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คำนำ 
 
   ด้ ว ย ป ั จ จ ุ บ ั น ส า ธ า ร ณ ภ ั ย ย ั ง ค ง ม ี แ น ว โ น ้ ม จ ะ เ ก ิ ด ข ึ้น อ ย ่ า ง ต ่ อ เ น ื่อ ง
และซ ับซ ้อนมากข ึ้นเน ื่องจาก ความแปรปรวนของภ ูม ิอากาศโลก ความเส ื่อมโทรมของทร ัพยากรธรรมชาติ 
ประกอบก ับการเปล ี่ยนแปลง โครงสร ้างส ังคมไทยจากส ังคมชนบทไปส ู่ส ังคมเม ืองอย ่างรวดเร ็ว ประชาชนม ี
โอกาสอาศ ัยอย ู่ในพ ื่นท ี่เส ี่ยงภ ัย เพ ิ่มข ึ้นส ่งผลให ้ความเส ียหายจากสาธารณภ ัยร ุนแรงมากข ึ้น ท ั้งภ ัยธรรมชาติ 
เช ่น อ ุทกภ ัย วาตภ ัย ภ ัยแล ้ง ภ ัยหนาว และภ ัยจากการกระทำของมน ุษย ์ เช ่น อ ัคค ีภ ัย อ ุบ ัต ิภ ัย 
การร ั่วไหลของสารเคมีอันตรายรวมท้ัง สาธารณภ ัยหร ืออุบ ัติภ ัยต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 

งานป ้องก ันและบรรเทาสาธารณภ ัย สำน ักปล ัดองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลแม่กรณ์ซ ึ่งเป ็น 
หน ่วยงานท ี่ม ีความสำค ัญเป ็นอย ่างย ิ่ง ในการช ่วยเหล ือและบรรเทาสาธารณภ ัยต ่างๆ ท ี่เก ิดข ึ้น เจ ้าหน ้าท ี่ 
ผ ู้ปฏ ิบ ัต ิงานจ ึ่งต ้องม ีความร ู้ความเข ้าใจในข ั้นตอนการปฏ ิบ ัต ิอย ่างถ ่องแท ้จ ึงจะสามารถปฏ ิบ ัต ิงานได ้
อย ่างถูกต้อง รวดเร ็ว ม ีประส ิทธ ิภาพประส ิทธ ิผล 

ด ังน ั้น คณะผ ู้จ ัดทำค ู่ม ือการปฏ ิบ ัต ิงานเล ่มน ี้ จ ึงได ้รวบรวมเน ื้อหาสาระ หน ้าท ี่ ล ักษณะงาน 
และ ข ั้นตอนการปฏ ิบ ัต ิงานป ้องก ันและบรร เทาสาธารณภ ัย จ ัดทำ เป ็นร ูปเล ่มไว ้  เพ ื่อใช ้
เป ็นค ู่ม ือในการปฏ ิบ ัต ิงาน ตลอดจนเป ็นการสร ้างความเข ้าใจและความร ่วมม ือต ่างๆจากผ ู้ม ีส ่วนได ้เส ีย 
ในก า รปฏ ิบ ัต ิ ง านต ามภ า รก ิจหล ักของ  หน ่วย ง านองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น  เพ ื่อให ้
เข ้ าใจบทบาทหน ้ าท ี่ล ักษณะงาน และข ั้นตอนการปฏ ิบ ัต ิงานป ้องก ัน และบรรเทาสาธารณภ ัยได ้ 
และสามารถนำไปปฏ ิบ ัติได ้อย ่างถูกต้อง รวดเร ็ว เพ ื่อบรรเทาความเดือดร ้อน แก่ผ ู้ประสบภ ัยกรณีฉุกเฉิน 

 
 
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์



ค ู่มือการปฏ ิบัติงาน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภ ัย 

  องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลแม่กรณ์ 

1. หลักการและเหต ุผล 
สาธารณภ ัยย ังคงม ีแนวโน ้มจะเก ิดข ึ้นอย ่างต ่อเน ื่องและซ ับซ ่อนมากข ึ้น เน ื่องจากความแปรปรวนของ 

ภ ูม ิอากาศโลกความเส ื่อมโทรมของทร ัพยากรธรรมชาติ ประกอบก ับการเปล ี่ยนแปลงโครงสร ้างส ังคมไทยจากส ังคม 
ชนบทไปส ู่ส ังคมเม ืองอย ่างรวดเร ็ว ประชาชนม ีโอกาสอาศ ัยอย ู่ในพ ื้นท ี่เส ี่ยงภ ัยมากข ั้นส ่งผลให ้ความเส ียหายจาก   
สาธารณภ ัยร ุนแรงมากข ึ้น ท ั้งภ ัยธรรมชาติ เช ่น อ ุทกภ ัย วาตภ ัย ภ ัยแล ้ง ภ ัยหนาว และภ ัยจากการกระทำของ 
มน ุษย ์ เช ่น อุคคภ ัย อุบ ัติภ ัยการร ั่วไหลของสารเคมีอันตราย 

องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่นซ ึ่งเป ็นหน ่วยงานท ี่อย ู่ใกล ้ช ิดประชาชน และม ีบทบาทภารก ิจในการเข ้าไปให ้ 
ความช ่วยเหล ือและบรรเทาสาธารณภ ัยในลำด ับแรก ก ่อนหน ่วยงานภายนอกจะเข ้าไปให ้ความช ่วยเหล ือ 
ประกอบก ับพระราชบ ัญญต ิป ้องก ันและบรรเทาสาธารณภ ัย พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให ้องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น     
ม ีหน ้าท ี่ในการป ้องก ันและบรรเทาสาธารณภ ัย และให ้ผ ู้บร ิหารองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่นเป ็นผ ู้อำนวยการท ้องถ่ิน 
ในการป ้องก ันและบรรเทาสาธารณภ ัย ในท ้องถ ิ่นตนจ ึงถ ือเป ็นภารก ิจสำค ัญขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น          
ท ี่จะต ้องเตร ียมความพร ้อมในการป ้องก ันสาธารณภ ัยและพ ัฒนาข ีดความสามารถในการเผช ิญเหต ุและให้ความ 
ช ่วยเหล ือผ ู้ประสบภ ัย ภายหล ังจากสถานการณภ ัยย ุติ 

2. วัตถุประสงค ์ 
 

2.1 เพ ื่อให้การดำเน ินงานจ ัดการงานป ้องก ันและบรรเทาสาธารณภ ัยขององค ์การบร ิหารส ่วนตำบลแม่กรณ์    
มีข้ันตอนหร ือกระบวนการและแนวทางในการปฏ ิบ ัต ิงานเป ็นมาตรฐานเด ียวกัน 

2.2 เพ ื่อให ้ม ั่นใจว ่าได ้ม ีการปฏ ิบ ัต ิตามข ้อกำหนดระเบ ียบหล ักเกณฑ ์เก ี่ยวก ับการจ ัดการงานป ้องก ัน         
และบรรเทาสาธารณภ ัยท่ีกำหนดไว ้อย ่างสม ่ำเสมอและมีประส ิทธ ิภาพ 

2.3 เพ ื่อพ ัฒนาข ีดความสามารถด ้านการป ้องก ันและบรรเทาสาธารณภ ัยให ้ม ีประส ิทธ ิภาพ สามารถลดความ 
ส ูญเส ียท่ีเกิดจากภ ัยพิบ ัติให ้เหล ือน ้อยท่ีส ุด 

2.4 เพ่ือให ้ประชาชนท ี่ประสบภ ัยได้ร ับการช ่วยเหล ือฟ้ืนฟูอย ่างท่ัวถึงและทันเวลา  
2.5 เพ่ือบ ูรณาการระบบการส ่งการในการป ้องกันและบรรเทาสาธารณภ ัยอย ่างมีเอกภาพ 
2.6 เพ่ือสร ้างระบบบร ิหารจ ัดการสาธารณภ ัยและสอดคลองกับว ัฏจกรการเกิดภ ัย 

 

3. น ิยามศ ัพท์ 
 

การป ้องกัน (Prevention) หมายถึงมาตรการและกิจกรรมต ่างๆ ท่ีกำหนดข ึ้นล ่วงหน ้าท้ังทางด้านโครงสร ้าง 
และท่ีมีใช ้ด้านโครงสร ้างเพ่ือลดหร ือควบค ุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภ ัย 

การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึงก ิจกรรมหร ือว ิธ ีการต่างๆ เพ่ือหล ีกเล ียงและลดผลกระทบทางลบ 
จากสาธารณภ ัยและยังหมายถึงการลดและป้องกันมิให ้เกิดเหต ุหร ือลดโอกาศท่ีอาจก่อให ้เกิดสาธารณภ ัย



 

การเตร ียมความพร ้อม (Preparedness) หมายถ ึงมาตรการและก ิจกรรมท ี่ดำเน ินการล ่วงหน ้าก ่อนเก ิด   
สาธารณภ ัย เพ ื่อเตร ียมพร ้อมการจ ัดการในสถานการณฉ ุกเฉ ินให ้สามารถร ับม ือก ับผลกระทบจากสาธารณภ ัย      
ได้อย ่างทันการณ์และมีประส ิทธ ิภาพ 

การจ ัดการในภาวะฉ ุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึงการจ ัดต้ังองค์กรและการบร ิหารจ ัดการ 
ด ้านต ่างๆ เพ ื่อร ับผ ิดชอบในการจ ัดการสถานการณ ์ฉ ุกเฉ ินท ุกร ูปแบบโดยเฉพาะอย ่างย ิ่งการเตร ียมความพร ้อม 
ร ับมือและการฟ้ืนฟูบ ูรณะ 

การฟ ื้นฟ ูบ ูรณะ(Rehabilitation)หมายถ ึงการฟ ื้นฟ ูสภาพเพ ื่อท ี่ให ้ส ั่งท ี่ถ ูกต ้องหร ือได ้ร ับความเส ียหาย 
จากสาธารณภ ัย ได ้ร ับการช ่วยเหล ือแก ้ไขให ้กล ับค ืนส ู่สภาพเด ิมหร ือด ีกว ่าเด ิมรวมท ั้งให ้ผ ู้ประสบภ ัยสามารถ 
ดำรงช ีว ิตตามสภาพปกติได้โดยเร ็ว 

หน ่วยงานของร ัฐ หมายถ ึง ส ่วนราชการร ัฐ องค ์การมหาชนและหน่วยงานอ ันของร ัฐ แต ่ไม ่หมายความ
รวมถึงองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมายถึงองค ์การบร ิหารสวนตำบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจ ังหว ัด 
เมืองพัทยา และองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอันท่ีมีกฎหมายจ ัดต ั้ง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห ่งพ ื้นท ี่ หมายถึงองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล และองค์กรปกครอง 
ส ่วนท ้องถ่ินอันท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายรวมถึงองคก์ารบริหารส่วนจ ังหว ัด และกร ุงเทพมหานคร 

ผ ู้บ ัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หมายถึงร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงมหาดไทย 
รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หมายถึงปล ัดกระทรวงมหาดไทย 
ผู้อำนวยการกลาง หมายถึงอธ ิบด ีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้อำนวยการจ ังหว ัด หมายถึงผ ู้ว ่าราชการจ ังหว ัด 
รองผู้อำนวยการจังหวัดหมายถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อำนวยการอำเภอ หมายถึงนายอำเภอ 
ผู้อำนวยการท้องถิ่นหมายถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล,นายกเทศมนตร ี 
ผ ู้ช ่วยผู้อำนวยการท้องถิ่นหมายถึงปล ัดองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
เจ ้าพน ักงาน หมายถึงผ ู้ซ่ึงได้ร ับแต ่งต้ังให ้ปฏ ิบ ัติหน ้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี ต่างๆ 

ตามพระราชบ ัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.๒๕๕๐ 
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหมายถ ึงองค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทา   

สาธารณภัยในเขตพ้ืนทีจ่ังหวัด 
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอหมายถ ึงองค์กรปฏ ิบ ัต ิในการป ้องก ันและบรรเทา    

สาธารณภัยในเขตอำเภอและทำหน ้าท่ีช ่วยเหล ือจังหวัดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท ้องถ ิ่นแห ่งพ ื้นท ี่หมายถ ึงองค์กรปฏิบัติในการป ้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลและเป ็นหน่วยเผช ิญเหต ุเม ื่อเก ิดสาธารณภ ัยข ึ้นใน 
พ้ืนท่ี



 

4. การจัดตั้งกองอำนวยการป ้องกันและบรรเทาสาธารณภ ัย 
4.1 องคก์รปฏิบัติ 

4.1.1 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ทำหน้าที่เป็น
หน่วยงานของผู้อำนวยการท้องถิ่น โดยให้ใช้ท ี่ทำการสำน ักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เป ็นสำน ักงาน
ผู้อำนวยการท้องถ่ิน มีนายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เป็น ผู้อำนวยการ และมีปล ัดองคก์ารบริหารส่วนตำบล
แม่กรณ์ เป็นผ ู้ช ่วยผู้อำนวยการ กำน ัน ผ ู้ใหญ ่บ ้าน และภาคเอกชนในพื้นที่ร ่วมปฏิบัติงานในกองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบในการป ้องก ัน และบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล            
แม่กรณแ์ละเป็นหน่วยเผช ิญเหต ุเม่ือเกิดภ ัยพิบ ัติขึ้น ในพ้ืนที ่
  4.1.2 ภารกิจของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ ์

(1) อำนวยการควบค ุมปฏิบัติงานและประสานการปฏิบัติเก ี่ยวก ับการดำเนินการป ้องก ัน           
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนทีอ่งคก์ารบริหารส่วนตำบลแม่กรณ ์

(2) สน ับสน ุนกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซ ึ่งม ีพื ้นที่ต ิดต ่อหร ือใกล ้เค ียง      
หร ือเขตพ้ืนทีอั่นเม่ือได ้ร ับการร ้องขอ 

(3) ประสานก ับส ่วนราชการและหน่วยงานทเก ี่ยวข ้องในเขตพื้นที่ทรับผิดชอบ รวมท ั้งประสาน 
ความร ่วมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกข้ันตอน 

4.2 โครงสร้างและหน ้าท ี่ของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล        
แม่กรณ ์

4.2.1 โครงสร้างกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
ประกอบด้วย 5 ฝ่าย ได้แก่ 

(1) ฝ่ายอำนวยการทำหน้าที่อำนวยการควบคมกำก ับด ูแลในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
ให้เป็นไปอย่างม ีประสิทธิภาพและประส ิทธ ิผล รวมท ั้งวางระบบการติดตามต ิดต ่อส ื่อสารในการป ้องก ันและบรรเทา   
สาธารณภัยระหว ่างกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท ุกระด ับ และฝ่ายท ี่เก ี่ยวของให้การต ิดต ่อ      
เป็นไปอย่างรวดเร ็วต่อเน ื่องและเช ื่อถือได ้ตลอดเวลา 

(2) ฝ่ายแผนและโครงการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานการวางแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การพฒันาแผนงานการพฒันาเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท ุกข ั้นตอน งานติดตามประเม ินผล 
งานการฝ ึกซ ้อมแผนฯ งานการจ ัดฝ ึกอบรมต ่างๆ และงานการจัดทำโครงการเกี่ยวกับการป ้องก ันและบรรเทา       
สาธารณภ ัย 

(3) ฝ่ายป ้องก ันและปฏิบัติการ ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ ์รวบรวมข ้อม ูลประเม ินสถานการณ ์   
ท ี่อาจเก ิดข ึ้นวางมาตรการต่างๆ ในการป้องกันภัย ม ิให้เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วให้ได ้ร ับความเส ียหายน ้อยท ี่ส ุด 
จ ัดระเบ ียบแจ ้งเต ือนภ ัยการช ่วยเหล ือประชาชนผ ู้ประสบภ ัยงานการข ่าวการร ักษาความปลอดภ ัยและการ 
ปฏิบัติการจ ิตว ิทยา



 

(4) ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ ทำหน้าที่สำรวจความเสียหายและความต้องการด ้านต่างๆ จ ัดทำบ ัญช ี 
ผ ู้ประสบสาธารณภ ัย ประสานก ับท ุกหน่วยงานท ี่เก ี่ยวข ้องก ับการสงเคราะห ์ผ ู้ประสบสาธารณภ ัย เพ ื่อให้การ 
สงเคราะห ืและฟ ื้นฟ ูค ุณภาพช ีว ิตท ั้งทางด ้านร ่างกายและจ ิตใจแก ่ผ ู้ประสบสาธารณภ ัย พร ้อมท ั้งดำเนินการฟ ื้นฟ ู 
บร ูณะส ิ่งท่ีชำร ุดเสียหายให้กล ับคืนส ู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากท่ีส ุด 

(5) ฝ่ายประชาส ัมพันธ ์ ทำหน้าที่เป็นเจ ้าหน ้าท่ีเกี่ยวกับการประชาส ัมพันธ ์เผยแพร ่ความร ู้ เกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแถลงข ่าวข ้อเท ็จจร ิงเกี่ยวกับความเสียหายและความช ่วยเหล ือ ให้แก ่   
ส ื่อมวลชนและประชาชนท ั่วไปได้ทราบ 

4.3 การบรรจ ุกำลัง 
4.3.1 ในภาวะปกต ิใช้กำล ังเจ ้าหน ้าท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตำบลแม่กรณ ์เป็นหล ัก 
4.3.2 เม ื่อคาดว ่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภ ัยขึ ้นในพื้นที่ใด ้ให้กองอำนวยการป ้องก ันและบรรเทา         

สาธารณภ ัยเข ้าควบค ุมสถานการณ ์ปฏิบัติหน ้าทที่และเพ ื่อช ่วยเหล ือประชาชนในพื้นที่โดยเร็วและรายงานให้ 
ผู้อำนวยการอำเภอเมือง ร ับทราบทันที 

 

5. สถานท่ีต ั้ง 
 

ต้ังอย ู่ ณ ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ ์เลขที่ 42 หมู่ท่ี 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย 57000 

 

6. แนวทางปฏิบัติ 
 

เพ ื่อเตร ียมการด ้านทร ัพยากร ระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพร ้อมไว ้รองร ับสถานการณ ์             
สาธารณภ ัย ท ี่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบได ้อย่างม ีประสิทธิภาพหล ักการปฏิบัติให้องค์การบริหารส่วนตำบล   
แม่กรณ์ และหน่วยงานท ี่เก ี่ยวข ้องจ ัดเตรียมและจ ัดหาทร ัพยากรท ี่จำเป็นเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้เหมาะสม ก ับผลการประเม ินความเสียงและความล ้อแหลมของพื้นที่รวมทงการวางแนวทางการปฏิบัติการ
ให้พร ้อมเผช ิญสาธารณภ ัยและดำเนินการฝ ึกซ ้อมตามแผนท ี่กำหนดอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำเพื่อให้เกิดความ
พร ้อมในทุกด้านและทุกภาคส ่วนในเขตพ้ืนทีอ่งคก์ารบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 หลักการปฏิบัติ  
1. การป้องกันและลดผลกระทบ 

1.1 การวิเคราะห ์ความเสี่ยงภ ัย 

 แนวทางการปฏิบัติ  
- ประเมินความเสียงภัยและความล ่อแหลมในเขตพ้ืนที ่
โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจากการ 
ว ิเคราะห ์ข้อมูลสภาพแวดลอมต่างๆ 
- จ ัดทำแผนท ี่เสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 การเตร ียมการด้านฐานข ้อม ูลและระบบ 
สารสนเทศ 

- จ ัดทำฐานข้อมูลเพ่ือสน ับสน ุนการบริหารจ ัดการ       
สาธารณภัย 
- พฒันาระบบเช ื่อมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่าง 
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ 
ร ่วมกัน 

- กระจายข้อมูลด้านสาธารณภัยไปย ังหน่วยงานท่ีมี  
หน ้าท่ีปฏิบัติการ 

1.3 การส ่ง เสร ิม ให้ ความร ู้และสร ้ า ง ความ 
ตระหน ักด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- สนับสน ุนให้ส ื่อประชาส ัมพันธ ์มีบทบาทในการรณรงค์
ประชาส ัมพันธ ์เพ่ือปล ูกฝ ังจ ิตสำน ึกด้านความ ปลอดภัย
อย่างต่อเน ื่อง 

หลักการปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติ 
 - เผยแพร ่และเสร ิมสร้างความร ู้ความเข้าใจแก่ 

ประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยในช ีวิตประจำว ัน 
- พฒันาร ูปแบบและเน้ือหาการรณรงค ์ประชาส ัมพันธ ์ 
ให้ช ัดเจน เข้าใจงายเหมาะสมเข้าถึงกล ุ่มเป้าหมายแต่ 
ละกล ุ่มและเป็นท่ีน ่าสนใจ 
-ส ่งเสร ิมและสน ับสน ุนให้องค์กรเคร ื่อข่ายในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทุกภาคส ่วนท ั้งภาคร ัฐภาคเอกชนและอาสาสมัครต่างๆ
มีส ่วนร ่วมในการรณรงค์ในเรื่องความปลอดภัย
vpjk’ตอเนอง 



1.4 การเตรียมการป้องกันด้านโครงสร้างและ 
เครื่องหมายส ัญญาณเตือนภัย 

- จ ัดหาพ้ืนทีร่องร ับนาและกักเก็บน ้ำ 
- สร้างอาคารหรือสถานท่ีเพ่ือเป็นสถานท่ีหลบภัย 
สำหร ับพ้ืนทีก่ารหน ีภัยทำได ้ยากหรือไม่มีพ้ืนทีห่ลบ    
ภัยท่ีเหมาะสม 
-ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเพ่ือการส่งกำลังบำรุงหรือ
เส้นทางไปสถานที่ราชการที่หลบภัยได้ 

 - ก่อสร้าง/ปร ับปร ุงเส ้นทางเพ่ือการส ่งกำล ังบำร ุงหรอื 
- จ ัดทำคู่มือและจ ัดทำแผนปฏบิัติการฉ ุกเฉินและแผน 
สำรองของหน่วยงานและมีการฝ ึกซ้อมแผน 
- จัดเตรียมระบบการติดต ่อส ื่อสารหล ักและส่ือสาร สำรอง 
- กำหนดแนวทางการประชาสัมพ ันธ์ข่าวสารแก่ประชาชน 
และเจ ้าหน้าท่ี 
- จัดเตรียมระบบการแจ้งเตือนภัยและส่งสัญญาณเตือน 
ภัยให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได ้รับทราบล่วงหน ้า 
- จัดเตรียมเส ้นทางอพยพและจดัเตรียมสถานท่ีปลอดภัย 
สำหรับคน และสัตว ์เล ี้ยง 
- กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบ 
เรียบร ้อยรวมท ั้งการควบคุมการจราจรและการสญจร 
ภายในเขตพื้นที ่
- จัดระบบการด ูแลส่งของบริจาคและการสงเสราะห์ 
ผ ู้ประสบภัย 
- จัดทำบัญชีรายช่ือคนท ี่ต้องช่วยเหล ือเป็นกรณ ีพ ิเศษ 

2. การเตรียมความพร้อม 
2.1 ด้านการจ ัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 



 

หลักการปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติ 
2.2ด้านบ ุคลากร - จัดเตรียมเจ้าหน้าทีท่รับผิดชอบงานป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย และกำหนดว ิธีการปฏิบัติตาม 
หน้าที่และขัน้ตอนต่างๆ 
- วางระบบการพฒันาศักยภาพและการฝึกอบรม 
บ ุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- จัดทำบ ัญช ีผ ู้เช ี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆหรือ 
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานและองคก์รท่ีเก่ียวข้อง 
- การเสร ิมสร้างศักยภาพช ุมชนด้านการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยโดยการฝึกอบรมประชาชน 

2.3ด้านเครื่องจ ักรกล ยานพาหนะ ว ัสดุอปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ และพล ังงาน 

- จัดเตรียมเครื่องจ ักรกลยานพาหนะเครื่องมือว ัสดุ 
อุปกรณี ท่ีจำเป็นให้พร้อมใช้งานไดท้ ันที 
- จัดทำบ ัญช ีเครื่องจ ักรกลยานพาหนะเครื่องมือว ัสดุ 
อุปกรณ์ของหน่วยงานภาคเคร ือข่ายท ุกภาคส ่วน 
- พฒันาเครื่องจ ักรกลเครื่องมือว ัสด ุอุปกรณด้์าน      
สาธารณภัยให้ทันสมัย 
- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีจำเป็นพ้ืนฐานสำหร ับ 
ช ุมชน 
- จัดเตรียมระบบเตือนภัย 
- จัดหาน ้ำมันเช ื้อเพล ิงสำรองแหล ่งพล ังงานสำรอง 

2.4 ด้านการเตรียมร ับสถานการณ์ -จัดประช ุมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย เช ่น สถานพยาบาล ไฟฟ้า ประปา 
ผ ู้นำชมชน ฯลฯ 
- มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้แกหน่วยงาน 
น ั้น 
-กำหนดผ ู้ประสานงานท่ีสามารถติดต ่อได ้ตลอดเวลา 
ของหน่วยงาน 



 

การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉ ิน 

วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อดำเนินการระง ับภัยท ี่เกิดขึ้นให้ย ุต ิลงโดยเร ็วหรือลดความร ุนแรงของภัยทเกิดขึ้น โดยการประสาน   
ความรวมมือจากทุกภาคส ่วน 

2. เพ่ือร ักษาช ีว ิตทรัพยส ินและสภาวะแวดล ้อมท ี่ได้ร ับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบ ัติ 

หลักการปฏิบัติ 
 

คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหม ู่บ ้าน/ช ุมชนกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา             
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ หรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเมือง และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดำเนินการตามขัน้ตอนและว ิธ ีปฏิบัติ ด้ังน ี้ 

 

1. กรณีเม่ือเกิดสาธารณภัยระดับหม ู่บ ้าน/ช ุมชน 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
1. การแจ้งเหต ุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
2. การเข้าระงับเหต ุ 

ประชาชน/อาสาสมัคร/คณะกรรมการฯ ฝ่ายแจ้งเตือน 
ภัย แจ้งเหต ุให้ประธานคณะกรรมการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ ้าน/ช ุมชน และผู้อำนวยการ 
ท้องถ ิ่น/ผ ู้ท่ีผู้อำนวยการท้องถ่ินมอบหมายทราบ โดย 
ทางว ิทย ุส ื่อสาร/โทรศัพท์ 
- วิทย ุส ื่อสารความถ่ี ๑๖๒๘.๕ MHz 

 - โทรศัพท์สายด่วน  
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมบ ้าน 
/ช ุมชน/อปพร./มิสเตอร ์เตือนภัย/OTOS/อาสาสมัคร 

ต่างๆ เข้าระง ับเหต ุตามแผนป้องกันและบรรเทา 
 สาธารณภัยชุมชน  
- กรณีผ ู้บาดเจ ็บให้ประสานสถานพยาบาลในพ้ืนที/่ 
ข้างเคียง 
-วิทย ุส ื่อสารความถ่ี ....๑๖๒๕๕๐...........MHz 
- โทรศัพท์สายด่วน ๑๖๖๙ หรือ ............................... - 
กรณีเกินศักยภาพของหม ู่บ ้าน/ช ุมชนในการระงับภัย 
ให้ประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยหมู่บ ้าน/ช ุมชน รายงานต่อผู้อำนวยการ 
ท้องถ ิ่นเพ่ือขอความช ่วยเหล ือ 

3. การประสานหน่วยงานต่าง ๆ 



 

2. กรณีสาธารณภัยร ุนแรงเกินกว ่าระดับหมู่บ้าน/ช ุมชนจะควบค ุมได ้ 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
1. การจัดตั้งศูนยอำนวยการเฉพาะกิจฯ ผู้อำนวยการท้องถ่ินออกคำส ั่งต้ังศูนย ์อำนวยการ 

เฉพาะกิจ 
2. การเฝ ้าระว ังติดตามและร ับแจ้งเหต ุ                 จัดเวรเฝ ้าระว ังติดตามสถานการณ์ 
 
3. แจ้งข่าวเต ือนภัย - แจ้งผประสานงานของหน่วยงานท ี่เก่ียวข้องทราบ 

-แจ้งผ ่านทางส ือต่างๆ 
-ออกประชาส ัมพันธ ์เสียงตามสาย 

4. การระงับเหต ุ -ผู้อำนวยการท ้องถ ิ่นเข ้าพื้นที่และต ั้งศ ูนย ์บ ัญชาการ 
เหต ุการณ ์ในท ี่เกิดเหตเพื ่อส ั่งการพร้อมจัดบ ุคลากร
เครื ่องม ือเครื ่องใช้อุปกรณ์และยานพาหนะในการ
ระงับเหต ุ 

5. การช่วยเหล ือผ ู้ประสบภัย - ปฏิบัติการค้นหาและช ่วยเหล ือผ ู้ประสบภัย 
-ปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยท่ีเจ ็บป่วยเพ่ือส ั่งไปร ักษาตัว 
ในโรงพยาบาลต่อไป 
-จัดหาป ัจจ ัยส ี่ให้แก่ผ ู้ประสบภัย 
-ให้การสงเคราะห ์ผ ู้ประสบภัย 

6. การรายงานสถานการณ์ จัดเตรียมเจ้าหน้าทีเ่พ่ือรายงานสถานการณให้กอง 
อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ
และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดทราบ จนกระท่ังสถานการณ ์ภัยส ิ้นส ุด 

7. การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ กรณีต้องขอร ับการสน ับสน ุนจากกองอำนวยการ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอปท. ข้างเคียง /ส ่วน 
ราชการต่างๆ ในพ้ืนที ่/องคก์รสาธารณกุศล 
ภาคเอกชนหรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัยระดับเหน ือขึ้นไป 
- วิทย ุส ือสารความถ่ี ๑๖๒๕๕๐...............MHz 
-โทรศัพทสายด่วน .083 081 1163................... 

8. การอพยพ เม่ือสถานการณ์เลวร ้าย และจำเป็นต้องอพยพให้ 
 ดำเนินการอพยพเคล ื่อนย ้ายอย่างเป็นระบบ 



 

3. กรณีสาธารณภัยร ุนแรงเกินกว ่าระดับท้องถ่ินจะควบค ุมได ้ 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
การส ่งต่อการควบคุมสถานการณ์ กรณีสถานการณ์ร ุนแรงเกินกว ่าศักยภาพของท้องถิ่น

จะร ับสถานการณ์ได้ ให้รายงานต่อผู้อำนวยการอำเภอ
เพ่ือส ่งมอบการควบคุมสถานการณ์ต ่อไป 

 
 

การอพยพ 

วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือเป็นการร ักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ้นของประชาชนและของร ัฐและสามารถดำเนินการ 
อพยพเคล ื่อนย ้ายให้เป็นไปอย่างมีระบบสามารถระง ับการแตกต ื่นเสียขว ัญของประชาชนไปสู่สถานท่ีปลอดภัยได้ 
อย่างมประสิทธิภาพและเพ่ือเป็นการเคล ื่อนย ้ายส ่วนราชการมาอย ู่ในเขตปลอดภัยและสามารถให้การบร ิการ 
ประชาชนได้ 

 

หลักการปฏิบัติ 

1. การเตรียมการอพยพ 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
1. จัดทำแผนอพยพในพ้ืนที่เสียงจากสาธารณภัย ประช ุมผ ู้ท่ีเก่ียวข้อง 
2. เตรียมการเกี่ยวกับการอพยพ ประช ุมและสำรวจสถานท่ี 

- สถานท่ีปลอดภัยสำหร ับการอพยพประชาชนและ 
ส ัตว ์เล้ียง 
- เส้นทางหล ักและสำรองสำหร ับอพยพ 
- ป ้ายแสดงส ัญญาณเตือนภัยป ้ายบอกเส ้นทางอพยพ 
ท้ังเส ้นทางหล ักและเส ้นทางรอง 
- จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ยานพาหนะ ท่ีจำเป็นต่อ 
การอพยพ 
- จัดลำดับความสำคัญของการอพยพโดยจัดแบ ่ง 
ประเภทของบ ุคคล ตามลำดับความสำคัญเร ่งด่วน 
- กำหนดจัดน ัดหมายประจำช ุมชนและพ้ืนทีร่องร ับ การ
อพยพ 
- จัดทำคู่มือการอพยพจากสาธารณภัยท่ีส ั้นง่ายต่อการ 
ทำความเข้าใจให้ประชาชนได้ศึกษา 



 
 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
3. จัดเตรียมสรรพกำลังหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน 

หรือหน่วยอพยพ 
ทบทวนและฝึกซ้อมแผนอย่างสม่ำเสมอ 

4. จัดประช ุมหรืออบรมให้ความร ู้ในการ 
ช ่วยเหลือตัวเองเม ื่ออย ู่ในภาวะฉ ุกเฉิน 

ประช ุมหรือฝึกอบรม 

5. ทบทวนและฝึกซ้อมแผนระบบเต ือนภัยและ 
แผนอพยพประเมินเพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ 
ต่อไป 

ฝึกซอมแผนทงแบบปฏิบัติการบนโต ๊ะและแบบ 
ปฏิบัติการจร ิง 

6. ตรวจสอบการทำงานระบบส ื่อสาร - ติดต ่อกับผ ู้มีว ิทย ุส ื่อสาร/หรือผ ู้มีโทรศ ัพท์มือถือเพ่ือ 
เข้าร ่วมในการแจ้งเตือนภัย 
-ฝึกซ้อมแผนอพยพ 

7. แจ้งประชาชนท ี่อาศัยและทำงานในพ้ืนทีเ่สี่ยง 
ภัยว่ามีความเสียงต่อภัยประเภทใดใน 
หมู่บ ้าน/ช ุมชนเช ่นอุทกภัย วาตภัย 

การประช ุมหมู่บ ้าน/ช ุมชน 

 
 

2. การจัดระเบียบสถานท ี่อพยพและการร ักษาความปลอดภัย 
 

 หลักการปฏิบัติ  
1. การจัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัย 

 แนวทางปฏิบัติ  
- จัดเตรียมพ้ืนทีใ่ห้เหมาะสมกับจำนวนผ ู้อพยพและ 
ส ัตว ์เล้ียง 
- จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของห ้องน ้ำอาหาร   
น ้ำด ื่มและส ิ่งแวดล ้อมให้ถูกส ุขล ักษณะ 
- จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
- จัดระเบียบพ้ืนที่อพยพโดยแบ ่งพ้ืนที่ให้เป็นส ัดส ่วน 
เป็นกล ุ่มครอบคร ัวหรือกล ุมช ุมชน 
- จัดทำแบบฟอร ์มลงทะเบ ียนผ ู้อพยพเพ่ือเป็นการ 
ตรวจสอบจำนวนผ ู้อพยพ 
- จัดหาสถานท่ีปลอดภัยไว ้รองร ับในกรณพ้ืนที ่ไม่
เพียงพอ 

2. การรกษาความปลอดภัย จัดระเบียบเวรยามท้ังในสถานท่ีอพยพและบ ้านเร ือน 
ของผ ู้อพยพ 



 

3. การดำเนินการอพยพขณะเกิดภัย 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
1. เรียกประช ุมกองอำนวยการป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยหม ู่บ ้าน/ช ุมชน เม ื่อได ้ร ับ 
ข้อมูลแจ้งเตือนจากอำเภอ/หมู่บ ้าน/ข้อมูล 
เครื่องว ัดปร ิมาณน ้ำฝน/มิสเตอร ์เตือนภัย 

เร ียกประช ุมกองอำนวยการป ้องก ันและบรรเทา         
สาธารณภัย องคก์ารบริหารส่วนแม่กรณ์ 

2. เตรียมความพร้อม/เตรียมพร้อมระบบเตือน 
ภัยท้ังหมด(ส ัญญาณเตือนภัยว ิทย ุส ือสาร 
โทรศัพท์มือถือหรือระบบเตือนภัยท่ีมีอย ู่ใน 
ท้องถ่ิน) 

เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ 

3. ติดตามสถานการณ์จากทางราชการ 
ส ื่อมวลชนและอาสาสมัครเตือนภัย 

ส ่งการในระหว่างการประช ุมกองอำนวยการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบล แม่
กรณ ์

4. ตรวจสอบข ้อมูลท่ีจำเป็นในพ้ืนทีท่ี่ประสบภัย - บัญชีรายช่ือผ ู้อพยพ 
- บัญชีจำนวนและชน ิดของส ัตว ์เล ี้ยงท ี่จะอพยพ 
- ยานพาหนะ 
- อาหารท่ีสำรองไว ้สำหร ับคนและส ัตว ์เล ี้ยง 

5. ตรวจสอบระบบเคร ื่อข่ายการเตือนภัย ตรวจสอบส ัญญาณว ิทย ุส ื่อสาร 
6. จัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัยรองร ับผ ู้อพยพและ 

 ส ัตว ์เล้ียง  
ประสานกับผ ู้ดูแลสถานท่ี 

  
เม่ือสถานการณ ์เลวร ้ายและจำเป็นต้องอพยพ 

1. ออกประกาศเตือนภัยเพ่ืออพยพ ฝ่ายเฝ ้าระว ังและแจ้งเตือนภัยและฝ่ายส ื่อสารของ 
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน 
/ช ุมชนออกประกาศเตือนภัยเพ่ืออพยพให้ส ัญญาณ 
เตือนภัยและประกาศอพยพเช ่นเสียงตามสายว ิทย ุหอ 
กระจ ่ายข่าวโทรโข ่งนกหว ีดหรือส ัญญาณเสียง/ 
ส ัญล ักษณต่างๆทกำหนดให้เป็นส ัญญาณเตือนภัย 
ประจำช ุมชน/หมู่บ้าน 

2. ส่ังฝ่ายอพยพไปย ังจดุน ัดหมาย/จัดรวมพล เพ่ือ
ร ับผ ู้อพยพหรือตามบ ้านท่ีมีผ ู้ป ่วยคนชรา เด็ก 
และส ัตว ์เล ี้ยง 

ส ั่งการในระหว่างการประช ุมกองอำนวยการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

3. การดูแลความปลอดภัยบ ้านเร ือนผ ู้อพยพ จัดเวรออกตรวจตราความเร ียบรอยในพ้ืนทีป่ระสบภัย 



 

4. การดำเนินการอพยพเม ื่อภัยส้ินส ุด 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
1. ตรวจสอบพ้ืนทีป่ระสบภัย สำรวจความเสียหายของพ้ืนที่ประสบภัยรวมท่ัง 

บ ้านเร ือนของผ ู้เสียหาย 
2. ตรวจสอบสภาพถนนท ี่ใช้เป็นเส ้นทางอพยพ ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ 
3. แจ้งแนวทางการอพยพกล ับให้ประชาชน 

 ได้ร ับทราบ  
4. ตรวจสอบความพร้อมของประชาชนในการ 

อพยพกล ับ 

ประช ุมผ ู้เก่ียวข้อง 
  
จัดการประช ุมท่ีสถานท่ีผ ู้อพยพพักอาศัย 

5. ดำเนินการอพยพประชาชนกล ับบ ้านเร ือน ช ี้แจงในท่ีประช ุมและดำเนินการอพยพประชาชนกล ับ 



ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ด้านการช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รับแจ้งเหตุ 

จัดเจ้าหน้าที่ออก
ปฏิบัติการทันที 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานเหตุด่วน        
สาธารณภัย 

รายงานผู้บังคับบัญชา 



ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ด้านการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับแจ้ง/หนังสือ 
(1 นาที) 

เสนอ หัวหน้าสำนักปลัด 
(5 นาที) 

เสอน ปลัด อบต. 
(5 นาที) 

ผู้บริหารพิจารณา 
(10 นาที) 

ดำเนินการทันท ี

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การช่วยเหลือเยี่ยวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุเฉิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

รับเรื่องร้องทุกข์ 

เสอนหัวหน้าสำนักปลัด (5 นาที) 

เสนอปลัด อบต. (5 นาที) 

ผู้บริหารพิจารณา (10 นาที) 

สำรวจความเสียหายร่วมกับกองช่าง 
(60 นาที) 

แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้
ความช่วยเหลือ (60 นาที) 

สรุปผลการพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือ (30 นาที) 

ผู้บริหารพิจารณา (10 นาที) 

เสอนนายกลงเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่าย 

แจ้งผู้ประสบภัย 

รายงานความช่วยเหลือให้
นายอำเภอทราบ 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การระงับเหตุอัคคีภัย 

 
 

รับแจ้งเหตุ 

จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานทันที 
หลังได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 

เสร็จสิ้นภารกิจ เจ้าหน้าที่กลับที่ตั้ง 

สำรวจความเสียหาย 
(กรณีเกิดเหตุในพื้นที่ อบต.) 

รายงานเหตุด่วน เหตุสาธารณภัย 
(กรณีเกิดเหตุในพื้นที่ อบต.) 

รายงานผู้บังคับบัญชา 


