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แผนปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ไขปัญหาภัยจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
----------------------- 

1. ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลรูสะมิแล 
     1.1  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ เทศบาลต าบลรูสะมิแล  ต าบล รูสะมิแล อ าเภอ เมือง จังหวัด ปัตตานี             
ตั้งอยู่ภาค ใต้ มีเนื้อที่ประมาณ 13.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,437 ไร่ มีลักษณะสภาพพ้ืนที่ราบลุ่มมี
อาณาเขตติดต่อดังนี้ 
 ทิศเหนือติดต่อกับ อ่าวไทย 
 ทิศใต้ติดต่อกับ ต าบลปะกาฮะรัง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
 ทิศตะวันตกตดิต่อกับ เทศบาลเมืองปัตตาน ี
 ทิศตะวันออกติดต่อกับ ต าบลดอนรัก อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
      1.2  ประชากร   จ านวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  จากข้อมูลของส านักทะเบียนราษฎร์ของ
อ าเภอเมืองปัตตานี เมื่อ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 พบว่าต าบลรูสะมิแล มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 17,811 คน 
จ าแนกเป็นชาย 8,426 คน หญิง 9,385 มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 8,676 ครัวเรือน  
2. สถานการณ์ทั่วไป  
  2.1  อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่ม เป็นปัญหาด้านสาธารณภัยที่ส าคัญของ เทศบาลต าบลรูสะมิแล  
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี   เสมอมาโดยทั่วไปฤดูฝนในประเทศไทยจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคมของทุกปี 
ในช่วงนี้หลายพ้ืนที่จะมีฝนตกชุกและตกติดต่อกันเป็นเวลานาน จนเกิดน้ าไหลบ่ามาตามผิวดินมากกว่าปกติ  น้ า
ปริมาณมากท่ีไหลบ่าเข้าท่วมในพ้ืนที่ต่างๆ หรือชุมชนที่ไม่มีระบบระบายน้ าที่สมบูรณ์ และท าความเสียหายแก่
พ้ืนที่ท าการเกษตรและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นเมื่อเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานๆ ในแต่ละครั้ง มักเป็น
ปัญหาท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน หรือดินโคลนถล่ม ตามมา และมีน้ าท่วมขัง ท าความเสียหายแก่พ้ืนที่เพาะปลูก
และทรัพย์สินต่างๆ ของประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงภัยเสมอ นับวันสถานการณ์ภัยจากอุทกภัยวาตภัย และดินโคลน
ถล่มมีความถ่ีและมีความรุนแรงมากข้ึน  
      2.2  ส าหรับพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยวาตภัย และดินโคลนถล่มของ เทศบาลต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง  
จังหวัดปัตตานี  ประกอบด้วยพื้นที่ 6 หมู่บ้าน   
      ดังนั้น เพ่ือลดความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัย และดินโคลนถล่มให้เกิดน้อยที่สุด และสามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว เทศบาลต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี   จึงจัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
แก้ไขปัญหาภัยจากอุทกภัยวาตภัย และดินโคลนถล่ม เทศบาลต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  
ประจ าปี พ.ศ.2560 ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มี
ประสิทธิภาพ 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือป้องกัน ลดความเสี่ยง และบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจาก
อุทกภัยวาตภัย และดินโคลนถล่มได้อย่างเร่งด่วนและทันต่อสถานการณ ์
 3.2 เพ่ือมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 3.3 เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ภัย 
ตลอดจนฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยและพ้ืนที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 

4. องค์กรปฏิบัติ 
  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลรูสะมิแล นายกเทศมนตรีต าบลรูสะมิแล
ผู้อ านวยการท้องถิ่น มีหน้าที่เป็นองค์กรปฏิบัติหลักที่รับผิดชอบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต 
เทศบาลต าบลรูสะมิแล รับผิดชอบการอ านวยการ ควบคุม ก ากับ ดูแล สั่งการ  และด าเนินการต่างๆ ในการ
ป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน  ตามศักยภาพของหน่วยงานในเขต เทศบาลต าบลรูสะมิแล 
และขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานข้างเคียง  เมื่อประเมินว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้  และมีหน้าที่
ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย     

ทั้งนี้  ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลรูสะมิแล มีโครงสร้างตามที่
ก าหนดไว้ในบทที่ 3 ข้อ 3.3.1 ของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลรูสะมิแล พ.ศ. 2560 

 1) โครงสร้างของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลรูสะมิแล 
ประกอบด้วย 5 ฝ่าย 

 - ฝ่ายอ านวยการ 
 - ฝ่ายแผนและโครงการ 
 - ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ 
 - ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ 
 - ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล 

ฝ่าย
อ านวยการ 

ฝ่ายแผน
และ

โครงการ 

ฝ่ายป้องกัน
และ

ปฏิบัติการ 

ฝ่ายฟ้ืนฟู
บูรณะ 

ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ 
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 2) ภารกิจของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีดังนี้ 
    - ฝ่ายอ านวยการ  ท าหน้าที่  อ านวยการ  ควบคุม  ก ากับดูแล  ให้การป้องกันและ

บรรเทาภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    - ฝ่ายแผนและโครงการ  ท าหน้าที่วางแผน พัฒนาแผน ติดตามประเมินผลงานฝึกซ้อมแผนฯ 

งานด้านฝึกอบรมต่างๆ และงานจัดท าโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การตรวจตรา 
    - ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ  ท าหน้าที่  ติดตามสถานการณ์  ประเมินสถานการณ์ที่อาจจะ

เกิดขึ้น  วางระบบเตือนภัย  วางมาตรการต่างๆ  ในการปฏิบัติการกู้ชีพ  กู้ภัย  การอพยพ  และช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
งานการข่าว  การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติการจิตวิทยา 

    - ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ  ท าหน้าที่ส ารวจความเสียหาย  และความต้องการด้านต่างๆ  จัดท า
บัญชีผู้ประสบภัย  ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  ด าเนินการฟ้ืนฟูบูรณะ
สิ่งที่ช ารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม 
     - ฝ่ายประชาสัมพันธ์   ท าหน้าที่ เกี่ยวกับการรายงานสถานการณ์ภัย  การแถลงข่าว  
ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันภัย  ความเสียหาย  ความช่วยเหลือ  และข้อเท็จจริงให้
สื่อมวลชนและประชาชนได้รับทราบ  รวมทั้งการรณรงค์ป้องกันภัย   

 3) การบรรจุก าลัง 
    - กรณีของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล  ใช้ก าลังเจ้าหน้าที่ที่

รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเป็นหลัก  และเสริมก าลังด้วยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ภายในเทศบาล ภาคเอกชน  และอาสาสมัคร 

5. นิยามศัพท ์
 5.1 อุทกภัย หมายถึง เหตุการณ์ที่มีน้ าท่วมพ้ืนดินสูงกว่าระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุจากมีปริมาณน้ าฝน
มากจนท าให้มีปริมาณน้ าส่วนเกินมาเติมปริมาณน้ าผิวดินที่มีอยู่ตามสภาพปกติ จนเกินขีดความสามารถ       
การระบายน้ าของแม่น้ า ล าคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระท าของมนุษย์ โดยการปิดกั้นการไหลของน้ า
ตามธรรมชาติ ทั้งเจตนาและไม่เจตนา จนเป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ท าให้
เกิดน้ าท่วมขัง/น้ าล้นตลิ่ง และน้ าท่วมฉับพลัน (Flash Flood)  
   5.2 ดินถล่มหรือโคลนถล่ม หมายถึง ปรากฏการณ์ที่มวลดินหรือหินไถลเลื่อนลงจากพ้ืนที่สูงสู่พ้ืนที่ต่ า
กว่าภายใต้อิทธิพลแรงโน้มถ่วงของโลก และการมีน้ าเป็นตัวกลางท าให้มวลวัสดุเกิดความไม่มีเสถียรภาพ อัตรา
การไถลเลื่อนดังกล่าวข้างต้นอาจช้าหรือเร็วขึ้นกับประเภทของวัสดุ ความลาดชัน สภาพสิ่งแวดล้อม และ
ปริมาณน้ าฝน ในบางกรณีแผ่นดินถล่มอาจเกิดจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด การเคลื่อนตัวของวัสดุ
ดังกล่าวอาจพัดพาต้นไม้ บ้านเรือน รถยนต์ สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ช ารุด หรือพังทลาย และยังอาจท าให้ช่องเปิด
ของสะพานและแม่น้ าล าคลองอุดตันจนเป็นสาเหตุให้เกิดอุทกภัยขึ้นได้ในเส้นทางการเคลื่อนตัว ปรากฏการณ์
ดังกล่าวเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และสิ่งแวดล้อม 
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   5.3  เจ้าพนักงาน หมายถึง  ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
พ้ืนที่ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
      5.4  เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
หมายถึง 
  (1) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 
  (2) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  (3) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
  (4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
  (5) นายกเมืองพัทยา  ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 

(6) ผู้บริหารท้องถิ่น… 
  (7) ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ส าหรับใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
      5.5  อาสาสมัคร หมายถึง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

6. ความรุนแรงของสาธารณภัย 
 ระดับความรุนแรงของสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แบ่งเป็น 4 ระดับ 
โดยมีผู้รับผิดชอบตามระดับความรุนแรง ดังนี้ 
   

ระดับความรุนแรง
ของสาธารณภัย 

ลักษณะภัยและความ
รุนแรง 

การจัดการสาธารณภัย 

1 สาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วไป
หรือมีขนาดเล็ก 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ สามารถควบคุม
สถานการณ์และจัดการระงับภัยได้โดยล าพัง 
 

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ ไม่สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ได้ ผู้อ านวยการจังหวัด เข้าควบคุม
สถานการณ ์

3 สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มี
ผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง 
หรือสาธารณภัยที่จ าเป็นต้อง
อ า ศั ย ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ห รื อ
อุปกรณ์พิเศษ 

ผู้อ านวยการจังหวัด ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้       
ผู้อ านวยกลาง และ/หรือผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ เข้าควบคุมสถานการณ์ 

4 สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มี
ผลกระทบร้ายแรงอย่างยิ่ง 

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมาย ควบคุมสถานการณ์ 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติ     
  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลรูสะมิแล เตรียมพร้อมปฏิบัติการรับ
สถานการณ์อุทกภัยวาตภัย และดินโคลนถล่ม ดังนี้  
 7.1 ขั้นเตรียมพร้อมรับสถานการณ์   
  7.1.1  การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ ระดับ เทศบาลต าบลรูสะมิแล 
   1)  เมื่อเกิดภัยขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดภัย ให้จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มเทศบาลต าบลรูสะมิแล ขึ้น  โดยมี นายกเทศมนตรีเทศมนตรีต าบล              
รูสะมิแล เป็นผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ  
    2)  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งก าหนด
ผู้รับผิดขอบในแต่ละฝ่าย 
    3)  ระดมสรรพก าลัง เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร และทรัพยากรจาก
หน่วยงานต่างๆ เช่น ยานพาหนะ  เรือท้องแบน  เครื่องสูบน้ า (รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 1) เพ่ือเตรียมพร้อม
ปฏิบัติการรับสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่ม      
    4)  จัดประชุมติดตามสถานการณ์หรือสรุปสถานการณ์ภัย 
   7.1.2 การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ 
    1)  จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และค าเตือน
จากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และจังหวัดปัตตานี  พร้อมทั้งติดตามข้อมูลในเว็บไซน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่  ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (www.ndwc.go.th.) กรมอุตุนิยมวิทยา (www.tmd.go.th.) กรม
ชลประทาน (www.rid.go.th.)   ตลอด 24 ชั่วโมง 
    2)  ตรวจสอบข้อมูลปริมาณน้ าฝน ระดับน้ าในแม่น้ า สูงหรือต่ ากว่าตลิ่ง รวมทั้ง
บริเวณพ้ืนที่ลุ่ม ที่มักจะเกิดน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ เป็นระยะๆ ตลอดจนเฝ้าระวังและประสานการใช้ประโยชน์จาก
อาสาสมัครต่างๆ เช่น  สมาชิก อปพร.  “มิสเตอร์เตือนภัย” ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว เพ่ือเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง
และติดตามสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่ม 
    3)  ประเมินความเสี่ยงภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม หรือความเป็นไปได้ที่จะเกิด
วาตภัยและดินโคลนถล่ม และรายงานข่าวสถานการณ์ไปยัง ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ  อ าเภอเมืองปัตตานีและ
ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ จังหวัดปัตตานี โดยทันที 

หน่วยงานหลัก  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบล            
รูสะมิแล 
   หน่วยงานสนับสนุน  ได้แก่  สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดปัตตานี   โครงการ
ชลประทานปัตตานี  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี ฯลฯ  
 
 

http://www.ndwc.go.th/
http://www.tmd.go.th/
http://www.disaster.go.th/
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   7.1.3 การแจ้งเตือนภัย 
    1)  ตรวจสอบข้อมูลและรายงานสถานการณ์ภัยไปยังศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ อ าเภอ
เมืองปัตตานี พร้อมทั้งรายงานผู้อ านวยการจังหวัดปัตตานี  ทันทีทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 7333 3208-9 ทาง
วิทยุสื่อสาร คลื่นความถี่ 150.150 Mhz  
    2)  แจ้งข่าวเตือนภัยล่วงหน้าผ่านไปยัง ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน /อปพร. / ที่คาดว่าจะ
เกิดอุทกภัย ให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์  
    3)  ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนโดยตรงผ่านข่ายการสื่อสาร
ของวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว ฯลฯ  
   4)  ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการ และภาคเอกชน ในเขตพ้ืนที่ต าบล ให้
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่ม 
   หน่วยงานหลัก  ได้แก ่  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล
ต าบลรูสะมิแล 
   หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดปัตตานี  ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี  ฯลฯ 
 

   7.1.4  การประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
    เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพ้ืนทีใ่ด หากเป็นกรณีฉุกเฉินให้ประสานการปฏิบัติกับที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ เพ่ือรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้ครอบคลุมพ้ืนที่
ประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ.2556 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
   หน่วยงานหลัก  ได้แก่  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล
ต าบลรูสะมิแล  

  หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่  ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองปัตตานี ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี  ฯลฯ 

 7.2  ขั้นปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
   7.2.1 เมื่อเกิดสาธารณภัยขนาดเล็ก (ความรุนแรงระดับ 1) ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
    เมื่อเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มที่มีสถานการณ์สาธารณภัยขนาดเล็ก (ความรุนแรง
ระดับ 1) ซึ่งอาจมีผลกระทบเป็นวงกว้างครอบคลุมพ้ืนที่หลายหมู่บ้าน  ผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการ
อ าเภอ  เข้าควบคุมสถานการณ์ ตามล าดับ  
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  7.2.2 กรณีเกิดสาธารณภัยขนาดกลาง (ความรุนแรงระดับ 2) ผู้อ านวยการจังหวัดเข้า
ควบคุมสถานการณ์ 
   1)  เมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัย และดินโคลนถล่มมีความรุนแรงของสาธารณภัยขนาดกลาง 
(ความรุนแรงระดับ 2) ขยายเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพ้ืนที่หลายหมู่บ้าน  หรือต าบล หรืออ าเภอ ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และอ าเภอ ได้วิเคราะห์และประเมินศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจาก
อุทกภัยวาตภัย และดินโคลนถล่มจากทรัพยากรในแต่ละด้านที่มีอยู่ในพ้ืนที่จนผ่านพ้นสถานการณ์ภัยพิบัติแล้ว 
เกินขีดความสามารถของผู้อ านวยการท้องถิ่น  ผู้อ านวยการอ าเภอ  ที่จะควบคุมสถานการณ์ได้โดยล าพัง หรือ
โดยเร็ว ให้ผู้อ านวยการอ าเภอ ขอรับการสนับสนุนจากผู้อ านวยการจังหวัด เพ่ือพิจารณาเข้าควบคุมสถานการณ์  
   2)  กรณีผู้อ านวยการจังหวัดเข้าควบคุมสถานการณ์ ให้โอนการบังคับบัญชาจาก 
ผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ ไปขึ้นกับผู้อ านวยการจังหวัด  
  7.2.3   การควบคุมสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน 
    1).ให้เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ เข้าระงับภัยที่เกิดขึ้น โดยยึดความ
ปลอดภัยเป็นเรื่องส าคัญ  การช่วยเหลือผู้ประสบภัย  การรักษาทรัพย์สินตามล าดับ 
   2).กรณีจ าเป็นต้องอพยพประชาชนให้ด าเนินการตามแผนอพยพที่ก าหนดไว้ 
   3).จัดระเบียบการจราจรและการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณที่เกิดเหตุและพ้ืนที่
ใกล้เคียง 
   4).ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในที่เกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงที่อาจจะ
ได้รับผลกระทบทราบถึงการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ การให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ เพื่อลดความสับสนและสร้าง
ขวัญก าลังใจแก่ผู้ประสบภัย  รวมทั้งการให้ข่าวต่อสื่อมวลชน ให้ก าหนดบุคคลที่จะให้ข่าวสารต่อสื่อมวลชน
เพียงบุคคลเดียว เพ่ือป้องกันความสับสนและข่าวลือต่างๆ   
   5).ให้การพยาบาลและบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่เกิดเหตุและน าส่ง
โรงพยาบาล หากจ าเป็นต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง 
  7.2.4  การอพยพ  
    เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยในพ้ืนที่ใดและในพ้ืนที่นั้นมีผู้อยู่อาศัยจะก่อให้เกิด
อันตรายหรือกีดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ผู้อ านวยการจังหวัด 
ผู้อ านวยการอ าเภอ ผู้อ านวยการท้องถิ่น และเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจสั่งอพยพผู้อยู่ ในพ้ืนที่นั้น
ออกไปเฉพาะเท่าที่จ าเป็น และเมื่อได้รับแจ้งเตือนภัยจ าเป็นต้องอพยพ ให้อ าเภอ/ท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลัก
ในการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่เสี่ยงภัย  ให้หน่วยทหารในเขตพ้ืนที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่วย
สนับสนุนการอพยพ ภายใต้การสั่งการของผู้อ านวยการจังหวัด ผู้อ านวยการอ าเภอ ผู้อ านวยการท้องถิ่น และ
เจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมาย ตามล าดับ แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่ตามแผนอพยพ ดังนี้ 
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    1) จัดให้มีสถานที่ปลอดภัยและที่อยู่อาศัยชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัย ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ โดยจัดระเบียบพื้นที่อพยพให้เป็นสัดส่วนแต่ละครอบครัว หรือแต่ละชุมชน   
    2) จัดกลุ่มผู้ประสบภัยโดยแบ่งประเภทของบุคคลตามล าดับเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยทุพลภาพ 
คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรีตามล าดับ และด าเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนการอพยพที่ก าหนดไว้                         
ในแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 เทศบาลต าบลรูสะมิแล 
    3) อพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยงไปสู่พ้ืนที่ปลอดภัยการอพยพประชาชนออกจาก
พ้ืนที่อันตรายให้ด าเนินการเท่าที่จ าเป็นและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  ทั้งนี้ให้พึงระมัดระวังมิให้เกิดผลเสียหาย
ทางด้านจิตวิทยามวลชนด้วย 
    4) จัดระเบียบสถานที่อพยพและอ านวยความปลอดภัยและจัดเวรยามรักษาความ
ปลอดภัยในสถานที่อพยพ อาจขอก าลังอาสาสมัครจากผู้อพยพ หรือ อาสาสมัคร อ่ืนๆ 
    5) จัดให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น ข้าวสาร  อาหารแห้ง  เครื่องนุ่งห่ม   ยารักษาโรค 
    6) จัดให้มีการลงทะเบียนผู้อพยพ เพ่ือเป็นการตรวจสอบจ านวนผู้ที่ยังติดค้างอยู่ในพ้ืนที่
เสี่ยงภัย 
    7)  จัดให้การรักษาพยาบาลและบริการการแพทย์ฉุกเฉินแก่ผู้ประสบภัยในพ้ืนที่อพยพ 
   8) อ านวยความสะดวกแก่ผู้อพยพ  เช่น อ านวยความสะดวกด้านเครื่องอุปโภค
บริโภคท่ีจ าเป็น  การปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ บริการอาหารน้ าดื่ม การดูแลรักษาความสะอาดให้ถูก
สุขลักษณะจัดสัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จัดระบบการรับของบริจาคให้ทั่วถึง
และเป็นธรรม 
    9) ป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจของ
ประชาชนผู้ประสบภัย  
   10) แจ้งความเคลื่อนไหวของสถานการณ์การเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มให้ผู้อพยพ
ทราบเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้อพยพคลายความวิตกกังวล 

หน่วยงานหลัก  ได้แก่ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล
ต าบลรูสะมิแล  
   หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองปัตตานี  ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี 
 

  7.2.5  การรายงานข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 
    1) รายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ไปยังศูนย์อ านวยการ
เฉพาะกิจฯอ าเภอเมืองปัตตานี พร้อมทั้งรายงานผู้อ านวยการจังหวัดปัตตานีทันทีทางหมายเลขโทรสาร         
0-7333-3208-9 
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    2) สรุปสถานการณ์อุทกภัยวาตภัย และดินโคลนถล่ม รายงานผู้อ านวยการศูนย์
อ านวยการเฉพาะกิจฯ อ าเภอเมืองปัตตานี พร้อมทั้งรายงานผู้อ านวยการจังหวัดปัตตานีทางโทรสาร  0 7333 
3208-9  ทราบทุกขั้นตอนเป็นระยะๆ จนกว่าภัยจะยุติ 
   หน่วยงานหลัก  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบล     
รูสะมิแล  
   หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองปัตตานี ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี 
 
  7.2.6  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
    จัดแถลงข่าวและสรุปสถานการณ์อุทกภัยวาตภัย และดินโคลนถล่ม ผ่านสื่อต่างๆ ให้ 
หน่วยงานทุกภาคส่วน สื่อมวลชน และประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ภัยทุกวัน เป็นระยะๆ เพ่ือมิให้เกิด
ความสับสนและตื่นตระหนกจนกว่าสถานการณ์ภัยจะคลี่คลาย 
           หน่วยงานหลัก กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบล           
รูสะมิแล 
   หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองปัตตานี ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี 
 
  7.2.7  การประเมินความเสียหายและความต้องการในเบื้องต้น 
   1)  จัดชุดปฏิบัติการประสานกับอ าเภอ ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย  การให้
ความช่วยเหลือ และความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัย โดยเร็ว   
     2)  ประสานการปฏิบัติกับอ าเภอ ให้ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้เร่งส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยเร็ว เพ่ือ
พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด และรายงานผลการ
ส ารวจส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีทราบ เพ่ือพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป 
    3)  รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความต้องการในเบื้องต้น  ให้
ผู้อ านวยการอ าเภอ  ผู้อ านวยการจังหวัดปัตตานี ทราบ ตามล าดับ 
   หน่วยงานหลัก  ได้แก ่ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล
ต าบลรูสะมิแล 
   หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองปัตตานี ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี     
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7.3  ขั้นปฏิบัติการหลังเกิดภัย  มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   7.3.1   ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผูป้ระสบภัย ดังนี้ 
    1)  ส ารวจ ตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและความเสียหาย เพ่ือให้ความช่วยเหลือต่างๆ 
ตรงกับข้อเท็จจริง ตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิล าเนา 
    2)  จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้ง
ออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟู 
     3)  รักษาพยาบาลผู้ประสบภัยให้กลับมาด ารงชีวิตได้ตามปกติ  ตลอดจน ป้องกัน  
เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาดท้ังคนและสัตว์ 
    4)  จัดการที่อยู่อาศัยแบบถาวร และชั่วคราว และประสานความช่วยเหลือจากหน่วย
ช่วยเหลือต่างๆ เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยไดอ้ย่างทั่วถึง 
   5)  รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ให้ข่าวสารต่อสาธารณะ 

หน่วยงาน กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลรูสะมิแล  
   หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่  ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองปัตตานี ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี 
   7.3.2  การประเมินความเสียหายและความต้องการในเบื้องต้น 
   1)  จัดชุดปฏิบัติการประสานกับอ าเภอ ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย  การให้
ความช่วยเหลือ และความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัย โดยเร็ว   
     2)  ประสานการปฏิบัติกับอ าเภอ ให้ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้เร่งส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยเร็ว เพ่ือ
พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด และรายงานผลการ
ส ารวจส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีทราบ เพ่ือพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป 
    3)  รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความต้องการในเบื้องต้น  ให้
ผู้อ านวยการอ าเภอ  ผู้อ านวยการจังหวัดปัตตานี ทราบ ตามล าดับ 

หน่วยงานหลัก  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบล            
รูสะมิแล  
   หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองปัตตานี ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี    
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  7.3.3 การฟื้นฟูบูรณะ 
    1)  การฟื้นฟูผู้ประสบภัย 
     1.1)  จัดตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์เพ่ือปฏิบัติการในขั้นต้นร่วมกับหน่วยระงับภัย
อย่างต่อเนื่อง และให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
     1.1.1)  ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ และผู้ป่วย ทีป่ระสบภัย 
     1.1.2)  เลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น ดูแล
เด็กก าพร้า นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุที่ประสบภัย 
     1.2)  มีโครงการฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบภัย 
     1.3)  จัดหาอาชีพและการฝึกสอนอาชีพ  
   หน่วยงานหลัก  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบล              
รูสะมิแล  
   หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ อ าเภอเมืองปัตตานี ส านักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดปัตตานีส านักงาน  
   
   2)  การฟื้นฟูโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งแวดล้อม 
     2.1)  ส ารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน์
ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย  
     2.2)  ซ่อมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน 
สถานที่ราชการ และสถานที่ท่องเที่ยว และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้ใช้งานได้ดังเดิม 
    2.3)  ท าความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณะประโยชน์ ในพ้ืนที่
ประสบภัยและขนย้ายขยะมูลฝอย 
     2.4)  ด าเนินการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย ขุดลอกล าน้ า ปรับสภาพภูมิทัศน์  และ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 
    2.5)  ฟ้ืนฟูสถานที่ท่องเที่ยว 
   หน่วยงานหลัก  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบล          
รูสะมิแล 
   หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ อ าเภอเมืองปัตตานี ส านักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดปัตตานีส านักงาน  
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  7.3.4 การส่งมอบภารกิจภายหลังเกิดภัย  
    1)  ประกาศยุติภัยหรือยกเลิกศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ภารกิจต่างๆ ต้องพิจารณา
ส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือการด าเนินการ
ช่วยเหลือต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอเมืองปัตตานี               
จะประสานการส่งมอบต่อไป  
   2)  จัดท าบัญชีการส่งมอบไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยระยะยาว 
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง แต่ก่อนส่งมอบภารกิจให้ประเมินและสรุปผลการปฏิบัติงานแต่ละด้านก่อน จึงพิจารณา
ส่งมอบภารกิจต่อไป  

8. การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 
  8.1  จัดตั้งศูนย์สื่อสาร และจัดให้มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารอ่ืนๆ ที่
จ าเป็นให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอ่ืนได้ปกติ โดยเร็ว 
ทั่วถึงทุกพ้ืนที ่
  8.2  ใช้โครงข่ายสื่อสารทางโทรศัพท์  โทรสาร  และวิทยุสื่อสารเป็นหลัก 
        หน่วยงานหลักที่วางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ ฝ่ายสื่อสาร 
    8.2.1  โทรศัพท์หมายเลข 073 460188 
   8.2.2  โทรสารหมายเลข 073 460173 
        หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ วิทยุชุมชน... , ระบุชื่อหน่วยงาน และเบอร์โทรศัพท์/คลื่นวิทยุสื่อสาร.. 
  8.3  คลื่นวิทยุสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 
          ความถี่หลัก 162.550 นามเรียกขาน ศูนย์เก้าสน 
   รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 2 
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แผนภูมิที่ 2  ผังสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล 

 

กู้ชีพเจริญประดิษฐ์ 
โทรศัพท์ 081 9597315  

ความถี่วิทยุ  155.675 MHz , 
 

โรงพยาบาลปตัตานี 

โทรศัพท์ 073 349260  

 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.บานา 
โทรศัพท ์073 414291  

ความถี่วิทยุ 162.550 MHz 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  เขต 12 

โทรศัพท์ 0 7421 1160 
.โทรสาร 0  7421 1160     
สป.มท.......สายด่วน 1784  
ความถี่วิทย ุ150.150 MHz 

,  

กองอ านวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย  

เทศบาลต าบลรูสะมิแล 
โทรศัพท์ 073 460188 
โทรสาร 073 460173    

ความถี่วิทยุ  162.550 MHz , 

 
วิทยุสมัครเล่น มอ.ปัตตานี 

   ความถี่วิทยุ 145.650 MHz 
 
 

กองอ านวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอเมือง 
โทรศัพท์ 073 349015  
ความถี่วิทยุ 156.150 MHz , 

 

กองอ านวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย  
เทศบาลเมืองปัตตานี 
โทรศัพท์ 073 334333  

ความถี่วิทยุ   162.550 MHz , 

 

สถานีต ารวจภธูรเมืองปตัตานี 

โทรศัพท์ 073 348555  
ความถี่วิทย ุ153.450 MHz , 

 

ส านกังานป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดปัตตาน ี

 โทรศัพท์ 0  7333  3208-9 

 โทรสาร  0  7333  3208-9  

 สายด่วน 1784 

  ความถีวิ่ทยุ 150.150  MHz , 

....... 

 

การไฟฟ้า/ประปา สว่นภมูิภาค 

โทรศัพท์ 073 460297  
, 

 



 
 

     
บัญชีรายช่ือหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย 

ในเขตอ าเภอเมืองปัตตานี 
ล าดับ

ที ่ ชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 

    โทรศัพท์ โทรสาร 

1 ปลัดเทศบาลต าบลรูสะมิแล 097-3544451 073 – 460173 

2 นายอ าเภอเมืองปัตตานี 073-349121 073-349709 

3 นายกเทศมนตรีเมืองปัตตาน ี 081-6081111 073-335919 

4 นายก อบต.บานา 081-8987364 073 414291 

5 ท้องถิ่นอ าเภอเมืองปัตตานี 073 349519 - 

6 สถานีต ารวจภูธรเมืองปัตตานี 073 348555 073 348555 

7 โรงพยาบาลปัตตานี 073 348434 073 331021 

8 สนง.สาธารณสุขอ าเภอเมืองปัตตานี 073 460113 - 

9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรูสะมิแล 086 4917326 - 

10 สนง.เกษตรอ าเภอเมืองปัตตานี 073 333016 - 

11 สนง.ประมงอ าเภอเมืองปัตตานี 073 343591 - 

12 สนง.ปศุสัตว์อ าเภอเมืองปัตตานี 073 335996 - 

13 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปัตตานี 073 460297 - 

14 สนง.พัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองปัตตานี 073 349361 - 

15 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 073 313928 - 45 - 

16 ส านักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี 073 460140 - 

17 กู้ชีพสันติ 073 710167 - 

18 กู้ชีพเจริญประดิษฐ์ 081 9597315 - 

19 หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ๒๓ 073 450069 - 

      

      

 
 
 

ภาคผนวก ก 



 
         

 
บัญชีรายช่ือผู้บังคับบัญชาระดับจังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายในเขตจังหวัดปัตตานี 

ล าดับ
ที ่ ชื่อหน่วยงาน 

หมายเลขโทรศัพท์ 

   โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ 

1 ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 073 335917 089 2030436 

2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (1) 073 349516 089 2032285 

3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (2) 073 349254 089 92032150 

4 ปลัดจังหวัดปัตตานี 073 349460 089 9799839 

5 ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 073 274463 - 

6 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 073 336026 - 

7 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 073 332444 081 9905650 

8 ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 073 220200 081 8530364 

9 ผู้บังคับบัญชาการต ารวจภูธรจังหวัดปัตตานี 073 414046 086 4836246 

10 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี 073 340494 - 5 089 2803199 

11 ที่ท าการปกครองจังหวัดปัตตานี 073 349517 081 3880299 

12 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี 073 337145 089 9696746 

13 ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี 073 336581 089 9796011 

14 ส านักงานพัฒนาการจังหวัดปัตตานี 073 332984 084 8740614 

15 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี 073 335966 089 8705186 

16 ส านักงานคลังจังหวัดปัตตานี 073 333006 084 9519948 

17 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี 073 333716 081 1747609 

18 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี 073 336547 081 7956471 

  29 ส านักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี 073 349315 081 2616533 

  20 ส านักงานประมงจังหวัดปัตตานี 073 349591 089 7334096 
 
 
 

ภาคผนวก ข 



 
บัญชีรายช่ือผู้บังคับบัญชาระดับจังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายในเขตจังหวัดปัตตานี 
 

ล าดับ
ที ่ ชื่อหน่วยงาน 

หมายเลขโทรศัพท์ 

   โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ 

21 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี 073 349503 081 2768994 

22 โครงการส่งน้ าบ ารุงและบ ารุงรักษาปัตตานี 073 439831 089 7326635 

23 โครงการชลประทานปัตตานี 073 340232-3 081 8964982 

24 ส านักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี 073 460140 081 8975407 

25 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี 4 สาขาปัตตานี 073 460167 081 8086253 

26 แขวงการทางปัตตานี 073 336057 -12 081 8973128 

27 ส านักงานทางหลวงชนบทปัตตานี 073 414314 081 8963848 

28 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 073 460073 084 1944434 

29 สถานีอุตุนิยมวิทยา 073 340134 087 3994359 

30 สถานีไฟฟ้าแรงสูงปัตตานี 073 348919 089 6585847 

31 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปัตตานี 073 460297 081 7668055 

32 ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี 073 348435 092 2468372 

33 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี 073 460069 081 9909415 

34 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 073 460073 084 1944434 

35 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี 073 335158 089 9674791 

36 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 073 460126 081 8981345 

37 ส านักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี 073 460281 093 5781558 

38 ส านักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี 073 335159 089 8700196 

39 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดปัตตานี (โทรศัพท์จังหวัดปัตตานี) 073 332777 081 9697346 

  40 ส านักบริการลูกค้า กสท.ปัตตานี 073 336325 081 4190021 

 
 
 
 



 
 
 

          
บัญชีรายช่ือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีได้รับการแต่งตั้งของ 

 เทศบาลต าบลรูสะมิแล ตาม พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒๕๕๐ 
ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 

1 
2 
 
 
 

 

สิบเอกทรงศักดิ์  นิเลาะ 
นายวิทยา  เชยชื่นกลิ่น 

จพง.ป้องกันฯ 
จพง.ป้องกันฯ 

ทต.รูสะมิแล 
ทต.รูสะมิแล 

085 6288860 
080 3090775 

 
 
 

----------------------------------------------- 
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บัญชีรายช่ืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของ เทศบาลต าบลรูสะมิแล 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

นายบันเทิง ล่องจันทร์ 
นางสาวเนตรชนก ด าล่อง 
นายเสะยูนุ เสะอาลี   
นายภูรพล วาณิชรักษ์   
นางจ าลักษณ์ ดิษฐ์ประยูร  
นางสาวณฐรักษ์ แนวบรรทัด 
นายสุชาติ ลือเกียรติศักดิ์        
นางฮามีดะห์ โต๊ะแวอาลี                 
นางสาวอัจฉราภรณ์ ศิลปะ 
นางสาวนงนุช โกวิทยากร  
นางมารินี มามะ 
นายวิทยา เชยชื่นกลิ่น 
สิบเอกทรงศักดิ์ นิเลาะ 
นายศิริทร ทองอ่อน 
นายอับดือกอเดร์ สาหาะ 
นายอิสมาแอ เด็งชี 
นายอนุสรณ์ พิทักษ์สันติกุล 
นายแวสะมาแอ เจะอีแต 
นายมะแอ มะแช 
นายมะวี เปาะเฮาะ 
นายประโชติ หนูหมั่น 
นายวิทยา ยิ่งวุฒิกุล 
นายอนุพงศ์ หิรัญพิจิตร 
นายมะลุดิง สะแม 
นายอาแซ อีซอ 
นายมะรีเป็ง สาและ 
นายรอมลี มามะ 
นายเฉม สันตะกิจ 
นายนิฮาลาวี อภิบาลแบ 
นายสันติ โต๊ะสะนิเย็ง 

ผช. ผอ.ศูนย์ อปพร. 
กรรมการศูนย์ อปพร. 
กรรมการศูนย์ อปพร. 
กรรมการศูนย์ อปพร. 
กรรมการศูนย์ อปพร. 
กรรมการศูนย์ อปพร. 
กรรมการศูนย์ อปพร. 
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
เลขานุการศูนย์ อปพร.               

สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร 
สมาชิก อปพร. 

ภาคผนวก ง 



 
 
     ------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 
 
 
 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

นายอับดูรอแม กูโน 
นายยัมรี ยูโชะ 
นายมุกตา เปาะกา 
นายณรงค์ศักดิ์ คูณสวัสดิ์ 
นายวิสุทธิ์ จันทร์ด า 
นายเจริญ ปี่แก้ว 
นายนวม หนูหย่อง 
นายบุญเลิศ แสงสุวรรณ 
นายภัทรพล สุขเดิมรอด 
นายสุรเชษฐ์ สมมาตร 
นายจรัส นินกายพัน 
นายพูนสิน ภู่เจริญ 
นายจิรฉัตร จันทรัตน์ 
นายสุชาติ สังข์ทอง 
นายพิชิต ราชบุตร 
นายนริทร์ โจมสว่าง 
นายสุธี ศิริพิทยา 
นายอายุ มีเด็ง 
นายสะอารี สะนิ 
นายอิปรอเฮง ยะโก๊ะ 
นายดอเลาะ เจะมะ 
นายอรุณ ทองบานเย็น 
นายกิจพัฒน์ อุตตโรพร 

สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 



 
 

บัญชสีถานที่ส าคัญในเขตเทศบาลต าบลรูสะมิแล 

ล าดับที่ สถานที ่ ที่ตั้ง หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
มหาวิทยาลัยสงฆ์ จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยชุมชน ปัตตานี 
โรงเรียนบ้านรูสะมิแล 
โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ 
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 
โรงเรียนอนุบาลสาธิต มอ.ปัตตานี 
โรงเรียนเจริญศรี 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
ปั๊มน้ ามันบางจาก 
ปั๊มน้ ามันบางซัสโก้ 
ปั๊มน้ ามัน พี ที 
ปั๊มน้ ามันเอสโช่ 
ปั๊มน้ ามัน ปตท. 
ปั๊มเติม LPG รถยนต์ 
ปั๊มเติม LPG ก๊าชหุงต้ม 
ธนาคารกรุงเทพจ ากัดมหาชน 
ธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัดมหาชน 
ธนาคารออมสิน สาขาถนนหนองจิก 
ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กชี 
ธนาคารอิสลาม สาขาบิ๊กชี 
โรงแรม ชี.เอส.ปัตตานี 
โรงแรมเชฟเฮาส์ 
โรงแรมเชาร์เทิรน์วิว 
โรงแรมปาคร์วิว 
บริษัทปัตตานีคอนกรีต (จ ากัด) 
บริษัทปัตตานีอุตสาหกรรม 1992 ปาแท็กซ์ 
โรงงานน้ าแข็งร่วมมิตร 
วัดนพวงศาราม 

หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 2 
หมู่ที่ 5 
หมู่ที่ 6 

หมู่ที่ 5 (เอกชน) 
หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 5 
หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 5 
หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 5 
หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 3 
หมู่ที่ 5 
หมู่ที่ 5 
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----------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
 

วัดหลักเมือง 
วัดขจรประชาราม 
มัสยิดนูรุลซาฮะดะห์ 
มัสยิดนูรุลฮัจน์ 
มัสยิดบางปลาหมอ 
มัสยิดนูรุลดา 
บาลาเซาะบ้านดอนรัก 
มัสยิดนูรุลอิสลาม 
มัสยิดดารุลอิสลาม 
มัสยิดนูรุลลุตฟี 
บาลาเซาะห์บ้านกลูแป 
มัสยิดกอลอบาระ 
ส านักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี 
ส านักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองปัตตานี 
ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปัตตานี 
ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ปัตตานี 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ต าบลรูสะมิแล 

หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 2 
หมู่ที่ 3 
หมู่ที่ 3 
หมู่ที่ 4 
หมู่ที ่4 
หมู่ที่ 5 
หมู่ที่ 5 
หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 1 



 
 

บัญชีรายอุปกรณ์ – ยานพาหนะเพื่อเตรียมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ รายการ จ านวน หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

รถดับเพลิง ขนาด 12,000 ลิตร 
รถยนต์บรรทุกน้ า 12,000 ลิตร 
รถบรรทุก 6 ล้อ 
รถขุดตักหน้า – หลัง 
รถตรวจการณ์งานป้องกันฯ 
รถปิกอัพ 
รถดูดท่อ 
รถตู ้
เรือท้องแบน 
เรือพลาสติก 
เครื่องสูบน้ าขนาด 2 นิ้ว 
เครื่องสูบน้ าขนาด 3 นิ้ว 
ถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ 
ชุดคลุมดับเพลิง 
รองเท้าดับเพลิง 
หมวกดับเพลิง 
วิทยุสื่อสารมือถือ 
วิทยุโมบายชนิดติดตั้ง 

1 คัน 
2  คัน 
1  คัน 
2  คัน 
1 คัน 
2  คัน 
1  คัน 
2 คัน 
4  ล า 
16 ล า 

1 เครื่อง 
1 เครื่อง 
37  ถัง 
15 ชุด 
10 คู่ 
10 ใบ 

10 เครื่อง 
1 เครื่อง 

 

 
 

--------------------------------------- 
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สถานที่อพยพพักพิงชั่วคราว ภายในเขตเทศบาลต าบลรูสะมิแล 
 

ล าดับ สถานที ่ หมู่ที่/ต าบล 
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ ปัตตานี หมู่ที่ 1 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 
2 โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ หมู่ที่ 2 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 
3 วัดนพวงศาราม หมู่ที่ 5 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 
4 สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี หมู่ที่ 6 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 
5 ส านักงานเทศบาลต าบลรูสะมิแล หมู่ที่ 6 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 

 
* การจัดตั้งท่ีอพยพพักพิงช่ัวคราว อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของภัย และสถานท่ี 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

พื้ นที่ปลอดภยักรณีการเกิด...อุทกภยั...ในเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
  

ที ่ อ าเภอ ต าบล หมู่ที่/ชุมชน ชื่อสถานที่ 
ขนาด 
(ตร.ม.) 

รองรับ
ผู้ประสบภัยได้ 

(คน) 

สาธารณูปโภคที่มี 
ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

หมายเหตุ/
หมายเลข
โทรศัพท์ 

ไฟฟ้า ประปา ห้องสุขา 

1    โรงเรียน.....        
2    ศูนย์ดูแลเด็ก....        
3    วัด........        
4    มัสยิด.....        
5    โบสถ์........        
6    ศาลาอเนกประสงค์..        
7    โรงพยาบาล….        
8    สนามกีฬา…..        
9    สวนสาธารณะ….        
10    สถานที่ราชการ        
11    สถานที่เอกชน        
12    อ่ืนๆ         
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บัญชีเครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 

ล า
ดับ

ที ่
 

หน่วย
งาน  

เรือ  
 รถ

ดับ
เพ

ลิง
ทุก

ปร
ะเ

ภท
 

 เค
รื่อ

งด
ับเ

พล
ิงแ

บบ
หา

บห
าม

  รถกู้ภยั รถยนต์บรรทุก  เครื่องจักรกล  อุปกรณ์กู้ภยั  
 ผู้รับผิ
ดชอบ 
(เบอร์
โทร.) 

  

หม
าย

เห
ต ุ

 

 ท
้อง

แบ
น 

ยา
ง  

 ด
ับเ

พล
ิง 

 ต
รว

จก
าร

ณ์ 

 อ
เน

กป
ระ

สง
ค์ 

 เค
ลื่อ

นท
ี่เร็ว

 

รถ
พย

าบ
าล

 

 ป
ิคอ

ัพ 

 6
-1

0 
ล้อ

 

เท
ท้า

ย 
6-

10
 ล

้อ 

 น
้ า 6

-1
0 

ล้อ
 

 รถ
เท

รล
เล

อร
์ 

 รถ
เค

รน
 

 รถ
เค

รื่อ
งอ

ักอ
าก

าศ
 

 รถ
เค

รื่อ
งช

่วย
หา

ยใ
จ 

 รถ
แท

รค
เต

อร
์ 

 รถ
เก

รด
 

 รถ
แบ

คโ
ฮ 

 รถ
บด

อัด
 

 รถ
ตัก

หน
้าข

ุดห
ลัง

 

 เค
รื่อ

งส
ูบน

้ า 

 อ
ื่นๆ

 

 เค
รื่อ

ง ร
ับ-

ส่ง
 ว

ิทย
 ุ

 ช
ุดต

ัดแ
ก๊ส

 

 เสื้
อช

ูชีพ
 

 เค
รื่อ

งช
่วย

หา
ยใ

จ 

 ช
ุดป

้อง
กัน

สา
รเค

มี 

 เค
รื่อ

งต
ัดถ

่าง
 

 เค
รื่อ

งข
ุดเ

จา
ะ 

 ช
ุดผ

จญ
เพ

ลิง
 

 เค
รื่อ

งก
 าเน

ิดไ
ฟฟ

้า 

1. เทศบาล 4  - - 1 - - - - 2 - 1 2 - - - - - - - - 2 2  10  60 - - -  6 -   
2. อบต.                                    
3. รพ.สต.                                    
4. อบจ.                                    
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แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 

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

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

ความรุนแรงและลักษณะของภัย     เล็กน้อย    ปานกลาง    รุนแรง  ลักษณะของภัย.............. 
2. ภัยเกิดวันที่................................... เวลา...................น.  ภัยสิ้นสุดวันที่................................... เวลา..................น. 
3. สถานที่เกิดภัย ดังต่อไปนี้................................................................................... .................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

ภาคผนวก ช 


