คู่มือการการปฏิบตั ิงานป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

คำนำ
ด้วยปัจจุบันสำธำรณภัย ยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและซับซ้อนมำกขึ้น เนื่องจำก
ควำม แปรปรวนของภูมิอำกำศโลกควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติประกอบกับกำรเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ำง สังคมไทยจำกสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่ำงรวดเร็วประชำชนมีโอกำสอำศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง
ภัยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ ควำมเสียหำยจำกสำธำรณภัยรุนแรงมำกขึ้น ทั้งภัยธรรมชำติ เช่น อุ ทกภัย วำตภัย ภัย
แล้ง ภัยหนำว และภัยจำก กำรกระทำของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย กำรรั่วไหลของสำรเคมีอันตรำย
รวมทั้งสำธำรณภัย หรืออุบัติภัยต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มี
ควำมสำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง ในกำรช่วยเหลือและบรรเทำสำธำรณภัยต่ำงๆที่เกิดขึ้นเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนจึง
ต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน ขั้นตอนกำรปฏิบัติอย่ำงถ่องแท้จึงจะสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องรวด เร็ว
มีประสิทธิภำพประสิ ทธิผลดังนั้น คณะผู้ จัดทำมือกำรปฏิบัติงำนเล่ มนี้จึงได้รวบรวมเนื้อหำสำระหน้ ำ ที่
ลักษณะงำน และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จัดทำเป็นรูปเล่มไว้ เพื่อใช้เป็นคู่มือ
ในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนเป็น กำรสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือต่ำงๆจำกผู้มีส่วนได้เสีย ในกำร
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เข้ำใจบทบำทหน้ ำที่ ลักษณะ
งำน และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนปูองกันและ บรรเทำสำธำรณภัยได้ดียิ่งขึ้น และสำมำรถนำไปปฏิบัติได้อย่ำง
ถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว เพื่ อ บรรเทำควำมเดื อ ดร้ อ นแก่ ผู้ ป ระสบภั ย กรณี ฉุ ก เฉิ น งำนป้ อ งกั น และบรรเทำ
สำธำรณภัย คณะกรรมกำรผู้จัดทำคู่มือปฏิบัติงำน
งำนป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทรงคนอง
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
๑. หลักการและเหตุผล
สำธำรณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและซับซ้อนมำกขึ้น เนื่องจำกควำม
แปรปรวนของภูมิอำกำศโลก ควำมเสื่ อมโทรมของทรั พยำกรธรรมชำติประกอบกับ กำรเปลี่ ยนแปลง
โครงสร้ำง สังคมไทยจำกสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่ำงรวดเร็ว ประชำชนมีโอกำสอำศัยอยู่ในพื้นที่เลี่ยง
ภัยมำกขึ้น ส่งผลให้ควำมเสียหำยจำก สำธำรณภัยรุนแรงมำกขึ้น ทั้งภัยธรรมชำติ เซ่น อุทกภัย วำตภัย ภัย
แล้ง ภัยหนำว และภัยจำกกำรกระทำของมนุษย์ เซ่น อัคคีภัย อุบัติภัย กำรรั่วไหลของสำรเคมีอันตรำย
องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงำนที่อยู่ใกล้ ชิดประชำชน และมีบทบำทภำรกิจ
ใน กำรเข้ำไปให้ควำมช่วยเหลือและบรรเทำสำธำรณภัยในลำดับแรก ก่อนที่หน่วยงำนภำยนอกจะเข้ำไปให้
ควำม ช่วยเหลือประกอบกับพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้ำที่ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และให้ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็น ผู้อำนวยกำรท้องถิ่นในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในท้องถิ่นตน จึงถือเป็นภำรกิจ
สำคัญขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันสำธำรณภัย และพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถในกำร เผชิญเหตุและให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภำยหลังจำกสถำนกำรณ์ภัยยุติ
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้กำรดำเนินงำนจัดกำรงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลทรงคนอง มีขั้นตอน,หรือกระบวนกำร และแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเป็นมำตรฐำนเดียวกัน
๒. เพื่อให้มั่นใจว่ำได้มีกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดกำร
งำน ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยที่กำหนดไว้อย่ำงสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภำพ
๓. เพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้ มีประสิทธิภำพ
สำมำรถลดควำมสูญเสียที่เกิดจำกภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุด
๔. เพื่อให้ประชำชนทีป่ ระสบภัยได้รับกำรช่วยเหลือฟื้นฟูอย่ำงทั่วถึงและท้นเวลำ
๕. เพื่อบูรณำกำรระบบกำรสั่งกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอย่ำงมีเอกภำพ
๖. เพื่อสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยที่ดี และสอดคล้องกับวัฏจักรกำรเกิดภัย
๓. นิยามคาศัพท์
กำรป้องกัน (Prevention) หมำยถึง มำตรกำรและกิจกรรมต่ำงๆที่กำหนดขึ้นล่วงหน้ำทั้ง
ทำงด้ำนโครงสร้ำง และที่มิใช่ด้ำนโครงสร้ำง เพื่อลดหรือควบคุมผลกระทบในทำงลบจำกสำธำรณภัย
กำรลดผลกระทบ (Mitigation) หมำยถึง กิจกรรมหรือวิธีกำรต่ำงๆเพื่อหลีกเลี่ยงและลด
ผลกระทบทำงลบจำกสำธำรณภัย และยังหมำยถึงกำรลดและป้องกันมิให้เกิดเหตุหรือลดโอกำสที่อำจ
ก่อให้เกิด สำธำรณภัย
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กำรเตรียมควำมพร้อม (Preparedness) หมำยถึง มำตรกำรและกิจกรรมที่ดำเนินกำร
ล่ ว งหน้ ำก่อนเกิด สำธำรณภัย เพื่อเตรียมพร้อมกำรจัดกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินให้ สำมำรถรับมือกับ
ผลกระทบ จำกสำธำรณภัยได้อย่ำงทันกำรณ์ และมีประสิทธิภำพ
กำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมำยถึง กำรจัดตั้งองค์กรและ
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำง ๆ เพื่อรับผิดชอบในกำรจัดกำรสถำนกำรณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กำรเตรียมควำมพร้อมรับมือและกำรฟื้นฟูบูรณะ
กำรพื้นฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมำยถึง กำรพื้นฟูสภำพเพื่อทำให้สิ่งที่ถูกต้องหรือ
ได้รับ ควำมเสียหำยจำกสำธำรณภัยได้รับกำรช่วยเหลือ แก้ไขให้กลับคืนสู่สภำพเดิมหรือดีกว่ำเดิม รวมทั้ง
ให้ ผู้ประสบภัยสำมำรถดำรงชีวิตตำมสภำพปกติได้โดยเร็ว
หน่วยงำนของรัฐ หมำยถึง ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน และหน่วยงำนอื่น
ของ รัฐ แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมำยถึง องค์กำรบริหำรส่วนตำบล เทศบำล องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด เมืองพัทยำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมำยจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หมำยถึง องค์กำรบริหำรส่วนตำบล เทศบำล และ
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น อื่น ที่มีกฎหมำยจัดตั้ง แต่ไม่ห มำยรวมถึงองค์กำรบริห ำรส่ วนจังหวัด และ
กรุงเทพมหำนคร
ผู้ บั ญ ชำกำรป้ อ งกั น และบรรเทำสำธำรณภั ย แห่ ง ชำติ หมำยถึ ง รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำร
กระทรวงมหำดไทย
รองผู้ บั ญชำกำรป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่ งชำติ หมำยถึง ปลั ดกระทรวง
มหำดไทย
ผู้อำนวยกำรกลำง หมำยถึง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ผู้อำนวยกำรจังหวัด หมำยถึง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
รองผู้อำนวยกำรจังหวัด หมำยถึง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ผู้อำนวยกำรอำเภอ หมำยถึง นำยอำเภอ
ผู้อำนวยกำรท้องถิ่น หมำยถึง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล นำยกเทศมนตรี ผู้ ช่วย
ผู้อำนวยกำรท้องถิ่น หมำยถึง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้ำพนักงำนหมำยถึง ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ในพื้นที่ต่ำง ๆ ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย พ.ศ.๒๕๔๐
กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด หมำยถึง องค์กรปฏิบัติในกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขตพื้นที่จังหวัด
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กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอำเภอ หมำยถึง องค์กรปฏิบัติในกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขตอำเภอ และทำหน้ำที่ช่วยเหลือจังหวัดในกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย
กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หมำยถึง องค์กรปฏิบัติ
ใน กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขตองค์กำรบริ หำรส่วนตำบล/เทศบำล และเป็นหน่วยเผชิญเหตุ
เมื่อเกิด สำธำรณภัยขึ้นในพื้นที่
๔. การจัดตั้งกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔.๑ องค์กรปฏิบัติ
๔.๑.๑ กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
ทำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนของผู้อำนวยกำรท้องถิ่น และ ,ให้มีที่ทำกำร โดยให้ใช้ที่ทำกำร/สำนักงำนองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลทรงคนอง เป็นสำนักงำนของผู้ อำนวยกำรท้องถิ่น มีนำยกองค์กำรบริห ำรส่ว นต ำบล
ทรงคนอง เป็ น ผู้ อำนวยกำร และมีปลั ดและรองปลั ด องค์ กำรบริห ำรส่ ว นต ำบลทรงคนอง เป็นผู้ ช่ว ย
ผู้ อำนวยกำร กำนั น ผู้ ใ หญ่บ้ ำน และภำคเอกชนในพื้นที่ร่ว มปฏิบัติงำนในกองอำนวยกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยรับผิดขอบ ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ทรงคนองและเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อ เกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่
๔.๑.๒ ภารกิจของกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบล
ทรงคนอง
(๑) อำนวยกำร ควบคุม ปฏิบัติงำน และประสำนกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรดำเนินกำร
ป้องกัน และบรรเทำสำธำรณภัยในเขตพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทรงคนอง
(๒) สนั บ สนุ น กองอ ำนวยกำรป้ อ งกั น และบรรเทำสำธำรณภั ย ซึ่ ง มี พื้ น ที่ ติ ด ต่ อ หรื อ
ใกล้เคียง หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับกำรร้องขอ
(๓) ประสำนกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ที่รับผิดขอบ รวมทั้ง
ประสำนควำมร่วมมือกับภำคเอกชนในกำรปฏิบัติกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยทุกขึ้นตอน
๔.๒ โครงสร้างและหน้าที่ของกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร
ส่วนตาบลทรงคนอง
๔.๒.๑ โครงสร้างกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบล
ทรงคนอง
ประกอบด้วย ๕ ฝ่ำย ได้แก่
(๑) ฝ่ำยอำนวยกำร ทำหน้ำที่ อำนวยกำร ควบคุมกำกับดูแลในกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมทั้งวำงระบบกำรติดตำมติดต่อสื่อสำรในกำร
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ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยระหว่ำงกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยทุกระดับ และฝ่ำยที่
เกี่ยวข้องให้กำรติดต่อเป็นไปอย่ำงรวดเร็วต่อเนื่องและเชื่อถือได้ตลอดเวลำ
(๒) ฝ่ำยแผนและโครงกำร ทำหน้ำที่ เกี่ยวกับงำนกำรวำงแผนกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย กำรพัฒนำแผนงำน กำรพัฒนำเกี่ยวกับกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในทุกขึ้นตอนงำน
ติดตำมประเมินผล งำนกำรฝึกซ้อมแผนฯ งำนกำรจัดฝึกอบรมต่ำง ๆ และงำนกำรจัดทำโครงกำรเกี่ยวกับ
กำร ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
(๓) ฝ่ำยป้องกันและปฏิบัติกำร ทำหน้ำที่ ติดตำมสถำนกำรณ์ รวบรวมข้อมูล ประเมิน
สถำนกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้น วำงมำตรกำรต่ำง ๆ ในกำรป้องกัน ภัยมิให้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วให้ได้รับควำม
เสียหำยน้อยที่สุด จัดระเบียบแจ้งเตือนภัยกำรช่วยเหลือประชำชนผู้ประสบภัยงำนกำรข่ำว กำรรักษำควำม
ปลอดภัยและกำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำ
(๔) ฝ่ำยฟื้นฟูบูรณะ ทำหน้ำที่ สำรวจควำมเสียหำย และควำมต้องกำรด้ำนต่ำงๆ จัดทำ
บัญชีผู้ประสบสำธำรณภัย ประสำนกับทุก หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรสงเครำะห์ผู้ประสบสำธำรณภัย
เพื่อให้กำร สงเครำะห์และฟื้นฟูคุณภำพชีวิตทั้งทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจแก่ผู้ประสบสำธำรณภัย พร้อมทั้ง
ดำเนินกำร ฟื้นฟูบูรณะสิ่งที่ชำรุดเสียหำยให้กลับคืนสู่สภำพเดิม หรือใกล้เคียงกับสภำพเดิมให้มำกที่สุด
(๔) ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ทำหน้ำที่ เป็นเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่
ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยและกำรแถลงข่ำวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับควำมเสียหำย
และควำม ช่วยเหลือให้แก่สื่อมวลชนและประชำชนทั่วไปได้ทรำบ
๔.๓ การบรรจุกาลัง
๔.๓.๑ ในภำวะปกติ ใช้กำลังเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลทรงคนองเป็นหลัก
๔.๓.๒ เมื่อคำดว่ำจะเกิดหรือเกิดสำธำรณภัยขึ้นในพื้นที่ใด ให้กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยเข้ำควบคุมสถำนกำรณ์ ปฏิบัติหน้ำที่ และเพื่อช่วยเหลือประชำชนให้พื้นที่โดยเร็ว และรำยงำน
ให้ ผู้อำนวยกำรอำเภอพระประแดงทรำบทันที
๕. สถานที่ตั้ง
ตั้ ง อยู่ ณ ๖๗ ที่ ว่ ำ กำรอ ำเภอพรประแดง ชั้ น ๓ ต ำบลตลำด อ ำเภอพระประแดง จั ง หวั ด
สมุทรปรำกำร ๑๐๑๓๐
๖. แนวทางปฏิบัติ
เพื่อเตรียมกำรด้ำนทรัพยำกร ระบบกำรปฏิบัติกำรและเตรียมควำมพร้อมไว้รองรับสถำนกำรณ์
สำธำรณภัยที่อำจเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ หลักกำรปฏิบัติ ให้องค์กำร บริหำรส่วน
ทรงคนอง และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมและจัดหำทรัพยำกรที่จำเป็นเพื่อกำรป้องกันและ บรรเทำสำ
ธำรณภัย ให้ เ หมำะสมกับ ผลกำรประเมินควำมเสี่ ยงและควำมล่ อแหลมของพื้ นที่ รวมทั้งกำรวำงแนว
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ทำงกำรปฏิบัติกำรให้พร้อมเผชิญสำธำรณภัยและดำเนินกำรฝึกซ้อมตำมแผนที่กำหนดอย่ำงสม่ำเสมอเป็น
ประจำเพื่อให้เกิดควำมพร้อมในทุกด้ำนและทุกภำคส่วนในเขตพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทรงคนอง
หลักกำรปฏิบัติ
๑. กำรป้องกันและลดผลกระทบ
๑.๑ กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงภัย

แนวทำงปฏิบัติ
- ประเมินควำมเสี่ยงภัยและควำมส่อแหลมในเซตพื้นที่ โดยพิจำรณำ
จำกข้อมูลสถิติกำรเกิดภัยและจำกกำร วิเครำะห์ข้อมูลสภำพแวดล้อม
ต่ำง ๆ
- จัดทำแผนที่เสี่ยงภัยแยกตำมประเภทภัย
๑.๒ กำรเตรียมกำรด้ำนฐำนข้อมูล - จัดทำฐำนข้อมูลเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร สำธำรณภัย
และระบบ สำรสนเทศ
-พัฒนำระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้ำนสำธำรณภัยระหว่ำง หน่วยงำนให้มี
ประสิทธิภำพและสำมำรถไข้งำนได้ ร่วมกัน
-กระจำยข้อมูลด้ำนสำธำรณภัยไปยังหน่วยงำนที่มี หน้ำทีป่ ฏิบตั ิกำร
๑.๓ กำรส่งเสริมให้ควำมรู้และสร้ำง - สนับสนุนให้สื่อประชำสัมพันธ์ให้มีบทบำทในกำร รณรงค์
ควำม ตระหนักด้ำนกำรป้องกันและ ประชำสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้ำนควำม ปลอดภัยอย่ำงต่อเนื่อง
บรรเทำสำธำรณภัย
- เผยแพร่และเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ ประชำชนเกี่ยวกับควำม
ปลอดภัยในชีวติ ประจำวัน
- พัฒนำรูปแบบและเนื้อหำกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ ให้ ชัดเจนเข้ำใจ
ง่ำย เหมำะสม เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย แต่ละกลุ่ม และเป็นที่นำ่ สนใจ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ำยในกำร ป้องกัน และบรรเทำ
สำธำรณภัยทุกภำคส่วนทั้งภำครัฐ ภำค เอกชน และอำสำสมัครต่ำง ๆ มี
ส่วนร่วมในกำร รณรงค์ในเรื่องควำมปลอดภัยอย่ำงต่อเนื่อง
๑.๔ กำรเตรียมกำรป้องกันด้ำน
- จัดหำพื้นที่รองรับน้ำและกักเก็บน้ำ
โครงสร้ำงและ เครื่องหมำยสัญญำณ - สร้ำงอำคำรหรือสถำนที่เพื่อเป็นสถำนที่หลบภัย สำหรับพืน้ ทีท่ ี่กำรหนี
เตือนภัย
ภัยทำได้ยำก หรือไม่มีพื้นที่หลบภัยที่เหมำะสม
- ก่อสร้ำง/ปรับปรุงเส้นทำงเพื่อกำรส่งกำลังบำรุง หรือ เส้นทำงไป
สถำนที่หลบภัยให้ใช้กำรได้
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หลักกำรปฏิบัติ
๒. กำรเตรียมควำมพร้อม
๒.๑ ด้ำนกำรจัด
ระบบปฏิบัติกำรฉุกเฉิน

๒.๒ ด้ำนบุคลำกร

๒.๓ ด้ำนเครื่องจักรกล
ยำนพำหนะ วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ และ
พลังงำน

๒.๔ ด้ำนกำรเตรียมรับ
สถำนกำรณ์

แนวทำงปฏิบัติ
- จัดทำคู่มือและจัดทำแผนปฏิบัตกิ ำรฉุกเฉินและแผน สำรองของหน่วยงำน
และมีกำรฝึกซ้อมแผน
- จัดเตรียมระบบกำรติดต่อสื่อสำรหลักและสื่อสำรสำร สำรอง
- กำหนดแนวทำงกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรแก่ ประชำชน และเจ้ำหน้ำที่
- จัดเตรียมระบบกำรแจ้งเตือนภัยและส่งสัญญำณ เตือนภัยให้ประชำชนและ
เจ้ำหน้ำทีไ่ ด้รับทรำบล่วงหน้ำ
-จัดเตรียมเส้นทำงอพยพและจัดเตรียมสถำนที่ ปลอดภัยสำหรับคนและสัตว์
เลี้ยง
- กำหนดมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมสงบ เรียบร้อย รวมทั้งกำร
ควบคุม กำรจรำจรและกำร สัญจรภำยในเขตพื้นที่
- จัดระบบกำรดูแลสิ่งของบริจำคและกำรสงเครำะห์ ผูป้ ระสบภัย
- จัดทำบัญชีรำยชื่อคนที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ
-จัดเตรียมเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบงำนป้องกันและ บรรเทำสำธำรณภัย และ
กำหนดวิธีกำรปฏิบัติตำม หน้ำที่และ ขั้นตอนต่ำงๆ วำงระบบกำรพัฒนำ
ศักยภำพและกำรฝึกอบรม บุคลำกร ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
- จัดทำบัญชีผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนต่ำง ๆ หรือ เจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
- กำรเสริมสร้ำงศักยภำพชุมชนด้ำนกำรป้องกันและ บรรเทำสำธำรณภัย โดย
กำรฝึกอบรมประชำชน
- จัดเตรียมเครื่องจักรกลยำนพำหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม
ใช้งำนได้ทนั ที
- จัดทำบัญชีเครื่องจักรกล ยำนพำหนะเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ของหน่วยงำน
ภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วน
- พัฒนำเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ด้ำน สำธำรณภัยให้ทันสมัย
- จัดหำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะเป็นพืน้ ฐำนสำหรับชุมชน
- จัดเตรียมระบบเตือนภัย
- จัดหำน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง/แหล่งพลังงำนสำรอง
-จัดประชุมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและ บรรเทำสำธำรณภัย เข่น
สถำนพยำบำล ไฟฟ้ำ ประปำ ผูน้ ำชุมชน ฯลฯ
-มอบหมำยภำรกิจควำมรับผิดชอบให้แก่หน่วยงำนนัน้
-กำหนดผู้ประสำนงำนทีส่ ำมำรถติดต่อได้ตลอดเวลำ ของหน่วยงำน

การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อดำเนินกำรระงับภัยที่เกิดขึ้นให้ยุติลงโดยเร็ว หรือลดควำมรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น โดยกำร
ประสำนควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน
๒. เพื่อรักษำชีวิต ทรัพย์สิน และสภำวะแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจำกกำรเกิดภัยพิบัติ
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หลักการปฏิบัติ
คณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยหมู่บ้ำน/ขุมชน กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทรงคนอง หรือกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
อำเภอพระประแดง และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกำรตำมขึ้นตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้
๑. กรณีเมื่อเกิดสำธำรณภัย ระดับหมู่บ้ำน/ขุมชน
หลักกำรปฏิบัติ
๑. กำรแจ้งเหตุ

๒. กำรระงับเหตุ

๓. กำรประสำนหน่วยงำนต่ำง ๆ

แนวทำงปฏิบัติ
ประชำชน / อำสำสมัคร / คณะกรรมกำรฯ ฝ่ำยแจ้ง เตือน
ภัยแจ้งเหตุให้ประธำนคณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยหมู่บำ้ น / ขุมชนและผู้อำนวยกำรท้องถิ่น / ผู้ที่
ผู้อำนวยกำรท้องถิน่ มอบหมำยทรำบโดยทำงวิทยุสื่อสำร/
โทรศัพท์ ๐๒-๔๖๓๖๐๕๔ ,๐๒-๐๒๐๗๑๘๘ เบอร์มือถือ
๐๘๑-๔๕๓๔๔๕๓
คณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย หมู่บำ้ น/
ขุมชน/ อปพร./ มิสเตอร์เตือนภัย/ OTOS/ อำสำสมัคร
ต่ำงๆเข้ำระงับเหตุ ตำมแผนป้องกันและ บรรเทำสำธำรณ
ภัยขุมชน
-กรณีผู้บำดเจ็บให้ประสำนสถำนพยำบำลในพื้นที่ /
ข้ำงเคียง
-โทรศัพท์ ๐๒-๔๖๓๖๐๕๔ , ๐๒-๐๒๐๗๑๘๘ เบอร์มือถือ
๐๘๑-๔๕๓๔๔๕๓
-กรณีเกินศักยภำพของหมู่บ้ำน/ขุมชนในกำรระงับภัย ให้
ประธำนคณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำ ธำรณภัย
หมู่บ้ำน / ขุมชน รำยงำนต่อผู้อำนวยกำร ท้องถิน่ เพื่อขอ
ควำมช่วยเหลือ

๒. กรณีสำธำรณภัยรุนแรงเกินกว่ำระดับหมู่บ้ำน / ชุมชน จะควบคุมได้
หลักกำรปฏิบัติ
แนวทำงปฏิบัติ
๑. กำรจัดตั้งศูนย์อำนวยกำรเฉพำะกิจฯ
ผู้อำนวยกำรท้องถิน่ ออกคำสั่งตัง้ ศูนย์อำนวยกำร เฉพำะกิจ
๒. กำรเฝ้ำระวัง ติดตำม และรับแจ้งเหตุ ๒๔ ชั่วโมง จัดเวรเฝ้ำระวังติดตำมสถำนกำรณ์
๓. แจ้งข่ำวเตือนภัย
-แจ้งผู้ประสำนงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ
-แจ้งผ่ำนทำงสื่อต่ำง ๆ
-ออกประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย
๔. กำรระงับเหตุ
-ผู้อำนวยกำรท้องถิน่ เข้ำพื้นที่ และตั้งศูนย์บัญชำกำร
เหตุกำรณ์ในที่เกิดเหตุ เพื่อเป็นจุดสั่งกำร พร้อมจัด
บุคลำกร เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และ ยำนพำหนะใน
กำรระงับเหตุ
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หลักกำรปฏิบัติ
๕. กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย

๖. กำรรำยงำนสถำนกำรณ์

๗. กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ

๘. กำรอพยพ

แนวทำงปฏิบัติ
-ปฏิบัติกำรด้นหำ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
-ปฐมพยำบำลผูป้ ระสบภัยที่เจ็บป่วยเพื่อส่งไปรักษำ
ตัวในโรงพยำบำลต่อไป
-จัดหำปัจจัยสี่ให้แก่ผู้ประสบภัย
-ให้กำรสงเครำะห์ผู้ประสบภัย
จัดเตรียมเจ้ำหน้ำที่เพื่อรำยงำนสถำนกำรณ์ให้กอง
อำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอำเภอ และกอง
อำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จังหวัดทรำบ
จนกระทั่งสถำนกำรณ์ภัยสิ้นสุด
กรณีต้องขอรับกำรสนับสนุนจำกกองอำนวยกำร ป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย อปท. ข้ำงเคียง / ส่วนรำชกำร
ต่ำง ๆ ในพืน้ ที่ / องค์กรสำธำรณกุศล ภำคเอกชน หรือ
กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำ สำธำรณภัยระดับเหนือ
ขึ้นไป
-โทรศัพท์ ๐๒-๔๖๓๖๐๕๔ , ๐๒-๐๒๐๗๑๘๘ เบอร์มือถือ
๐๘๑-๔๕๓๔๔๕๓
เมื่อสถำนกำรณ์เลวร้ำยและจำเป็นต้องอพยพ ให้
ดำเนินกำรอพยพเคลื่อนย้ำยอย่ำงเป็นระบบ

๓. กรณีสำธำรณภัยรุนแรงเกินกว่ำระดับท้องถิ่นจะควบคุมได้
หลักกำรปฏิบัติ
กำรส่งต่อกำรควบคุมสถำนกำรณ์

แนวทำงปฏิบัติ
กรณีสถำนกำรณ์รุนแรงเกินกว่ำศักยภำพของท้องถิ่นจะรับ
สถำนกำรณ์ได้ ให้รำยงำนต่อผู้อำนวยกำรอำเภอเพื่อส่งมอบกำร
ควบคุมสถำนกำรณ์ต่อไป

การอพยพ
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนและของรัฐ และสำมำรถ
ดำเนินกำรอพยพเคลื่อนย้ำยให้เป็นไปอย่ำงมีระบบ สำมำรถระงับกำรแตกตื่นเสียขวัญ ของประชำชนไปสู่
สถำนที่ปลอดภัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพื่อเป็นกำรเคลื่อนย้ำยส่วนรำชกำรมำอยู่ในเซตปลอดภัยและ
สำมำรถให้กำรบริกำรประชำชนได้ หลักกำรปฏิบัติ
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๑. กำรเตรียมกำรอพยพ
หลักกำรปฏิบัติ
๑. จัดทำแผนอพยพในพื้นที่เสีย่ งจำกสำธำรณภัย
๒. เตรียมกำรเกี่ยวกับกำรอพยพ

๓. จัดเตรียมสรรพกำลังหน่วยปฏิบัติกำรฉุกเฉิน
หรือหน่วยอพยพ
๔. จัดประชุมหรืออบรมให้ควำมรูในกำรช่วยเหลือ
ตัวเองเมื่ออยู่ในภำวะฉุกเฉิน
๕. ทบทวนและฝึกซ้อมแผนระบบเตือนภัยและ
แผนอพยพ ประเมินเพื่อให้สำมำรถประยุกต์ใช้
ต่อไป
๖. ตรวจสอบกำรทำงำนระบบสือ่ สำร

๗. แจ้งประซำชนที่อำศัยและทำงำนในพืน้ ที่ เสี่ยง
ภัย ว่ำมีควำมเสี่ยงต่อภัยประเภทใด ในหมีบ้ำน/
ชุมชน เซ่น อุทกภัย อัคคีภัย วำตภัย

แนวทำงปฏิบัติ
ประชุมผูท้ ี่เกี่ยว'ซ้อง
ประชุมและสำรวจสถำนที่
-สถำนทีป่ ลอดภัยสำหรับกำรอพยพประชำชนและสัตว์เลี้ยง
-เส้นทำงหลัก และสำรองสำหรับอพยพ
-ป้ำยแสดงสัญญำณเตือนภัย ป้ำยบอกเส้นทำงอพยพทั้ง
เส้นทำงหลักและเส้นทำงรอง
-จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ยำนพำหนะ ที่จำเป็นต่อกำร
อพยพ
-จัดลำดับควำมสำคัญซองกำรอพยพ โดยจัดแบ่ง ประเภท
ซองบุคคลตำมลำดับควำมสำคัญเร่งด่วน
-กำหนดจุดนัดหมำยประจำชุมชนและพื้นที่รองรับ กำร
อพยพ
-จัดทำคู่มือกำรอพยพจำกสำธำรณภัยที่สั้น ง่ำยต่อกำรทำ
ควำมเข้ำใจ ให้ประชำชนได้ศึกษำ
ทบทวนและฝึกซ้อมแผนอย่ำงส่ำเสมอ
ประชุมหรือฝึกอบรม
ฝึกซ้อมแผนทั้งแบบปฏิบัติกำรบนโต๊ะ และแบบ ปฏิบัติกำร
จริง
-ติดต่อกับผู้มี'วิทยุสื่อสำร / หรือผู้มีโทรศัพท์มือถือเพื่อเช้ำ
ร่วมในกำรแจ้งเตือนภัย
-ฝึกซ้อมแผนอพยพ
กำรประชุมหมู่บำ้ น/ชุมชน

10
๒. กำรจัดระเบียบสถำนที่อพยพและกำรรักษำควำมปลอดภัย
หลักกำรปฏิบัติ

แนวทำงปฏิบัติ
-จัดเตรียมพื้นที่ให้เหมำะสมกับจำนวนผู้อพยพ และ สัตว์เลี้ยง
-จัดเตรียมและดูแลควำมสะอำดของห้องน้ำ อำหำร
น้ำดื่ม และสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ
-จัดเตรียมระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน
๑. กำรจัดเตรียมสถำนที่ปลอดภัย
-จัดระเบียบพืน้ ที่อพยพ โดยแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน
เป็นกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มชุมชน
-จัดทำแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้อพยพ เพื่อเป็นกำรตรวจสอบจำนวนผู้อพยพ
-จัดหำสถำนที่ปลอดภัยแห่งอื่นไว้รองรับในกรณีพื้นที่ ไม่เพียงพอ
๒. กำรรักษำควำมปลอดภัย

จัดระเบียบเวรยำมทัง้ ในสถำนทีอ่ พยพ และบ้ำนเรือน ของผู้อพยพ

๓. กำรดำเนินกำรอพยพขณะเกิดภัย
หลักกำรปฏิบัติ
แนวทำงปฏิบัติ
เรียกประชุมกองอำนวยกำรบีองกันและบรรเทำ สำธำรณ
๑. เรียกประชุมกองอำนวยกำรบีองกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยหมู่บำ้ น / ชุมชน เมือ่ ได้รับข้อมูล แจ้งเตือนจำก ภัย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทรงคนอง
อำเภอ / หมู่บ้ำน / ข้อมูลเครื่อง จัดปริมำณน้ำฝน /
มิสเตอร์เตือนภัย
๒. เตรียมควำมพร้อม / เตรียมพร้อมระบบเตือน ภัย
เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์
ทั้งหมด (สัญญำณเตือนภัยวิทยุสื่อสำร โทรศัพท์มือถือ หรือ
ระบบเตือนภัยที่มีอยู่ใน ท้องถิน่ )

หลักกำรปฏิบัติ
๓. ติดตำมสถำนกำรณ์จำกทำงรำชกำร สื่อมวลชน และ
อำสำสมัครเตือนภัย
๔. ตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นในพ้นที่ทปี่ ระสบภัย

แนวทำงปฏิบัติ
สั่งกำรในระหว่ำงกำรประชุมกองอำนวยกำรป้องกัน และ
บรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลทรงคนอง

-บัญชีรำยชื่อผู้อพยพ
-บัญชีจำนวนและชนิดชองสัตว์เลี้ยงที่จะอพยพ
-ยำนพำหนะ
-อำหำรที่สำรองไว้สำหรับคนและสัตว์เลี้ยง
๔. ตรวจสอบระบบเครือข่ำยกำรเตือนภัย
ตรวจสอบสัญญำณวิทยุสื่อสำร
๖. จัดเตรียมสถำนที่ปลอดภัยรองรับผู้อพยพและ สัตว์เลี้ยง ประสำนกับผู้ดูแลสถำนที่

11
หลักกำรปฏิบัติ
แนวทำงปฏิบัติ
เมื่อสถำนกำรณ์เลวร้ำยและจำเป็นต้องอพยพ
๑. ออกประกำศเตือนภัยเพื่ออพยพ
ฝ่ำยเฝ้ำระวังและแจ้งเตือนภัยและฝ่ำยสื่อสำรชอง
คณะกรรมกำรบ้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย หมู่บำ้ น /
ชุมชน ออกประกำศเตือนภัยเพือ่ อพยพให้ สัญญำณเตือน
ภัยและประกำศอพยพ เข่น เสียงตำม สำย วิทยุ หอกระจำย
ข่ำว โทรโข่ง นกหวีด หรือ สัญญำณเสียง /สัญลักษณ์ตำ่ ง ๆ
ที่กำหนดให้เป็น สัญญำณเตือนภัย ประจำชุมชน / หมู่บำ้ น
๒. ส่งฝ่ำยอพยพไปยังจุดนัดหมำย / จุดรวมพล เพื่อรับผู้
อพยพหรือตำมบ้ำนที่มผี ู้ป่วย คนชรำ เด็ก และสัตว์เลี้ยง

สั่งกำรในระหว่ำงกำรประชุมกองอำนวยกำรบ้องกัน และ
บรรเทำสำธำรณภัย

๓. กำรดูแลควำมปลอดภัยบ้ำนเรือนผู้อพยพ

จัดเวรออกตรวจตรำควำมเรียบร้อยในพื้นที่ประสบภัย

๔. การดาเนินการอพยพเมื่อภัยสิ้นสุด
หลักกำรปฏิบัติ
๑. ตรวจสอบพื้นทีป่ ระสบภัย
๒. ตรวจสอบสภำพถนนที่ใช้เป็นเส้นทำงอพยพ
๓. แจ้งแนวทำงกำรอพยพกลับให้ประชำชนได้
รับทรำบ
๔. ตรวจสอบควำมพร้อมของประชำชนในกำร อพยพ
กลับ
๔. ดำเนินกำรอพยพประชำชนกลับบ้ำนเรือน

แนวทำงปฏิบัติ
สำรวจควำมเสียหำยซองพื้นทีป่ ระสบภัย รวมทั้ง
บ้ำนเรือนของผู้เสียหำย
ตรวจสอบสภำพถนนและยำนพำหนะ
ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
จัดกำรประชุมที่สถำนที่ทผี่ ู้อพยพพักอำศัย
ชี้แจงในทีป่ ระชุมและดำเนินกำรอพยพประชำชนกลับ

12
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ด้านการช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน

รับแจ้ง

จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานทันที

เสร็จสิ้นภารกิจ

รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย

(รวม ๔ ขั้นตอน ปฏิบัติทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ)

รายงาน
ผู้บังคับบัญชา

13
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ด้านการสนับสนุนน้าอุปโภค-บริโภค

รับแจ้ง/หนังสือ (๑ นาที)

เสนอ หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.
(๕ นาที)

เสนอปลัด อบต. (๑๐ นาที)

ผู้บริหารพิจารณา (๑๕ นาที)

ดาเนินการ (๑๔๐ นาที)

เสร็จสิ้นภารกิจ

(รวม ๖ ขั้นตอน ๑๘๐ นาที หรือ ๓ ชั่วโมง)

รายงานผลการ
ปฏิบัติ

14
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ากรณีส่งน้าอุปโภค-บริโภค

รับคาสั่งผู้บังคับบัญชา (๑ นาที)

ดาเนินการ
(๑๕๐ นาที)
รายงานผู้บังคับบัญชา
(๙ นาที)
เสร็จสิ้นภารกิจ

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

15
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถบรรทุกน้าเอนกประสงค์

รับคาสั่งผู้บังคับบัญชา

ออกปฏิบัติงานทันที
รายงาน
ผู้บังคับบัญชา
เสร็จสิ้นภารกิจ

(รวม ๓ ขั้นตอน ปฏิบัติทันทีที่ได้รับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชา)

16
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หน่วยปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

รับคาสั่งจากศูนย์สั่งการ

ออกปฏิบัติงานทันที
รายงานศูนย์สั่งการ
เสร็จสิ้นภารกิจ

คีย์ข้อมูลในระบบ ITEMS

(รวม ๔ ขั้นตอน ปฏิบัติทันทีที่ได้รับคาสั่งจากศูนย์สั่งการ)

18
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

รับเรื่องร้องทุกข์

ประชุม คกก.พิจารณาให้ความช่วยเหลือ
(๖๐ นาที)

เสนอหัวหน้าสานักปลัด (๕ นาที)

สรุปผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
(๖๐ นาที)

เสนอปลัด อบต. (๑๐ นาที)

เสนอผู้บริหารพิจารณา
(๑๕ นาที)

ผู้บริหารพิจารณา (๑๕ นาที)

เสนอกองคลังเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่าย

สารวจความเสียหายร่วมกับกองช่าง
(๑๒๐ นาที)

แจ้งผู้ประสบภัย

แจ้ง คกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริง
(๑๐ นาที)

รายการช่วยเหลือ อาเภอพระประแดง

(รวม ๑๒ ขั้นตอน ระยะเวลาดาเนินการ ๙๐ วัน นับแต่วันที่เกิดสาธารณภัย)

19
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการระงับเหตุอัคคีภัย

รับแจ้งเหตุ (๑ นาที)

จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานทันที
หลังได้รับอนุมัติ จากผู้บังคับบัญชา

รายงาน
ผู้บังคับบัญชา

เสร็จสิ้นภารกิจเจ้าหน้าที่กลับที่ปกติ

สารวจความเสียหาย
(เหตุเกิดนอกพื้นที่ อบต.)

รายงานด่วนเหตุสาธารณภัย
(เหตุเกิดนอกพื้นที่ อบต.)

(รวม ๓ ขั้นตอน กรณีเกิดเหตุในพื้นที่รับผิดชอบ, ๕ ขั้นตอน กรณีเกิดเหตุนอกพื้นที่)

ภาคผนวก

แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย
ความเร่งด่วน ด่วนทีส
่ ุด
ที่
สป ๗๑๕๐๑/
วันที่
เดือน
พ.ศ.
จาก นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลทรงคนอง
ถึง
นำยอำเภอพระประแดง
.........................................................................................................................................................................
๑. ชนิดของภัย □อุทกภัย □วำตภัย □ภัยแล้ง □อัคคีภัย □ไฟป่ำ □อำกำศหนำว
□แผ่นดินไหวและอำคำรถล่ม □สำรเคมีและวัตถุอันตรำย □อุบตั ิเหตุ □ทุ่นระเบิดกับระเบิด
□กำรบ้องกันและระงับภัยทำงอำกำศ □ กำรก่อวินำศกรรม
□กำรอพยพประชำชนและส่วนรำชกำร □ อื่นๆ
๒. ความรุนแรงของภัย □ เล็กน้อย
□ บ้ำนกลำง □ รุนแรง
๓. ช่วงเวลาทีเ่ กิดภัย เริ่มต้นเมื่อ วันที.่ .............. เดือน............................ พ.ศ. .................... เวลำ.......................... น.
สิ้นสุดเมื่อ วันที่ ............ เดือน............................ พ.ศ. .................... เวลำ.......................... น.
๔. สถานที่เกิดภัย เลขที่............หมู่ท.ี่ ....ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดนครพนม
๕. ราษฎรที่ประสบภัย
๕.๑ รำษฎรได้รับควำมเดือดร้อน ................ คน ............................... ครัวเรือน
๕.๒ บำดเจ็บ ........... - .......................คน
๕.๓ เสียชีวิต............ - .......................คน
๕.๔ สูญหำย ............ - .......................คน
๕.๕ อพยพไปยังที่ปลอดภัย........- ............... คน ......... - .........ครัวเรือน
๖.ความเสียหายเบื้องต้น
๖.๑ อำคำรสิ่งปลูกสร้ำง/บ้ำนเรือน .................... - ............................ แห่ง
๖.๒ พื้นที่และทรัพย์สินทำงกำรเกษตร............... - ............................... ไร่
๖.๓ สิ่งสำธำรณประโยชน์(เซ่น ถนน ฝำย สะพำน ฯลฯ) .......- ........ แห่ง
๖.๔ ประมำณกำรควำมเสียหำยในเบื้องต้น ......................................... บำท
๖.๕ อื่นๆ (ระบุ)......................................................................- ........ หน่วย
๗. กำรบรรเทำภัยในเบื้องต้น องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทรงคนอง ได้ดำเนินกำรตรวจสอบควำมเสียหำย ในเบื้องต้น
แล้ว ........................................................................................................
๘. เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ รถดับเพลิง – คัน รถบรรทุกน้ำ - คัน รถกู้ภัย – คัน รถกูช้ ีพ - คัน
รถบรรทุก – คัน เรือ - ลำ เครือ่ งสูบน้ำ - เครื่อง เครื่องมืออื่นๆ ๙. กำรดำเนินงำนของส่วนรำชกำร อำสำสมัคร มูลนิธิในพื้นที่ .........................................................

□ส่วนรำชกำรอื่น(ซื่อ) ........................................................... □ ภำคเอกชน(ซื่อ) ..............................
(ลงซื่อ) .......................................... ผู้รำยงำน
( ...................................... )
ตำแหน่ง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลทรงคนอง

คาขอหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน
ร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์ หรือบริการอื่นใด
เขียนที.่ ..................................................
วันที่.........เดือน.............พ.ศ. ...............
ข้อ ๑ ข้ำพเจ้ำ........................................................อำยุ.............ปี สัญชำติ.......................................
อยู่บ้ำนเลขที่................ตรอก/ซอย......................................ถนน.....................................................................
ตำบล/แขวง...........................................อำเภอ/เขต....................................จังหวัด........................................
หมำยเลขโทรศัพท์.......................................................................
ในฐำนะ  ผู้ประสบภัย
 เจ้ำของทรัพย์สิน
 ผู้ครอบครองทรัพย์สิน
 ทำยำทโดยธรรมของผู้ประสบภัย/เจ้ำของทรัพย์สิน/ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ซื่อ.........................
 ผู้รับมอบอำนำจของผู้ประสบภัย/เจ้ำของทรัพย์สิน/ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ซื่อ..........................
ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์..........................................................................(ระบุประเภทของสำธำรณภัย)
เมื่อวันที่............เดือน.....................พ.ศ. .........เวลำ................น.(ที่เกิดสำธำรณภัย)ได้รับควำมเสียหำยดังนี้
(๑)............................................................................................................................. ........
(๒) ....................................................................................................................................
(๓) ............................................................................................................................. .......
ข้อ ๒ ข้ำพเจ้ำขอยื่นคำขอต่อ
ขอให้ออกหนังสือรับรองไจ้เป็นหลักฐำนเพื่อ.................................................................................................
โดยได้แนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ ปรำกฏดังนี้ (ใส่เครื่องหมำย  ใน  หน้ำข้อควำมที่
ต้องกำร)
 ๑. หลักฐำนแสดงสถำนภำพควำมเป็นบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคล
 บุคคลธรรมดำ
 สำเนำบัตรประชำชน หรือสำเนำทะเบียนบ้ำน หรือเอกสำรอื่นใดที่ทำงรำชกำรออกให้
 สำเนำทะเบียนพำณิชย์ (ถ้ำมี)
 อื่นๆ ................................................................................
 นิติบุคคล
 สำเนำหนังสิรับรองนิติบุคคล
 สำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ (ถ้ำมี)
 สำเนำวัตถุประสงค์ของห้ำงหุ้นส่วน (ถ้ำมี)
 อื่นๆ ................................................................................

 ๒. หลักฐำนเอกสำรแสดงสิทธิ
 ๓. หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี)
 ๔. เอกสำรกำรสอบสวนพยำน (ถ้ำมี)
 ๕. อื่นๆ .............................................
รวม.........................................ฉบับ
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร
(ลงซื่อ) ............................................ ผู้ยื่นคำขอ
( ............................................ )
่ ำพนักงำนมีควำมผิดตรำประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๓๗
คาเตือน ผู้ใดแจ้งควำมอันเป็นเท็จ แกเจ้

มำตรำ ๒๖๗ และ มำตรำ ๒๖๘
หมำยเหตุ ในกรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้ำของทรัพย์สิน หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ถึงแก่ควำมตำย หรือไม่
สำมำรถยื่นคำขอได้ ด้วยตนเอง ให้ทำยำทโดยธรรม
ผู้จัดกำรมรดก หรือผู้รับมอบอำนำจของผู้นั้น แล้วแต่กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอ พร้อมแสดงหลักฐำน
กำรเป็นทำยำท ผู้จัดกำรมรดก และกำรมอบอำนำจดังกล่ำวด้วย
สาหรับเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบแล้วครบถ้วนถูกต้อง
(ลงซื่อ).......................................................ผู้ตรวจสอบ
( ........................................................... )
(ลงซื่อ) .......................................................... ผู้รับรอง
( ........................................................... )
(ลงซื่อ) .......................................................... ผู้รับรอง
( ........................................................... )

เลขที่

/

องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
ที่ว่าการอาเภอพระประแดง ชั้น 3
ถนนนครเขื่อนขันธ์ สป 10130

หนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่ำ.............................................เกิดวันที.่ ..................................
เลขประจำตัวประซำซน/หนังสือเดินทำงเลขที่................................./............................อื่นๆ.................(ถ้ำมี)
ที่อยู่ที่ประสบภัย บ้ำนเลขที่..........หมู่ท.ี่ .........ถนน...................ตำบลทรงคนอง
อำเภอ พระประแดง.
จังหวัด สมุทรปรำกำร รหัสไปรษณีย์ 10130 โทรศัพท์.....................................................................
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนหรือที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้ำนเลขที่..........หมู่ท.ี่ ..........ถนน..................ตำบลทรงคนอง .
อำเภอ พระประแดง . จังหวัด สมุทรปรำกำร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๓๐ โทรศัพท์.............................
เป็นผู้ประสบภัยหรือได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์..................................(ระบุประเภทของสำธำรณภัยและ
สถำนที่เกิดภัย) เมื่อวันที่........................................................ ควำมเสียหำยของผู้ประสบภัย ตำมบัญชีควำม
เสียหำยแนบท้ำยหนังสือรับรองของผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดำฉบับนี้
ผู้ประสบภัยมีสิทธิที่จะได้รับกำรสงเครำะห์และฟื้นฟูจำกหน่วยงำนของทำงรำชกำรด้ำนใด
ด้ำนหนึ่งหรือหลำยด้ำนตำมเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และแนวทำงที่หน่วยงำนนั้นกำหนด รำยละเอียดตำรำง
แสดง สิทธิ ที่จะได้จำกทำงรำชกำรปรำกฏตำมแนบท้ำยนี้
ให้ ณ วันที่
เดือน
พ.ศ.

(........................................................................)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลทรงคนอง

