตอ้งมีสญัญาเช่า หรอืหนงัสอืรบัรองบา้นเช่า)
(.....) อ่ืนๆ ................................................................. 

5. สภาพเดิมของบา้นท่ีประสบภยั บา้น ......... ชัน้  วสัดตุวับา้น ......................................................... 
วสัดหุลงัคา ............................................................ อ่ืนๆ ........................................................................... 

6. สมาชิกท่ีพกัอาศยัประจ าในครอบครวัของผูป้ระสบภยั รวมทัง้สิน้ ...................... คน ไดแ้ก่ 
ล า
ดบั 

ช่ือ-สกลุ 
สมาชิกท่ีอาศยัประจ าในครอบครวั 

อาย ุ เก่ียวขอ้งกบั
หวัหนา้ คค. 

อาชีพ
ผูป้ระสบภยั 

การ 
ศกึษา 

รายได ้   
ตอ่เดือน 

เสีย 
ชีวติ 

บาด 
เจ็บ 

หมายเหต ุ

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          

      

ขา้พเจา้ (ผูแ้จง้)................................................ เลขประจ าตวัประชาชน ................................................... 
ท่ีอยูต่ามบตัรประชาชน เลขท่ี................ หมู่ท่ี .......... ต  าบล .............................. อ าเภอ ........................... 
จงัหวดั ............................. โทรศพัท ์.................................. เก่ียวขอ้งเป็น ......................... กบัผูป้ระสบภยั 
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7. ความเดือดรอ้นเสยีหายจากภยัพิบติั และการพิจารณาช่วยเหลอื (ใหใ้สว่งเงินมลูคา่ความเสยีหายใหค้รบถว้น) 

รายการ 
(เป็นการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลงัฯ เพื่อบรรเทาความเดือดรอ้นเบือ้งตน้ 

ไมใ่ช่การชดใชค้า่เสียหาย) 

ผูป้ระสบภยัแจง้
คา่เสียหาย 
(บาท) 

เจา้หนา้ท่ี
พจิารณา
ช่วยเหลือ 

 

7.1 เครื่องครวั ไดแ้ก่ .......................................................................................................  
7.2 บา้นท่ีอยู่ประจ าเสียหาย 
                 (..........) ทัง้หลงั  
                 (..........) บางสว่น ไดแ้ก่............... 
7.3 ยุง้ขา้ว / คอกสตัว ์/ โรงเรือนเลีย้งสตัว ์ 
                 (..........) ทัง้หลงั   
                 (..........) บางสว่น ไดแ้ก่............... 
7.4 อปุกรณแ์สงสวา่ง..................................................... 
7.5 เสือ้ผา้เครื่องนุ่งห่ม (......) เสียหายทัง้หมด......คน   (......) เสียหายบางสว่น.......คน 
7.6 ชดุนกัเรียน            (......) เสียหายทัง้หมด......คน   (......) เสียหายบางสว่น.......คน 
7.7 เครื่องนอน             (......) เสียหายทัง้หมด......คน   (......) เสียหายบางสว่น.......คน 
7.8 เครื่องใชใ้นชีวติประจ าวนั.................................................................................... 
7.9 เครื่องมือประกอบอาชีพ  ไดแ้ก่ .................................................................................. 
7.10 บาดเจ็บ ......... คน (......) นอนโรงพยาบาล..........วนั .......... คน (......) พกิาร ........... คน 
7.12 เงินปลอบขวญั ............ คน 
7.12 เสียชีวติ (......) เป็นหวัหนา้ครอบครวั (......)  ไมเ่ป็นหวัหนา้ครอบครวั.......... คน 
7.13 อ่ืน ๆ ไดแ้ก่................................................................................................................ ....... 

 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................

........................

........................

........................ 
ไมมี่ 
ไมมี่ 
ไมมี่ 

........................ 

 

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

.................... 

....................

....................

....................

.................... 
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้   

 
 8. บนัทกึเพิ่มเติม .............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 ขอรบัรองวา่เป็นความจรงิทกุประการ                         ขอรบัรองวา่เป็นความจรงิทกุประการ 
 
 (ลงช่ือ)........................................ผูแ้จง้   (ลงช่ือ)...............................................ผูร้บัรอง             
              (.....................................................)                       (.............................................) 
                                        ผูร้บัรอง : ก านนั/ผูใ้หญ่บา้น หรอืปลดัอ าเภอ/อบต. หรอืนายกฯ /รอง 

(ลงช่ือ)............................................................ ผูส้อบขอ้เท็จจรงิ 
                           (...................................................................) 
   ต าแหนง่................................................................ 
 

 



หนังสือรับรอง 
 

        เขียนท่ี................................................ 
       วนัท่ี................................................................  
 ขา้พเจา้ (ผูร้บัรอง) ................................................................................................................
เลขบตัรประชาชน..............................................................ท่ีอยู่ตามบตัรประชาชน บา้นเลขท่ี.............
หมู่ท่ี............ ต าบล........................................อ าเภอ....................................... จงัหวดั .....................  
ต าแหนง่.......................................................................... ................................................................ 

ขอรบัรองวา่ (ช่ือ – สกลุ ผูป้ระสบภยั)........................................................................... ....................  
เลขบตัรประชาชน ..................................................................................... เป็นเจา้ของบา้นไม่มีเลขท่ี  
หมู่ท่ี.............ต าบล..................................  อ าเภอ ................................... จงัหวัด ............................. 
ซึง่ใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัประจ าจริง แต่ยังมไิด้แจ้งขอเลขทีบ้่าน 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความดงักลา่วเป็นความจริงทกุประการ 
 
   (ลงช่ือ).................................................ผูร้บัรอง  
                                             (................................................)  เบอรโ์ทร...............................  

 
หมายเหตุ  ผูร้บัรองคือ ก านนั/ผูใ้หญ่บา้น หรือปลดัอ าเภอ/ปลดั อบต. หรือนายกฯ/รองนายกฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หนังสือรับรองบ้านเช่า กรณีไม่มสัีญญาเช่า 
 

        เขียนท่ี................................................ 
       วนัท่ี...................................................  
 ขา้พเจา้ (ผูใ้หเ้ช่า) ................................................................................... .............................
เลขบตัรประชาชน..........................................................................................ท่ีอยู่ตามบตัรประชาชน 
บา้นเลขท่ี........................หมู่ท่ี...............ต าบล.................................................................................
อ าเภอ................................................จงัหวดั................................................................................... 

ขอรบัรองวา่ (ช่ือ – สกลุ ผูเ้ช่า) .................................................................... ...................................... 
เลขบตัรประชาชน ........................................ ไดเ้ชา่บา้นของขา้พเจา้ (     )  บา้นเลขท่ี........................ 
(     ) บา้นไม่มีเลขท่ี  หมู่ท่ี..............ต าบล............................................อ าเภอ....................................
จงัหวดั....................................... ซึง่ใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัประจ าจริง ในอตัราเดือนละ.........................บาท  
(...................................................................................................) 
 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความดงักลา่วเป็นความจริงทกุประการ 
 
    (ลงช่ือ)...................................................ผูใ้หเ้ช่า  
     (..............................................)  เบอรโ์ทร................................  
 
    (ลงช่ือ)...................................................ผูเ้ชา่  
     (..............................................)  เบอรโ์ทร................................  
 
    (ลงช่ือ)...................................................พยาน 
     (..............................................)  เบอรโ์ทร................................  
 
    (ลงช่ือ)...................................................พยาน 
     (..............................................)  เบอรโ์ทร................................  
 
 
หมายเหตุ  ใหถ้่ายเอกสารบตัรของผูใ้หเ้ช่า 2 แผน่ และใหผู้ใ้หเ้ชา่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งทกุแผ่น 
 
 
 
 
 



หนังสือรับรองนักเรียน 
 

        เขียนท่ี................................................ 
       วนัท่ี...................................................  
 ขา้พเจา้ (ผูร้บัรอง) ............................................................................ ...................................
เลขบตัรประชาชน..................................................  ท่ีอยู่ตามบตัรประชาชน บา้นเลขท่ี ...................... 
หมู่ท่ี .............. ต าบล ...................................... อ าเภอ ..................................... จงัหวดั ..................
ต าแหนง่ ............................................................................ สงักดั ..................................................  
.................................................................................................................................... ขอรบัรองวา่ 

1. ช่ือ – สกุล (นกัเรียน)....................................................................................................... 
               เป็นนกัเรียนชัน้ .............................. โรงเรียน .................................................................  
     ต าบล .................................... อ าเภอ ........................ ......... จงัหวดั ......................... จริง 

2. ช่ือ – สกุล (นกัเรียน).......................................................................................................  
               เป็นนกัเรียนชัน้ .............................. โรงเรียน ..................................... ............................ 
     ต าบล .................................... อ าเภอ ................................. จงัหวดั ......................... จริง  

3. ช่ือ – สกุล (นกัเรียน)............................................................................ ........................... 
               เป็นนกัเรียนชัน้ .............................. โรงเรียน .................................................................  
     ต าบล .................................... อ าเภอ ................................. จงัหวดั ......................... จริง 
 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความดงักลา่วเป็นจริงทกุประการ 
 
    (ลงช่ือ)...................................................ผูร้บัรอง  
     (..............................................)  เบอรโ์ทร............................. ... 
 
 
 
 
ผูร้บัรอง ควรเป็น ครู/อาจารย ์ท่ีประจ าท่ีสถานศกึษาแหง่นัน้ๆ 
 
 
 

 
 
 




