
 

 

 

 
 

 

คู่มือการปฎิบัติงาน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 

 
 
 

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง 
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง 

๑. หลักการและเหตผุล 
สาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและซบัซอ้นมากข้ึน เนื่องจากความ 

แปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 
สังคมไทยจากสังคมชนบทไปสูส่ังคมเมอืงอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพื้นทีเ่ลีย่งภัยมากข้ึน สง่ผล
ให้ความเสียหายจาก สาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติ เซ่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว และภัย
จากการกระทำของมนุษย์ เซ่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย 

องค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน และมีบทบาทภารกจิใน 
การเข้าไปให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในลำดับแรก ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความ 
ช่วยเหลือประกอบกับพระราชบัญญัตปิ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ กำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมหีน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และใหผู้้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น 
ผู้อำนวยการท้องถ่ินในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถ่ินตน จึงถือเป็นภารกิจสำคัญขององค์กร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินทีจ่ะต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกนัสาธารณภัย และพัฒนาขีดความสามารถในการ 
เผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายหลังจากสถานการณ์ภัยยุติ 

๒. วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อให้การดำเนินงานจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบรหิารส่วน

ตำบลโคกสูง มีขั้นตอน,หรือกระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
๒. เพื่อใหม้ั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบหลกัเกณฑเ์กี่ยวกับการจัดการงาน 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
๓. เพื่อพฒันาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 

สามารถลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพบิัติให้เหลือน้อยทีสุ่ด 
๔. เพื่อใหป้ระชาชนที่ประสบภัยได้รบัการช่วยเหลอืฟื้นฟูอยา่งทั่วถึงและท้นเวลา  
๕. เพื่อบรูณาการระบบการสัง่การในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีเอกภาพ ๖. 
เพื่อสร้างระบบบรหิารจัดการสาธารณภัยที่ดี และสอดคล้องกับวัฏจักรการเกิดภัย 

๓. นิยามคำศัพท์ 
การป้องกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมต่างๆที่กำหนดข้ึนล่วงหน้าทั้ง 

ทางด้านโครงสร้าง และที่มิใช่ด้านโครงสร้าง เพื่อลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย 
การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กจิกรรมหรอืวิธีการต่างๆเพื่อหลกีเลี่ยงและลด 

ผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยและยงัหมายถึงการลดและป้องกันมิใหเ้กิดเหตุหรือลดโอกาสทีอ่าจก่อให้เกิด 
สาธารณภัย 

การเตรียมความพร้อม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกจิกรรมที่ดำเนินการ 
ล่วงหน้ากอ่นเกิด สาธารณภัย เพื่อเตรียมพร้อมการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถรับมอืกับผลกระทบ 
จากสาธารณภัยได้อย่างทันการณ์ และมีประสทิธิภาพ 

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดต้ังองค์กรและ การ



 

 

 

บรหิารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อรบัผิดชอบในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทกุรปูแบบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
เตรียมความพร้อมรับมือและการฟื้นฟูบรูณะ 

การพื้นฟบููรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การพื้นฟสูภาพเพื่อทำให้สิง่ที่ถูกต้องหรือได้รับ 
ความเสียหายจากสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือ แก้ไขให้กลับคืนสูส่ภาพเดมิหรือดีกว่าเดิม รวมทั้งให้ 
ผู้ประสบภัยสามารถดำรงชีวิตตามสภาพปกติได้โดยเร็ว 

หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของ 
รัฐ แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง องค์การบรหิารส่วนตำบล เทศบาล องค์การบรหิาร ส่วน
จังหวัด เมอืงพทัยา และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอื่นทีม่ีกฎหมายจัดต้ัง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแหง่พื้นที่ หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นทีม่ีกฎหมายจัดต้ัง แต่ไม่หมายรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 
กรุงเทพมหานคร 

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  หมายถึง  รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย 

รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  หมายถึง  ปลัดกระทรวง 
มหาดไทย 

ผู้อำนวยการกลาง หมายถึง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ผู้อำนวยการจังหวัด หมายถึง ผู้ว่าราชการจงัหวัด 
รองผู้อำนวยการจังหวัด หมายถึง นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 
ผู้อำนวยการอำเภอ หมายถึง นายอำเภอ 
ผู้อำนวยการท้องถ่ิน หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  นายกเทศมนตรี  ผู้ช่วย

ผู้อำนวยการท้องถ่ิน หมายถึง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าพนักงานหมายถึง ผูซ้ึ่งได้รบัแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ.๒๕๔๐ 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัด หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการ ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จงัหวัด 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการ ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตอำเภอ และทำหน้าที่ช่วยเหลอืจังหวัดในการปอ้งกันและบรรเทา สาธารณภัย 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นแห่งพ้ืนท่ี หมายถึง องค์กรปฏิบัติใน 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบรหิารส่วนตำบล/เทศบาล และเป็นหน่วยเผชิญเหตเุมื่อเกิด 
สาธารณภัยข้ึนในพื้นที่ 
๔. การจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

๔.๑ องค์กรปฏิบัต ิ
๔.๑.๑ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง 

ทำหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานของผู้อำนวยการท้องถ่ิน และ,ให้มีทีท่ำการ โดยให้ใช้ที่ทำการ/สำนักงานองค์การ บรหิาร
ส่วนตำบลโคกสงู เป็นสำนักงานของผู้อำนวยการท้องถ่ิน มนีายกองค์การบรหิารส่วนตำบลโคกสูง เป็น

๒ 



 

 

 

ผู้อำนวยการ และมีปลัดและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และภาคเอกชนในพื้นทีร่่วมปฏิบัตงิานในกองอำนวยการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยรบัผิดขอบ ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงและเป็นหน่วยเผชิญเหตเุมื่อ เกิดภัยพิบัติ
ข้ึนในพื้นที่ 

๔.๑.๒ ภารกิจของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง 
(๑) อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการปอ้งกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสงู 
(๒) สนับสนุนกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพื้นที่ติดต่อ หรอืใกลเ้คียง 

หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รบัการร้องขอ 
(๓) ประสานกบัส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ที่รบัผิดขอบ รวมทัง้ 

ประสานความร่วมมอืกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยทุกข้ึนตอน 
๔.๒ โครงสรา้งและหนา้ท่ีของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน

ตำบลโคกสูง 
๔.๒.๑ โครงสร้างกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง 

ประกอบด้วย ๕ ฝ่าย ได้แก่ 
(๑) ฝ่ายอำนวยการ ทำหน้าที่ อำนวยการ ควบคุมกำกบัดูแลในการป้องกันและบรรเทา สา

ธารณภัยให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและประสทิธิผล รวมทั้งวางระบบการติดตามติดต่อสื่อสารในการ ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกองอำนวยการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และฝ่ายที่ เกี่ยวข้องให้
การติดต่อเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและเช่ือถือได้ตลอดเวลา 

(๒) ฝ่ายแผนและโครงการ ทำหน้าที่ เกี่ยวกับงานการวางแผนการป้องกันและบรรเทา สา
ธารณภัย การพัฒนาแผนงาน การพฒันาเกี่ยวกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขึ้นตอนงาน ติดตาม
ประเมินผล งานการฝึกซ้อมแผนฯ งานการจัดฝกึอบรมต่าง ๆ และงานการจัดทำโครงการเกี่ยวกับการ ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

(๓) ฝ่ายปอ้งกันและปฏิบัติการ ทำหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมลู ประเมิน 
สถานการณ์ที่อาจเกิดข้ึน วางมาตรการต่าง ๆ ในการปอ้งกนัภัยมิให้เกิดข้ึน หรือเกิดข้ึนแล้วให้ได้รบัความ 
เสียหายน้อยทีสุ่ด จัดระเบียบแจง้เตือนภัยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยงานการข่าว การรกัษาความ
ปลอดภัยและการปฏิบัติการจิตวิทยา 

(๔) ฝ่ายฟื้นฟบููรณะ ทำหน้าที่ สำรวจความเสียหาย และความต้องการด้านต่างๆ จัดทำบัญชีผู้
ประสบสาธารณภัย ประสานกบัทุกหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกบัการสงเคราะหผ์ู้ประสบสาธารณภัย เพื่อให้การ 
สงเคราะห์และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผูป้ระสบสาธารณภัย พร้อมทั้งดำเนินการ ฟื้นฟู
บูรณะสิ่งที่ชำรุดเสียหายใหก้ลบัคืนสูส่ภาพเดิม หรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากที่สุด 

(๔) ฝ่ายประชาสมัพันธ์ ทำหน้าที่ เปน็เจ้าหน้าที่เกี่ยวกบัการประชาสมัพันธ์ เผยแพร่ความรู้ 
เกี่ยวกับการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแถลงข่าวข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัความเสียหาย และความ 
ช่วยเหลือให้แก่สือ่มวลชนและประชาชนทั่วไปได้ทราบ  

๔.๓ การบรรจุกำลัง 
๔.๓.๑ ในภาวะปกติ ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ขององค์การบรหิารสว่นตำบลโคกสูงเปน็หลัก  

๓ 



 

 

 

๔.๓.๒ เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นที่ใด ให้กองอำนวยการปอ้งกันและบรรเทา สา
ธารณภัยเข้าควบคุมสถานการณ์ ปฏิบัตหิน้าที่ และเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พื้นที่โดยเร็ว และรายงานให้ 
ผู้อำนวยการอำเภอศรสีงครามทราบทันท ี
 
๕. สถานท่ีตั้ง 

ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการองค์การบรหิารส่วนตำบลโคกสงู โคกสงู หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสงู  
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรัมย์  31210 
๖. แนวทางปฏิบัต ิ
 เพื่อเตรียมการด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมไว้รองรบั 
สถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดข้ึนในพื้นทีร่ับผิดชอบได้อย่างมีประสทิธิภาพ หลักการปฏิบัติ ให้องค์การ 
บรหิารส่วนโคกสงู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมและจดัหาทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อการป้องกันและ บรรเทา
สาธารณภัยให้เหมาะสมกบัผลการประเมินความเสี่ยงและความลอ่แหลมของพื้นที่ รวมทั้งการวางแนว ทางการ
ปฏิบัติการให้พรอ้มเผชิญสาธารณภัยและดาเนินการฝึกซอ้มตามแผนที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำเพื่อให้
เกิดความพร้อมในทุกด้านและทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่องค์การบรหิารส่วนตำบลโคกสูง 

หลักการปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัต ิ
๑. การป้องกันและลดผลกระทบ  
๑.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย 

- ประเมินความเสี่ยงภัยและความส่อแหลมในเซตพื้นที่ โดยพจิารณา
จากข้อมลูสถิติการเกิดภัยและจากการ วิเคราะห์ข้อมลูสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ 
- จัดทำแผนที่เสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย 

๑.๒ การเตรียมการด้านฐานข้อมลู
และระบบ สารสนเทศ 

- จัดทำฐานข้อมลูเพื่อสนบัสนุนการบรหิารจัดการ สาธารณภัย 
-พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่าง หน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถไข้งานได้ ร่วมกัน 
-กระจายข้อมลูด้านสาธารณภัยไปยังหน่วยงานที่มี หน้าทีป่ฏิบัติการ 

๑.๓ การสง่เสรมิให้ความรู้และสร้าง
ความ ตระหนักด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

- สนับสนุนใหส้ื่อประชาสมัพันธ์ให้มบีทบาทในการ รณรงค์
ประชาสมัพันธ์เพือ่ปลูกฝงัจิตสำนึกด้านความ ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
-  เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ ประชาชนเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในชีวิตประจำวัน 
- พัฒนารปูแบบและเนื้อหาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ ชัดเจนเข้าใจ
ง่าย เหมาะสม เข้าถึงกลุม่เป้าหมาย แต่ละกลุม่ และเป็นที่นา่สนใจ 
- ส่งเสริมและสนบัสนุนให้องค์กรเครือข่ายในการ ปอ้งกัน และบรรเทา
สาธารณภัยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาค เอกชน และอาสาสมัครต่าง ๆ 
มีส่วนร่วมในการ รณรงค์ในเรือ่งความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

๔ 



 

 

 

๑.๔ การเตรียมการป้องกันด้าน
โครงสร้างและ เครื่องหมาย
สัญญาณเตือนภัย 

- จัดหาพื้นทีร่องรบัน้ำและกักเก็บน้ำ 
- สร้างอาคารหรือสถานที่เพื่อเป็นสถานทีห่ลบภัย สำหรับพื้นที่ที่การหนี
ภัยทำได้ยาก หรือไม่มีพื้นที่หลบภัยทีเ่หมาะสม 
- ก่อสร้าง/ปรับปรงุเส้นทางเพื่อการส่งกำลังบำรงุ หรอื เส้นทางไป
สถานที่หลบภัยให้ใช้การได้ 

๒. การเตรียมความพรอ้ม 
๒.๑ ด้านการจัดระบบปฏิบัตกิาร
ฉุกเฉิน 

- จัดทำคู่มือและจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผน สำรองของ
หน่วยงาน และมีการฝึกซ้อมแผน 
- จัดเตรียมระบบการติดต่อสื่อสารหลกัและสื่อสารสาร สำรอง 
- กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ ประชาชน และ
เจ้าหน้าที ่
- จัดเตรียมระบบการแจ้งเตอืนภัยและส่งสัญญาณ เตือนภัยให้
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รบัทราบล่วงหน้า 
-จัดเตรียมเส้นทางอพยพและจัดเตรียมสถานที่ ปลอดภัยสำหรบัคนและ
สัตว์เลี้ยง 
- กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบ เรียบร้อย รวมทั้ง
การควบคุม การจราจรและการ สัญจรภายในเขตพื้นที่ 
- จัดระบบการดูแลสิ่งของบริจาคและการสงเคราะห์ ผูป้ระสบภัย 
- จัดทำบญัชีรายช่ือคนที่ต้องช่วยเหลอืเป็นกรณีพเิศษ 

๒.๒ ด้านบุคลากร -จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย 
และกำหนดวิธีการปฏิบัติตาม หน้าที่และ ข้ันตอนต่างๆ วางระบบการ
พัฒนาศักยภาพและการฝึกอบรม บุคลากร ด้านการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  
- จัดทำบญัชีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ หรอื เจ้าหน้าทีจ่าก
หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  
- การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณ
ภัย โดยการฝึกอบรมประชาชน 

๒.๓ ด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ 
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมอืเครือ่งใช้ 
และพลงังาน 

- จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นให้
พร้อมใช้งานได้ทันท ี
- จัดทำบญัชีเครื่องจกัรกล ยานพาหนะเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ของ
หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
- พัฒนาเครือ่งจักรกล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ด้าน สาธารณภัยให้
ทันสมัย 
- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทีจ่ะเป็นพื้นฐานสำหรับชุมชน 
- จัดเตรียมระบบเตือนภัย 
- จัดหาน้ำมันเช้ือเพลิงสำรอง/แหล่งพลงังานสำรอง 

5 



 

 

 

๒.๔ ด้านการเตรียมรบัสถานการณ์ -จัดประชุมหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกบัการป้องกันและ บรรเทาสาธารณ
ภัย เข่น สถานพยาบาล ไฟฟ้า ประปา ผู้นำชุมชน ฯลฯ 
-มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานน้ัน  
-กำหนดผู้ประสานงานทีส่ามารถติดต่อได้ตลอดเวลา ของหน่วยงาน 

 
การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน  

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อดำเนินการระงับภัยทีเ่กิดข้ึนให้ยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดข้ึน โดยการ 

ประสานความร่วมมอืจากทุกภาคส่วน 
๒. เพื่อรกัษาชีวิต ทรัพย์สิน และสภาวะแวดล้อมที่ได้รบัผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ 
หลักการปฏิบัต ิ
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ขุมชน กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา     

สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอหนองกี่ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามขึ้นตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. กรณีเมือ่เกิดสาธารณภัย ระดับหมู่บ้าน/ขุมชน 
หลักการปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัต ิ

๑. การแจ้งเหต ุ ประชาชน / อาสาสมัคร / คณะกรรมการฯ ฝ่ายแจ้ง 
เตือนภัยแจ้งเหตุใหป้ระธานคณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมูบ่้าน / ขุมชนและผู้อำนวยการ
ท้องถ่ิน / ผู้ทีผู่้อำนวยการทอ้งถ่ิน มอบหมายทราบโดย
ทางวิทยุสือ่สาร/โทรศัพท์ -วิทยสุื่อสารความถ่ี 
๑๖๒.๘๐๐ MHz -โทรศัพท์สายด่วน ๐๔๒-๑๙๙๗๘๒  
เบอร์มือถือ ๐๘๕-๖๐๙๙๙๕๖ 

๒. การระงับเหต ุ คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หมู่บ้าน/ ขุมชน/ อปพร./ มิสเตอร์เตือนภัย/ OTOS/ 
อาสาสมัคร ต่างๆเข้าระงับเหตุ ตามแผนป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยขุมชน 

๓. การประสานหน่วยงานต่าง ๆ -กรณีผู้บาดเจบ็ใหป้ระสานสถานพยาบาลในพื้นที่ / 
ข้างเคียง 
-วิทยุสื่อสาร ความถ่ี ๑๕๔.๙๗๕ MHz -โทรศัพท์สาย
ด่วน ๑๖๖๙ หรือ ๐๘๖-๔๕๘๕๑๙๘ 
-กรณีเกินศักยภาพของหมูบ่้าน/ขุมชนในการระงบัภัย 
ให้ประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสา ธารณ
ภัย หมู่บ้าน / ขุมชน รายงานต่อผู้อำนวยการ ท้องถ่ิน 
เพื่อขอความช่วยเหลือ 

 
๒. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดบัหมู่บ้าน / ชุมชน จะควบคุมได้ 

หลักการปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัต ิ
๑. การจัดต้ังศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ผู้อำนวยการท้องถ่ินออกคำสั่งตัง้ศูนย์อานวยการ 

เฉพาะกิจ 
๒. การเฝ้าระวัง ติดตาม และรับแจ้งเหตุ ๒๔ ช่ัวโมง จัดเวรเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ 

๖ 



 

 

 

๓. แจ้งข่าวเตือนภัย -แจ้งผู้ประสานงานของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องทราบ 
-แจ้งผ่านทางสื่อต่าง ๆ 
-ออกประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 

๔. การระงับเหต ุ -ผู้อำนวยการท้องถ่ินเข้าพื้นที่ และตั้งศูนย์
บัญชาการ เหตุการณ์ในที่เกิดเหตุ เพือ่เปน็จุดสั่ง
การ พร้อมจัด บุคลากร เครื่องมือ เครือ่งใช้ 
อุปกรณ์ และ ยานพาหนะในการระงับเหต ุ

๕. การช่วยเหลือผูป้ระสบภัย -ปฏิบัติการด้นหา และช่วยเหลือผูป้ระสบภัย 
-ปฐมพยาบาลผูป้ระสบภัยที่เจ็บป่วยเพื่อส่งไป
รักษา 
ตัวในโรงพยาบาลต่อไป 
-จัดหาปจัจัยสี่ให้แกผู่้ประสบภัย 
-ให้การสงเคราะหผ์ู้ประสบภัย 

๖. การรายงานสถานการณ์ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อรายงานสถานการณ์ให้กอง 
อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 
และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จังหวัดทราบ จนกระทัง่สถานการณ์ภัยสิ้นสุด 

๗. การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ กรณีต้องขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. ข้างเคียง / 
ส่วนราชการ ต่าง ๆ ในพื้นที่ / องค์กรสาธารณ
กุศล ภาคเอกชน หรือ กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทา สาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป  
-วิทยุสื่อสาร ความถ่ี ๑๕๔.๙๗๕ MHz  
-โทรศัพทส์ายด่วน ๐๘๖-๔๕๘๕๑๙๘ 

๘. การอพยพ เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจำเป็นต้องอพยพ ให้ 
ดำเนินการอพยพเคลื่อนย้ายอย่างเปน็ระบบ 

 
๓. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดบัท้องถ่ินจะควบคุมได้ 

หลักการปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัต ิ
การสง่ต่อการควบคุมสถานการณ์ กรณีสถานการณ์รุนแรงเกินกว่าศักยภาพของท้องถ่ินจะรับ

สถานการณ์ได้ ให้รายงานตอ่ผู้อำนวยการอำเภอเพื่อส่งมอบการ
ควบคุมสถานการณ์ต่อไป 

 
การอพยพ 

วัตถุประสงค ์
เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชนและของรัฐ และสามารถ 

ดำเนินการอพยพเคลื่อนย้ายใหเ้ป็นไปอย่างมรีะบบ สามารถระงบัการแตกต่ืนเสียขวัญของประชาชนไปสู่ สถานที่
ปลอดภัยได้อย่างมปีระสทิธิภาพ และเพื่อเป็นการเคลื่อนย้ายส่วนราชการมาอยู่ในเซตปลอดภัยและ สามารถให้
การบริการประชาชนได้ หลักการปฏิบัต ิ
 

๗ 



 

 

 

๑. การเตรียมการอพยพ 
หลักการปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัต ิ

๑. จัดทำแผนอพยพในพื้นทีเ่สี่ยงจากสาธารณภัย ประชุมผู้ทีเ่กี่ยว'ซ้อง 
๒. เตรียมการเกี่ยวกับการอพยพ ประชุมและสำรวจสถานที ่

-สถานทีป่ลอดภัยสาหรับการอพยพประชาชนและสัตว์
เลี้ยง 
-เส้นทางหลัก และสำรองสำหรบัอพยพ 
-ปา้ยแสดงสญัญาณเตอืนภัย ป้ายบอกเส้นทางอพยพทั้ง 
เส้นทางหลักและเส้นทางรอง 
-จัดเตรียมเครื่องมือ อปุกรณ์ ยานพาหนะ ที่จำเป็นต่อ
การอพยพ 
-จัดลำดับความสำคัญซองการอพยพ โดยจัดแบง่ 
ประเภท ซองบุคคลตามลำดับความสำคัญเร่งด่วน  
-กำหนดจุดนัดหมายประจำชุมชนและพื้นทีร่องรับ การ
อพยพ 
-จัดทำคู่มอืการอพยพจากสาธารณภัยทีส่ั้น ง่ายต่อการ
ทำความเข้าใจ ให้ประชาชนได้ศึกษา 

๓. จัดเตรียมสรรพกาลงัหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน 
หรือหน่วยอพยพ 

ทบทวนและฝึกซ้อมแผนอย่างส่ำเสมอ 

๔. จัดประชุมหรืออบรมให้ความรูในการ
ช่วยเหลือ ตัวเองเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน 

ประชุมหรอืฝึกเกอบรม 

๕. ทบทวนและฝึกซ้อมแผนระบบเตือนภัยและ 
แผนอพยพ ประเมินเพือ่ใหส้ามารถประยกุต์ใช้ 
ต่อไป 

ฝึกซ้อมแผนทั้งแบบปฏิบัตกิารบนโต๊ะ และแบบ 
ปฏิบัติการจรงิ 

๖. ตรวจสอบการทางานระบบสือ่สาร -ติดต่อกับผู้มี'วิทยสุื่อสาร / หรอืผูม้ีโทรศัพท์มอืถือเพื่อ
เช้าร่วมในการแจ้งเตือนภัย 
-ฝึกซ้อมแผนอพยพ 

๗. แจ้งประซาชนที่อาศัยและทางานในพื้นที่ 
เสี่ยงภัย ว่ามีความเสี่ยงต่อภัยประเภทใด ในหมี
บ้าน/ชุมชน เซ่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย 

การประชุมหมู่บ้าน/ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 



 

 

 

๒. การจัดระเบียบสถานที่อพยพและการรักษาความปลอดภัย 
 

หลักการปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัต ิ

๑. การจัดเตรียมสถานที่
ปลอดภัย 

-จัดเตรียมพื้นที่ใหเ้หมาะสมกับจำนวนผู้อพยพ และ สัตว์เลีย้ง 
-จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของห้องน้ำ อาหาร 
น้ำดื่ม และสิง่แวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ 
-จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
-จัดระเบียบพื้นที่อพยพ โดยแบง่พื้นที่ให้เป็นสัดส่วน 
เป็นกลุ่มครอบครัวหรือกลุม่ชุมชน 
-จัดทำแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้อพยพ เพือ่เป็นการตรวจสอบจำนวนผู้อพยพ 
-จัดหาสถานทีป่ลอดภัยแห่งอื่นไว้รองรบัในกรณีพื้นที่ ไม่เพยีงพอ 

๒. การรักษาความปลอดภัย จัดระเบียบเวรยามทั้งในสถานที่อพยพ และบ้านเรือน ของผูอ้พยพ 

 
๓. การดำเนินการอพยพขณะเกิดภัย 

หลักการปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัต ิ
๑. เรียกประชุมกองอำนวยการบอีงกันและบรรเทา สา
ธารณภัยหมู่บ้าน / ชุมชน เมื่อได้รับข้อมลู แจ้งเตือน
จากอำเภอ / หมูบ่้าน / ข้อมูลเครื่อง จัดปรมิาณน้าฝน 
/ มิสเตอร์เตือนภัย 

เรียกประชุมกองอำนวยการบอีงกันและบรรเทา สาธารณ
ภัย องค์การบรหิารส่วนตำบลบ้านไทร 

๒. เตรียมความพร้อม / เตรียมพรอ้มระบบเตือน ภัย
ทั้งหมด (สญัญาณเตือนภัยวิทยสุื่อสาร โทรศัพท์มือถือ 
หรือระบบเตอืนภัยที่มีอยู่ใน ท้องถ่ิน) 

เตรียมและตรวจสอบอปุกรณ์ 

 

 
 

๓. ติดตามสถานการณ์จากทางราชการ สือ่มวลชน 
และอาสาสมัครเตือนภัย 

สั่งการในระหว่างการประชุมกองอำนวยการป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง 

๔. ตรวจสอบข้อมลูทีจ่ำเป็นในพ้นที่ทีป่ระสบภัย -บัญชีรายช่ือผู้อพยพ 
-บัญชีจำนวนและชนิดชองสัตว์เลี้ยงที่จะอพยพ  
-ยานพาหนะ 
-อาหารทีส่ำรองไว้สาหรับคนและสัตว์เลี้ยง 

๔. ตรวจสอบระบบเครอืข่ายการเตือนภัย ตรวจสอบสัญญาณวิทยสุื่อสาร 
๖. จัดเตรียมสถานทีป่ลอดภัยรองรับผู้อพยพและ สัตว์
เลี้ยง 

ประสานกบัผู้ดูแลสถานที ่

๙ 



 

 

 

 

 
หลักการปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัต ิ

เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจำเป็นต้องอพยพ 
๑. ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพ ฝ่ายเฝ้าระวังและแจง้เตือนภัยและฝ่ายสื่อสารชอง 

คณะกรรมการบ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมูบ่้าน 
/ ชุมชน ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพให้ สญัญาณ
เตือนภัยและประกาศอพยพ เข่น เสียงตาม สาย วิทยุ 
หอกระจายข่าว โทรโข่ง นกหวีด หรอื สัญญาณเสียง /
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดให้เป็น สัญญาณเตือนภัย 
ประจำชุมชน / หมู่บ้าน 

๒. ส่งฝ่ายอพยพไปยงัจุดนัดหมาย / จุดรวมพล เพื่อรับผู้
อพยพหรือตามบ้านที่มผีู้ป่วย คนชรา เด็ก และสัตว์เลี้ยง               

 สั่งการในระหว่างการประชุมกองอำนวยการบอ้งกัน          
และบรรเทาสาธารณภัย 

๓. การดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนผู้อพยพ   จัดเวรออกตรวจตราความเรียบร้อยในพื้นที่ประสบภัย 

 

 
๔. การดำเนินการอพยพเมื่อภัยสิ้นสุด 

หลักการปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัต ิ
๑. ตรวจสอบพื้นทีป่ระสบภัย สำรวจความเสียหายซองพื้นทีป่ระสบภัย รวมทั้ง 

บ้านเรอืนของผู้เสียหาย 
๒. ตรวจสอบสภาพถนนที่ใช้เป็นเส้นทางอพยพ ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ 
๓. แจ้งแนวทางการอพยพกลบัใหป้ระชาชนได้ 
รับทราบ 

ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 

๔. ตรวจสอบความพรอ้มของประชาชนในการ 
อพยพกลบั 

จัดการประชุมที่สถานทีท่ี่ผูอ้พยพพกัอาศัย 

๔. ดำเนินการอพยพประชาชนกลับบ้านเรือน ช้ีแจงในที่ประชุมและดาเนินการอพยพประชาชน
กลับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รวม  ๔  ขั้นตอน ปฏิบัติทันทีท่ีได้รับแจ้งเหตุ) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ด้านการช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน 

รับแจ้ง 

จัดเจ้าหน้าท่ีออกปฏิบัติงานทันที 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 

รายงาน
ผู้บังคับบญัชา 

๑๑ 



 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(รวม  ๖  ขั้นตอน  ๑๘๐  นาที หรือ  ๓ ชั่วโมง) 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ด้านการสนับสนุนนำ้อุปโภค-บริโภค 

รับแจ้ง/หนังสือ (๑  นาที) 

เสนอ หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.  
(๕ นาที) 

เสนอปลัด  อบต. (๑๐  นาที) 

ผู้บริหารพิจารณา (๑๕  นาที) 

ดำเนินการ (๑๔๐ นาที) 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานผลการ
ปฏิบัติ 

๑๒ 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำกรณีส่งนำ้อุปโภค-บริโภค 

รับคำสั่งผู้บังคับบัญชา (๑ นาที) 

ดำเนินการ 
(๑๕๐ นาที) 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานผู้บังคบับัญชา 
(๙ นาที) 

๑๓ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(รวม  ๓  ขั้นตอน  ปฏิบัติทันทีท่ีได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบญัชา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับคำสั่งผู้บังคับบัญชา 

ออกปฏิบัติงานทันที 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงาน
ผู้บังคับบญัชา 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค ์

๑๔ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(รวม  ๔  ขั้นตอน  ปฏิบัติทันทีท่ีได้รับคำสั่งจากศนูย์สั่งการ) 
 
 
 
 
 
 
 

รับคำสั่งจากศูนยส์ั่งการ 

ออกปฏิบัติงานทันที 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานศูนย์สั่งการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
หน่วยปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

คีย์ข้อมูลในระบบ  ITEMS 

๑๕ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(รวม  ๑๒  ขั้นตอน  ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน นับแต่วันท่ีเกิดสาธารณภัย) 

 
 
 
 

รับเรื่องร้องทุกข์ 

เสนอหัวหน้าสำนักปลัด  (๕  นาที) 

เสนอปลัด อบต. (๑๐ นาที) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การช่วยเหลือเยยีวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

ผู้บริหารพิจารณา  (๑๕  นาที) 

ประชุม คกก.พิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
(๖๐ นาที) 

สรุปผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
(๖๐  นาที) 

เสนอผู้บริหารพิจารณา 
(๑๕  นาที 

เสนอกองคลังเพ่ือตั้งฎีกาเบิกจ่าย 

สำรวจความเสียหายร่วมกับกองชา่ง 
(๑๒๐ นาที) 

แจ้ง คกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
(๑๐ นาที) 

แจ้งผู้ประสบภัย 

รายการช่วยเหลือ  อำเภอศรีสงคราม 

๑๖ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(รวม  ๓  ขั้นตอน  กรณีเกิดเหตุในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ,    ๕  ขั้นตอน กรณีเกิดเหตุนอกพ้ืนท่ี) 

 

รับแจ้งเหตุ (๑  นาที) 

จัดเจ้าหน้าท่ีออกปฏิบัติงานทันที 
หลังได้รับอนุมัติ จากผู้บังคับบัญชา 

เสร็จสิ้นภารกิจเจ้าหนา้ท่ีกลับท่ีปกต ิ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการระงับเหตุอัคคีภัย 

สำรวจความเสียหาย 
(เหตุเกิดนอกพ้ืนท่ี อบต.) 

รายงานด่วนเหตุสาธารณภัย 
(เหตุเกิดนอกพ้ืนท่ี อบต.) 

รายงาน
ผู้บังคับบญัชา 

๑๗ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก

๑๘ 



 

แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 
ความเร่งด่วน ด่วนท่ีสุด  
ท่ี        บร 80601 / วันท่ี เดือน                พ.ศ. 
จาก นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลโคกสูง 
ถึง นายอำเภอหนองกี ่
............................................................................................................................. ............................................ 

๑. ชนิดของภัย  □อุทกภัย  □วาตภัย □ภัยแล้ง  □อัคคีภัย  □ไฟป่า  □อากาศหนาว  
□แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม □สารเคมีและวัตถุอันตราย □อุบัติเหตุ □ทุ่นระเบิดกับระเบิด  
□การบ้องกันและระงับภัยทางอากาศ □ การก่อวินาศกรรม  
□การอพยพประชาชนและส่วนราชการ □ อื่นๆ  

๒. ความรุนแรงของภัย   □ เล็กน้อย □ บ้านกลาง    □ รุนแรง 
๓. ช่วงเวลาท่ีเกิดภัย เริม่ต้นเมือ่ วันที่ .... เดือน ...................... พ.ศ. ................ เวลา ..................... น. 

สิ้นสุดเมื่อ วันที ่....... เดือน ...................... พ.ศ. ................ เวลา ..................... น. 
๔. สถานท่ีเกิดภัย เลขที ่..... หมู่ที่.....ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรรีัมย ์
๕. ราษฎรท่ีประสบภัย 

๕.๑ ราษฎรไดร้ับความเดือดร้อน ....... คน .......................... ครัวเรือน 
๕.๒ บาดเจบ็ ........ - ....................คน 
๕.๓ เสียชีวิต ........ - ....................คน 
๕.๔ สูญหาย ........ - ....................คน 
๕.๕ อพยพไปยังที่ปลอดภัย .- ............ คน ........ - ....... ครัวเรือน 

๖.ความเสยีหายเบื้องต้น 
๖.๑ อาคารสิ่งปลกูสร้าง/บ้านเรือน ........... - ....................... แห่ง 
๖.๒ พื้นที่และทรัพยส์ินทางการเกษตร ..... - .......................... ไร่ 
๖.๓ สิ่งสาธารณประโยชน์(เซ่น ถนน ฝาย สะพาน ฯลฯ).... - แห่ง 
๖.๔ ประมาณการความเสียหายในเบื้องต้น ........................... บาท 
๖.๕ อื่นๆ (ระบุ) ........................................................ - ...... หน่วย 

๗. การบรรเทาภัยในเบือ้งต้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้ดำเนินการตรวจสอบความเสียหาย 
ในเบื้องต้น 

แล้ว ........................................................................................  
๘. เครื่องมือ/อปุกรณ์ที่ใช้ รถดับเพลิง – คัน  รถบรรทุกน้ำ - คัน   รถกู้ภัย – คัน  รถกู้ชีพ - คัน 

รถบรรทุก – คัน  เรือ - ลำ   เครื่องสบูน้ำ - เครื่อง   เครื่องมืออื่นๆ - 
๙. การดำเนินงานของส่วนราชการ อาสาสมัคร มลูนิธิในพื้นที่ ....................................  
□ส่วนราชการอื่น(ซื่อ) ..............................................  □ ภาคเอกชน(ซื่อ) ......................  

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

        ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
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คำขอหนังสือรับรองกรณผีู้ประสบภัย หรือเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน 
ร้องขอหลักฐานเพ่ือรับการสงเคราะห์ หรือบริการอ่ืนใด 

เขียนที่................................................... 

วันที่.........เดือน.............พ.ศ. ............... 

ข้อ ๑ ข้าพเจ้า........................................................อายุ.............ปี สญัชาติ....................................... 
อยู่บ้านเลขที่................ตรอก/ซอย......................................ถนน..................................................................... 
ตำบล/แขวง...........................................อำเภอ/เขต....................................จงัหวัด........................................ 
หมายเลขโทรศัพท์....................................................................... 
ในฐานะ  ผู้ประสบภัย  เจ้าของทรพัย์สิน  ผู้ครอบครองทรัพย์สิน 
  ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย/เจ้าของทรัพยส์ิน/ผู้ครอบครองทรัพยส์ิน ซื่อ......................... 
  ผู้รบัมอบอำนาจของผูป้ระสบภัย/เจ้าของทรัพย์สิน/ผู้ครอบครองทรัพยส์ิน ซื่อ.......................... 
ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์..........................................................................(ระบุประเภทของสาธารณภัย) 
เมื่อวันที่............เดือน.....................พ.ศ. .........เวลา................น.(ทีเ่กิดสาธารณภัย)ได้รับความเสียหายดังนี้ 

(๑)..................................................................................................................................... 
(๒) ......................................................................................................................... ...........  
(๓) ....................................................................................................................................  

 ข้อ ๒ ข้าพเจ้าขอยื่นคำขอต่อ    
ขอให้ออกหนังสือรบัรองไจเ้ป็นหลกัฐานเพือ่..................................................................................... ............ 
โดยได้แนบเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณา ปรากฏดงันี้ (ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน  หน้าข้อความที่
ต้องการ) 

 ๑. หลักฐานแสดงสถานภาพความเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 
 บุคคลธรรมดา 

 สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นใดทีท่างราชการออกให ้
 สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 
 อื่นๆ ................................................................................  

 นิติบุคคล 
 สำเนาหนังสิรบัรองนิติบุคคล 
 สำเนาหนังสือบริคณหส์นธิ (ถ้ามี) 
 สำเนาวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) 
 อื่นๆ ................................................................................  
 

 ๒. หลักฐานเอกสารแสดงสิทธิ 
 ๓. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้าม)ี  
 ๔. เอกสารการสอบสวนพยาน (ถ้ามี) 
 ๕. อื่นๆ ............................................. 
    รวม.........................................ฉบบั 
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ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจรงิทกุประการ 
 

(ลงซื่อ) ............................................ ผู้ยื่นคำขอ 
( ............................................ ) 
 

คำเตือน ผู้ใดแจง้ความอันเป็นเทจ็ แก่เจ้าพนักงานมีความผดิตราประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 
มาตรา ๒๖๗ และ มาตรา ๒๖๘ 
หมายเหต ุในกรณีผูป้ระสบภัย หรือเจ้าของทรัพย์สิน หรือผูค้รอบครองทรัพยส์ิน ถึงแก่ความตาย หรือไม ่

สามารถยื่นคำขอได้ ด้วยตนเอง ให้ทายาทโดยธรรม 
ผู้จัดการมรดก หรือผูร้ับมอบอำนาจของผู้นั้น แล้วแต่กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอ พร้อมแสดงหลักฐาน

การเป็นทายาท ผูจ้ัดการมรดก และการมอบอำนาจดงักล่าวด้วย 

 
สำหรับเจา้หนา้ท่ี 
ตรวจสอบแล้วครบถ้วนถูกต้อง 

(ลงซื่อ).......................................................ผู้ตรวจสอบ 
( ............................................................) 

(ลงซื่อ) ...........................................................ผู้รบัรอง 
( ............................................................) 

(ลงซื่อ) ...........................................................ผู้รบัรอง 
( ............................................................)  
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เลขที ่ /                                                  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง 
                                                                        65  หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสงู   
                                                                        อำเภอหนองกี่  จังหวัดบรุีรมัย์ 31210 

หนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา 
หนังสือฉบบันี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า.............................................เกิดวันที่................................... 

เลขประจำตัวประซาซน/หนังสือเดินทางเลขที่................................./............................อื่นๆ.................(ถ้าม)ี 
ที่อยู่ที่ประสบภัย บ้านเลขที่..........หมู่ที.่.........ถนน...................ตำบลโคกสูง       อำเภอ    หนองกี่  .    
จังหวัด  บุรรีัมย ์ รหสัไปรษณีย์   31210   โทรศัพท์..................................................................... 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อยูท่ี่ติดต่อได้ บ้านเลขที่..........หมู่ที่...........ถนน..................ตำบลโคกสูง     . 
อำเภอ     หนองกี่  .   จังหวัด  บุรีรัมย์   รหสัไปรษณีย์   31210   โทรศัพท์............................. 
เป็นผู้ประสบภัยหรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์..................................(ระบุประเภทของสาธารณภัยและ 
สถานที่เกิดภัย) เมื่อวันที่........................................................ ความเสียหายของผูป้ระสบภัย ตามบญัชีความ 
เสียหายแนบท้ายหนังสือรบัรองของผูป้ระสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาฉบับนี้ 

ผู้ประสบภัยมสีิทธิที่จะได้รับการสงเคราะห์และฟื้นฟูจากหนว่ยงานของทางราชการด้านใด 
ด้านหนึ่งหรือหลายด้านตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และแนวทางที่หน่วยงานน้ันกำหนด รายละเอียดตาราง
แสดง สิทธิ ทีจ่ะได้จากทางราชการปรากฏตามแนบท้ายนี ้

ให้ ณ วันที่               เดือน                 พ.ศ. 
 
 

(........................................................................) 
นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลโคกสูง 
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