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ค ำน ำ 
 ด้วยปัจจุบันสาธารณภัย ยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความ  
แปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง  
สังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็วประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นส่งผล
ให้ ความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติเช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว และ
ภัยจาก การกระท าของมนุษย์เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย รวมทั้งสาธารณภัยหรือ
อุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น  
 งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการช่วยเหลือและ 
บรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติอย่าง
ถ่อง แท้จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
 ดังนั้น คณะผู้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้จึงได้รวบรวมเนื้อหาสาระ หน้าที่ลักษณะงาน และ
ขั้นตอน การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดท าเป็นรูปเล่มไว้เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนเป็น การสร้างความเข้าใจและความร่วมมือต่างๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักของหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ลักษณะงาน และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยได้ดียิ่งขึ้น และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนแก่ ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะกรรมการ
ผู้จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
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คู่มือกำรปฏิบัติงำน 
งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
 สาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความแปรปรวนของ 
ภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมไทยจาก
สังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยมากขึ้น ส่งผลให้ความ
เสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติเช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว และภัยจากการ
กระท าของมนุษย์เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน และมีบทบาทภารกิจในการเข้าไป
ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในล าดับแรก ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้อ านวยการท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นตน จึงถือเป็นภารกิจส าคัญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัย และพัฒนาขีดความสามารถในการ
เผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายหลังจากสถานการณ์ภัยยุติ 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้การด าเนินงานจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 
มีข้ันตอนหรือกระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ๒. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
 ๓. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ สามารถลด 
ความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุด 
 ๔. เพื่อให้ประชาชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างทั่วถึงและทันเวลา 
 ๕. เพื่อบูรณาการระบบการสั่งการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีเอกภาพ 
 ๖. เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดีและสอดคล้องกับวัฏจักรการเกิดภัย 

๓. นิยำมค ำศัพท ์
 กำรป้องกัน (Prevention) หมายถงึ มาตรการและกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดขึ้นล่วงหน้าทั้งทางด้าน 
โครงสร้าง และที่มิใช่ด้านโครงสร้าง เพื่อลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย 
 กำรลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบ
ทางลบจากสาธารณภัย และยังหมายถึงการลดและป้องกันมิให้เกิดเหตุหรือลดโอกาสที่อาจก่อให้เกิด สาธารณ
ภัย 
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 กำรเตรียมควำมพร้อม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่ด าเนินการล่วงหน้าก่อน
เกิดสาธารณภัย เพื่อเตรียมพร้อมการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถรับมือกับผลกระทบจากสาธารณ
ภัยได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ 
 
 กำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดตั้งองค์กรและการ
บริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เตรียมความพร้อมรับมือและการฟื้นฟูบูรณะ 
 กำรฟื้นฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การฟื้นฟูสภาพเพื่อทาให้สิ่งที่ถูกต้องหรือได้รับความ
เสียหายจากสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือ แก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม รวมทั้งให้ผู้ประสบภัย
สามารถด ารงชีวิตตามสภาพปกติได้โดยเร็ว 
 หน่วยงำนของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่ไม่ 
หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การบริหาร ส่วน
จังหวัดเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
 ผูบ้ัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 รองผู้บัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ หมายถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ผู้อ ำนวยกำรกลำง หมายถึง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ผู้อ ำนวยกำรจังหวัด หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 รองผู้อ ำนวยกำรจังหวัด หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ หมายถึง นายอ าเภอ 
 ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล, นายกเทศมนตรี 
 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น หมายถึง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เจ้ำพนักงำน หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 
ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัด 
 กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอ หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตอ าเภอ และทาหน้าที่ช่วยเหลือจังหวัดในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย 
 กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิด สา
ธารณภัยข้ึนในพื้นที่ 
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๔. กำรจัดตั้งกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 ๔.๑ องค์กรปฏิบัติ 
   ๔.๑.๑ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลดม ท าหน้าที่
เป็นหน่วยงานของผู้อ านวยการท้องถิ่น และให้มีที่ท าการ โดยให้ใช้ที่ท าการ/สานักงานองค์การบริหารส่วน 
ต าบลดม เป็นส านักงานของผู้อ านวยการท้องถิ่น มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดมเป็นผู้อ านวยการ และมี
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดม เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชนในพื้นที่ร่วม
ปฏิบัติงานในกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดมและเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติข้ึนในพื้นที่ 
   ๔.๑.๒ ภารกิจของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลดม 
  (๑) อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดม 
  (๒) สนับสนุนกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพื้นที่ติดต่อ หรือใกล้เคียง 
หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ 
  (๓) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้ง
ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน 
 ๔.๒ โครงสร้ำงและหน้ำที่ของกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดม 
   ๔.๒.๑ โครงสร้างกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลดม 
ประกอบด้วย ๕ ฝา่ย ได้แก่ 
  (๑) ฝ่ายอ านวยการ ท าหน้าที่ อ านวยการ ควบคุมก ากับดูแลในการป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งวางระบบการติดตามติดต่อสื่อสารในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และฝ่ายที่
เกี่ยวข้องให้การติดต่อเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเน่ืองและเชื่อถือได้ตลอดเวลา 
  (๒) ฝ่ายแผนและโครงการ ท าหน้าที่ เกี่ยวกับงานการวางแผนการป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัย การพัฒนาแผนงาน การพัฒนาเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอนงาน
ติดตามประเมินผล งานการฝึกซ้อมแผนฯ งานการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ และงานการจัดท าโครงการเกี่ยวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (๓) ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ท าหน้าที่ติดตามสถานการณ์รวบรวมข้อมูล ประเมิน
สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น วางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันภัยมิให้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วให้ได้รับความ
เสียหายน้อยที่สุด จัดระเบียบแจ้งเตือนภัยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยงานการข่าวการรักษาความ
ปลอดภัยและการปฏิบัติการจิตวิทยา 
  (๔) ฝา่ยฟื้นฟูบูรณะ ท าหน้าที่ ส ารวจความเสียหาย และความต้องการด้านต่างๆ จัดท าบัญชี
ผู้ประสบสาธารณภัย ประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อให้การ
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สงเคราะห์และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้ งด าเนินการ
ฟื้นฟูบูรณะสิ่งที่ชารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากที่สุด 
  (๕) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ท าหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแถลงข่าวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหาย และความ
ช่วยเหลือให้แก่สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปได้ทราบ 
 ๔.๓ กำรบรรจุก ำลัง 
   ๔.๓.๑ ในภาวะปกติใช้ก าลังเจ้าหน้าที่ขอองค์การบริหารส่วนต าบลดมเป็นหลัก 
   ๔.๓.๒ เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัยเข้าควบคุมสถานการณ์ปฏิบัติหน้าที่และเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พื้นที่โดยเร็ว และรายงานให้
ผู้อ านวยการอ าเภอสังขะทราบทันที 

๕. สถำนที่ตั้ง 
 ตั้งอยู่ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดม บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 ต าบลดม อ าเภอสังขะ      
จังหวัดสุรินทร์ 32150 

๖. แนวทำงปฏิบัติ 
 เพื่อเตรียมการด้านทรัพยากรระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์สา
ธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการปฏิบัติ ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ดมและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ 
เหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงและความล่อแหลมของพื้นที่ รวมทั้งการวางแนวทางการปฏิบัติการให้ 
พร้อมเผชิญสาธารณภัยและด าเนินการฝึกซ้อมตามแผนที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอเป็น ประจ าเพื่อให้เกิดความ
พร้อมในทุกด้านและทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดม 

หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงกำรปฏิบัต ิ
๑. การป้องกันและลดผลกระทบ 
๑.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย 

- ประเมินความเสี่ยงภัยและความล่อแหลมในเขตพื้นที่ โดยพิจารณา
จากข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจากการ วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ 
- จัดท าแผนที่เสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย 

๑.๒ การเตรียมการด้านฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศ 

- จัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัย 
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ร่วมกัน 
- กระจายข้อมูลด้านสาธารณภัยไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ 
ปฏิบัติการ 
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หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงกำรปฏิบัต ิ
๑.๓ การส่งเสริมให้ความรู้และสร้าง
ความตระหนักด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

- สนับสนุนให้สื่อประชาสัมพันธ์ให้มีบทบาทในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เพ่ือปลูกฝังจิตสานึกด้านความ ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
- เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
- พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนเข้าใจง่าย 
เหมาะสม เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มและเป็นท่ีน่าสนใจ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายในการปูองกัน และบรรเทาสา
ธารณภัยทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาค เอกชน และอาสาสมัครต่างๆ มีส่วน
ร่วมในการรณรงค์ในเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

๑.๔  การ เตรี ยมการป้ อ งกันด้ าน
โครงสร้างและเครื่องหมายสัญญาณ
เตือนภัย 

- จัดหาพื้นท่ีรองรับน้ าและกักเก็บน้ า 
- สร้างอาคารหรือสถานท่ีเพื่อเป็นสถานท่ีหลบภัย ส าหรับพื้นท่ีท่ีการหนีภัย
ท าได้ยาก หรือไม่มีพื้นท่ีหลบภัยท่ี เหมาะสม 
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเพื่อการส่งก าลังบ ารุง หรือเส้นทางไปสถานท่ี
หลบภัยให้ใช้การได้ 

๒. การเตรียมความพร้อม 
๒.๑ ด้ านการจัดระบบปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน 

- จัดท าคู่มือและจัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผนส ารองของหน่วยงาน 
และมีการฝึกซ้อมแผน 
- จัดเตรียมระบบการติดต่อสื่อสารหลักและสื่อสารสารส ารอง 
- ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ประชาชนและเจ้าหน้าท่ี 
- จัดเตรียมระบบการแจ้งเตือนภัยและส่งสัญญาณเตือนภัยให้ประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ีได้รับทราบล่วงหน้า 
- จัดเตรียมเส้นทางอพยพและจัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัยส าหรับคนและสัตว์
เล้ียง 
- ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยรวมท้ังการ
ควบคุม การจราจรและการสัญจรภายในเขตพื้นที่ 
- จัดระบบการดูแลสิ่งของบริจาคและการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
- จัดท าบัญชีรายชื่อคนท่ีต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 

๒.๒ ด้านบุคลากร - ประเมินความเสี่ยงภัยและความล่อแหลมในเขตพื้นท่ี โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
- จัดท าแผนที่เสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย 

๒.๓ ด้านเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ 
วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และ
พลังงาน 

- จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นให้
พร้อมใช้งานได้ทันที 
- จัดท าบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะเครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณ์ของ
หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
- พัฒนาเครื่องจักรกล เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์ด้านสาธารณภัยให้ทันสมัย 
- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นพื้นฐานส าหรับชุมชน 
- จัดเตรียมระบบเตือนภัย 
- จัดหาน้ ามันเชื้อเพลิงส ารอง/แหล่งพลังงานส ารอง 
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หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงกำรปฏิบัต ิ
๒.๔ ดา้นการเตรียมรับสถานการณ ์ - จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย เช่น สถานพยาบาล ไฟฟ้า ประปาผู้น าชุมชน ฯลฯ 
- มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานนั้น 
- ก าหนดผู้ประสานงานที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาของ 
หน่วยงาน 

กำรปฏิบัติในภำวะฉุกเฉิน 
 วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อด าเนินการระงับภัยที่เกิดขึ้นให้ยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น โดยการ
ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 ๒. เพื่อรักษาชีวิต ทรัพย์สิน และสภาวะแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ 
หลักกำรปฏิบัติ 
 คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน /ชุมชน กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลดมหรือกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอสังขะ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. กรณีเมื่อเกิดสาธารณภัย ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 

หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงกำรปฏิบัต ิ
๑. การแจ้งเหตุ  ประชาชน / อาสาสมัคร / คณะกรรมการฯ ฝ่ายแจ้งเตือน ภัย

แจ้งเหตุให้ประธานคณะกรรมการปูองกันและบรรเทา สา
ธารณภัยหมู่บ้าน / ชุมชน และผู้อ านวยการท้องถิ่น / ผู้ที่
ผู้อ านวยการท้องถิ่นมอบหมายทราบ โดยทางวิทยุ สื่อสาร / 
โทรศัพท ์ 

- -วิทยุสื่อสาร ความถี่ ๑๖๒.175๐ MHz  
- โทรศัพท์สายดว่น 044060346 

๒. การระงับเหตุ  คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ 
ชุมชน/     อปพร./มิสเตอร์เตือนภัย/OTOS/อาสาสมัคร ต่างๆ 
เข้าระงับเหตุตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชุมชน  

๓. การประสานหน่วยงานต่าง  - กรณีผู้บาดเจ็บให้ประสานสถานพยาบาลในพื้นที่/ ข้างเคียง  
- วิทยุสื่อสาร ความถ่ี ๑๖๒.175๐ MHz  
- โทรศัพท์สายดว่น 044060346 
- กรณีเกินศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนในการระงับภัย ให้ 
ประธานคณะกรรมการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หมู่บ้าน/ ชุมชน รายงานต่อผู้อ านวยการท้องถิ่น เพื่อขอความ
ช่วยเหลือ 
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 ๒. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับหมู่บ้าน / ชุมชน จะควบคุมได้ 
หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงกำรปฏิบัต ิ

๑. การจดัตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกจิฯ  - อ านวยการท้องถิ่นออกค าสั่งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 
๒. การเฝ้าระวัง ติดตาม และรับแจ้งเหตุ   
๒๔ ชั่วโมง 

- จัดเวรเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ 

๓. แจ้งข่าวเตือนภัย - แจ้งผู้ประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
- แจ้งผ่านทางสื่อตา่ง ๆ 
- ออกประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 

๔. การระงับเหตุ  - ผู้อ านวยการท้องถิ่นเข้าพื้นที่ และตั้งศูนย์บัญชาการ 
เหตุการณ์ในที่เกิดเหต ุเพื่อเป็นจุดสั่งการ พร้อมจัด บุคลากร 
เครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์และ ยานพาหนะในการระงับเหตุ 

๕. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย  - ปฏิบัติการค้นหา และชว่ยเหลือผู้ประสบภัย  
- ปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยที่เจ็บป่วยเพื่อส่งไปรักษาตัวใน 
โรงพยาบาลต่อไป 
 - จัดหาปัจจัยสีใ่ห้แก่ผู้ประสบภัย 
 - ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  

๖. การรายงานสถานการณ์  จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อรายงานสถานการณ์ให้กองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ และ กองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดั ทราบ จนกระทั่ง
สถานการณ์ภัยสิ้นสุด 

๗. การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  - กรณีต้องขอรับการสนบัสนุนจากกองอ านวยการป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย อปท. ข้างเคียง / ส่วนราชการ ต่างๆ ใน
พื้นที่ / องคก์รสาธารณกศุล ภาคเอกชน หรือ กองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือ ขึ้นไป  
- วิทยุสื่อสาร ความถ่ี ๑๖๒.175๐ MHz  
- โทรศัพท์สายดว่น 044060346 

๘. การอพยพ  เมื่อสถานการณ์เลวรา้ยและจ าเป็นต้องอพยพ ให้ ด าเนินการ
อพยพเคลื่อนย้ายอยา่งเป็นระบบ 

 
๓. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับท้องถิ่นจะควบคุมได้ 

หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงกำรปฏิบัต ิ
๑. การส่งต่อการควบคุมสถานการณฯ์  ๑. การส่งต่อการควบคุมสถานการณฯ์ - กรณีสถานการณ์

รุนแรงเกินกว่าศักยภาพของท้องถิ่นจะ รับสถานการณ์ได้ให้
รายงานต่อผู้อ านวยการอ าเภอ เพื่อ ส่งมอบการควบคุม
สถานการณต์่อไป 
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กำรอพยพ 
 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ และสามารถดาเนิน
การอพยพเคลื่อนย้ายให้เป็นไปอย่างมีระบบ สามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสู่สถานที่
ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการเคลื่อนย้ายส่วนราชการมาอยู่ในเขตปลอดภัยและสามารถให้
การบริการประชาชนได้ 
 หลักกำรปฏิบัติ 
๑. การเตรียมการอพยพ 

หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงกำรปฏิบัต ิ
๑. จัดท าแผนอพยพในพื้นที่เสี่ยงจากสาธารณภัย  - ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง  
๒. เตรียมการเกี่ยวกับการอพยพ  - ประชุมและส ารวจสถานที่  

- สถานที่ปลอดภัยส าหรับการอพยพประชาชนและ สัตว์
เลี้ยง 
 - เส้นทางหลัก และส ารองส าหรับอพยพ  
- ป้ายแสดงสัญญาณเตือนภัย ป้ายบอกเส้นทางอพยพทั้ง 
เส้นทางหลักและเส้นทางรอง  
- จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ยานพาหนะ ที่จ าเป็นต่อ
การอพยพ  
- จัดล าดับความส าคัญของการอพยพ โดยจัดแบ่ง
ประเภท ของบุคคลตามล าดับความส าคัญเร่งด่วน  
- ก าหนดจุดนัดหมายประจ าชุมชนและพื้นที่รองรับ การ
อพยพ 
 - จัดท าคู่มือการอพยพจากสาธารณภัยที่สั้น ง่ายต่อการ 
ท าความเข้าใจ ให้ประชาชนได้ศึกษา 

๓. จัดเตรียมสรรพก าลังหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน 
หรือหน่วยอพยพ  

ทบทวนและฝึกซ้อมแผนอย่างสม่ าเสมอ  

๔. จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้ในการ 
ช่วยเหลือตัวเองเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน 

ประชุมหรือฝึกอบรม 

๕. ทบทวนและฝึกซ้อมแผนระบบเตือนภัยและ
แผน อพยพ ประเมินเพือ่ให้สามารถประยุกต์ใช้
ต่อไป  

- ฝึกซ้อมแผนทั้งแบบปฏิบัติการบนโต๊ะ และแบบปฏิบัติ 
การจริง  

๖. ตรวจสอบการท างานระบบสื่อสาร  - ตดิต่อกับผู้มีวิทยุสื่อสาร / หรือผู้มโีทรศพัท์มือถอืเพื่อ 
เข้าร่วมในการแจ้งเตือนภัย  
- ฝึกซ้อมแผนอพยพ 

๗. แจ้งประชาชนท่ีอาศัยและท างานในพื้นท่ี เส่ียงภัย 
ว่ามีความเส่ียงต่อภัยประเภทใด ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ประชุมหมู่บ้าน/ชุมชน  

ประชุมหมู่บ้าน/ชุมชน  
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2. การจัดระเบียบสถานที่อพยพและการรักษาความปลอดภัย 
หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงกำรปฏิบัต ิ

๑. การจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัย - จัดเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมกับจ านวนผู้อพยพ และ สัตว์
เลี้ยง  
- จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของห้องน้ า อาหาร น้ า
ดื่ม และสิ่งแวดล้อมให้ถกูสุขลักษณะ 
- จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
- จัดระเบียบพื้นที่อพยพ โดยแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน 
เป็นกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มชุมชน 
 - จัดท าแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้อพยพ เพื่อเป็นการ 
ตรวจสอบจานวนผู้อพยพ  
- จัดหาสถานที่ปลอดภัยแห่งอื่นไว้รองรับในกรณพีื้นที่ ไม่
เพียงพอ 

๒. การรกัษาความปลอดภัย - จัดระเบียบเวรยามทั้งในสถานที่อพยพ และบ้านเรือน 
ของผู้อพยพ 

 
3. การด าเนินการอพยพขณะเกิดภัย 

หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงกำรปฏิบัต ิ
๑. เรียกประชุมกองอ านวยการปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ ชุมชน เมื่อได้รับ 
ข้อมูลแจ้งเตือนจากอ าเภอ/ หมู่บ้าน / ข้อมูล 
เครื่องวัดปริมาณน้ าฝน / มิสเตอร์เตือนภัย 

- เรียกประชุมกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย องค์การบรหิารส่วนต าบลดม 

๒. เตรียมความพร้อม / เตรียมพร้อมระบบเตือน 
ภัยทั้งหมด (สัญญาณเตอืนภัยวิทยุสื่อสารโทรศพัท์ 
มือถือ หรือระบบเตือนภัยที่มีอยู่ในท้องถิ่น  

- เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ 

๓. ติดตามสถานการณ์จากทางราชการ สื่อมวลชน 
และอาสาสมัครเตือนภัย 

- สั่งการในระหว่างการประชุมกองอ านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลดม 

๔. ตรวจสอบข้อมูลที่จ าเป็นในพื้นที่ที่ประสบภัย - บัญชีรายชื่อผู้อพยพ 
- บัญชีจ านวนและชนิดของสัตว์เลี้ยงที่จะอพยพ 
- ยานพาหนะ 
- อาหารที่ส ารองไว้ส าหรับคนและสัตว์เลี้ยง 

๕. ตรวจสอบระบบเครือข่ายการเตือนภัย ตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร 
๖. จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยรองรับผู้อพยพและ 
สัตว์เลี้ยง 

ประสานกับผู้ดูแลสถานที่ 
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เมื่อสถำนกำรณ์เลวร้ำยและจ ำเป็นต้องอพยพ 
หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงกำรปฏิบัต ิ

๑. ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพ - ฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยและฝ่ายสื่อสารของ 
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ 
ชุมชน ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพให้สัญญาณเตือน 
ภัยและประกาศอพยพ เช่น เสียงตามสาย วิทยุ หอ 
กระจายข่าว โทรโข่ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียง/ 
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ก าหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัย 
ประจ าชุมชน/หมู่บ้าน 

๒. ส่งฝา่ยอพยพไปยังจุดนัดหมาย/จุดรวมพล เพือ่
รับผู้อพยพหรือตามบ้านที่มีผู้ป่วย คนชรา เด็ก 
และสัตว์เลี้ยง 

- สั่งการในระหว่างการประชุมกองอ านวยการปอ้งกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

๓. การดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนผู้อพยพ - จัดเวรออกตรวจตราความเรียบร้อยในพื้นที่ประสบภัย 
 
4. การด าเนินการอพยพเมื่อภัยสิ้นสุด 

หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงกำรปฏิบัต ิ
๑. ตรวจสอบพื้นที่ประสบภัย - ส ารวจความเสียหายของพื้นที่ประสบภัย รวมทั้ง 

บ้านเรือน ของผู้เสียหาย 
๒. ตรวจสอบสภาพถนนที่ใช้เป็นเส้นทางอพยพ - ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ 
๓. แจ้งแนวทางการอพยพกลับให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 

ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 

๔. ตรวจสอบความพร้อมของประชาชนในการ 
อพยพกลับ 

จัดการประชุมที่สถานที่ที่ผู้อพยพพักอาศัย 

๕. ด าเนินการอพยพประชาชนกลับบ้านเรือน ชี้แจงในที่ประชุมและด าเนินการอพยพประชาชนกลับ 
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 | จัดท ำโดย งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ส ำนกัปลัด องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รวม 4 ขั้นตอน ปฏิบัติหน้ำที่ได้รับแจ้งเหตุ) 

 

 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ด้ำนกำรช่วยเหลือเหตุสำธำรณภัย 

กรณีฉุกเฉิน 

รับแจ้งเหต ุ

จัดเจ้ำหน้ำที่ออกปฏิบัติหน้ำที่ทันท ี

เสร็จสิ้นภำรกิจ 

รำยงำนเหตุด่วนสำธำรณภัย 

รำยงำนผู้บังคับบัญชำ 
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 | จัดท ำโดย งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ส ำนกัปลัด องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รวม 6 ขั้นตอน 180 นำที หรือ 3 ชั่วโมง) 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ด้ำนกำรสนับสนุนน้ ำอุปโภค-บริโภค 

รับแจ้ง/หนังสือ (1 นำท)ี 

เสนอหัวหน้ำส ำนักปลัด อบต. (5 นำที) 

ผู้บริหำรพิจำรณำ (15 นำที) 

ด ำเนินกำร (140 นำที) 

เสร็จสิ้นภำรกิจ 

รำยงำนผลกำรปฏิบัต ิ
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 | จัดท ำโดย งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ส ำนกัปลัด องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(รวม 3 ขั้นตอน 150 นำที หรือ 2 ชั่วโมง 30 นำที) 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
พนักงำนขับรถบรรทุกน้ ำกรณีส่งน้ ำ

อุปโภค-บริโภค 

รับค ำสั่งผู้บังคับบัญชำ (1 นำที) 

ด ำเนินกำร (140 นำที) 

รำยงำนผู้บังคับบัญชำ 

(9 นำที) 

เสร็จสิ้นภำรกิจ 
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 | จัดท ำโดย งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ส ำนกัปลัด องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รวม 3 ขั้นตอน ปฏิบัติทันทีที่ได้รับค ำสั่งจำกผู้บังคับบัญชำ) 

 

 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
พนักงำนขับรถบรรทุกน้ ำอเนกประสงค์ 

รับค ำสั่งผู้บังคับบัญชำ (1 นำที) 

ออกปฏิบัติงำนทนัที 

เสร็จสิ้นภำรกิจ 

รำยงำนผู้บังคับบัญชำ 
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 | จัดท ำโดย งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ส ำนกัปลัด องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (รวม 3 ขั้นตอน ปฏิบัติทันทีที่ได้รับค ำสั่งจำกศูนย์สั่งกำร) 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
หน่วยปฏิบัติงำนระบบกำรแพทยฉ์ุกเฉิน 

เสร็จสิ้นภำรกิจ 

ออกปฏิบัติงำนทนัที 

รับค ำสั่งจำกศูนยส์ั่งกำร 

คีย์ข้อมูลในระบบ ITEMS 

รำยงำนผู้บังคับบัญชำ 
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 | จัดท ำโดย งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ส ำนกัปลัด องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(รวม 12 ขั้นตอน ระยะเวลำด ำเนินกำร 90 วัน นับแต่วันท่ีเกิดสำธำรณภัย) 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
กำรช่วยเหลือเยียวยำผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

รับเรื่องร้องทุกข ์

เสนอหัวหน้ำส ำนักปลัด (5 นำที) 

เสนอปลัด อบต. (10 นำที) 

ผู้บริหำรพิจำรณำ (15 นำที) 

ส ำรวจควำมเสียหำยร่วมกับกองช่ำง 
(120 นำที) 

แจ้ง คกก. ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 (10 นำที) 

ประชุม คกก. พิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือ 
 (60 นำที) 

สรุปผลกำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือ 
 (60 นำที) 

เสนอผู้บริหำรพิจำรณำ 
 (60 นำที) 

รำยงำนควำมช่วยเหลือ อ ำเภอสังขะ 

เสนอกองคลังเพ่ือตั้งฏีกำเบิกจ่ำย 

แจ้งผู้ประสบภัย 
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 | จัดท ำโดย งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ส ำนกัปลัด องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(รวม 3 ขั้นตอนกรณีเหตุนอกพื้นที่, กรณีเกิดเหตุในพื้นที่รับผิดชอบ)

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
กำรระงับอัคคีภัย 

รับแจ้งเหต ุ
(1 นำที) 

จัดเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนทันทีหลังได้รับ
อนุมัติ จำกผู้บังคับบัญชำ 

เสร็จสิ้นภำรกิจ เจ้ำหน้ำที่กลับที่ตัง้ปกติ 

ส ำรวจควำมเสียหำย 
(เหตุเกิดในพื้นที่ 5 นำที) 

รำยงำนด่วนเหตุสำธำรณภัย 
(เหตุเกิดในพื้นที่ อบต.) 

รำยงำนผู้บังคับบัญชำ 



 
 

 | จัดท ำโดย งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ส ำนกัปลัด องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 



 

 

แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 
ด่วนที่สุด ที่  สร ๗๒๓๐๑/....................   วันที่................เดือน.........................พ.ศ. .... 
จาก  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลดม 
ถึง    นายอ าเภอสังขะ 
 

1. ชนิดของภัย  อุทกภัย     วาตภัย     ภยัแล้ง    อัคคีภัย    ไฟป่า    อากาศหนาว 
  แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม     สารเคมแีละวัตถุอันตราย     อุบัติเหตุ     ทุ่นระเบิด กับระเบิด 
  การป้องกันและระงบัภัยทางอากาศ    การก่อวินาศกรรม    อื่นๆ.................................................... 
  การอพยพประชาชนและส่วนราชการ     อื่นๆ........................................................................................ 

ความรุนแรงและลักษณะของภัย     เล็กน้อย    ปานกลาง    รนุแรง  ลักษณะของภัย.............. 
2. ภัยเกิดวันที่................................... เวลา...................น.  ภัยสิ้นสุดวันที่................................... เวลา..................น. 
3. สถานที่เกิดภัย ดังตอ่ไปน้ี....................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ราษฎรที่ประสบภัย 
 4.1 ราษฎรไดร้ับความเดอืดร้อน...............คน .....................ครวัเรือน 4.2  บาดเจ็บ...................คน 
 4.3 เสียชีวิต...........คน    4.4 สูญหาย.............คน  4.5 อพยพไปยังพื้นทีป่ลอดภัย.............คน.............ครวัเรือน 
5. พื้นที่ประสบภัยและความเสียหาย 

5.1 อาคารสิ่งกอ่สรา้ง บ้านพักอาศัย..........หลงั  อาคารสูงตั้งแต ่23 เมตรข้ึนไป...........อาคาร  โรงงาน........แห่ง 
วัด...........แห่ง  สถานที่ราชการ............แห่ง  อื่นๆ............................................................................................ 

 ความเสียหายประมาณ ....................................บาท 
5.2 พื้นที่และทรพัย์สินทางการเกษตร  พืชไร่..............ไร่  นา...........ไร ่ สวน..............ไร ่ บ่อปลา..............บ่อ 
 บ่อกุ้ง..............บ่อ  สตัว์เลี้ยง  (โค.............ตวั  สุกร...............ตวั  เป็ด/ไก่................ตัว) อื่นๆ....................... 

 ความเสียหายประมาณ ....................................บาท 
5.3 สิ่งสาธารณประโยชน์  ถนน.............สาย  สะพาน................แห่ง  คอสะพาน..............แห่ง  ฝาย............แห่ง 
 อื่นๆ....................................................................   ความเสียหายประมาณ ....................................บาท 

รวมความเสยีหายเบ้ืองต้นประมาณ............................................บาท 
6. การบรรเทาภัย 
 เทศบาล/อบต. .............ได้ด าเนินการส ารวจและตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความชว่ยเหลือราษฎรใน
เบ้ืองต้นแล้ว 
7. เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช ้ รถดับเพลิง...........คัน  รถบรรทุกน้ า...........คัน  รถกู้ภัย..........คัน  รถบรรทุก...........คัน  

เรือ.............ล า  เครื่องสูบน้ า............. เครื่องมอื  อื่นๆ....................    
 7.1 ส่วนราชการ..............หน่วยงาน  7.2 เอกชน/ประชาชน..............................กลุ่ม/คน 
8. การด าเนินงานของส่วนราชการ หน่วยอาสาสมัคร มูลนิธิในพื้นที่.......................................................................... 
   สว่นราชการอื่น  (ชื่อ)..........................................     ภาคเอกชน  (ชื่อ)................................................... 
  
  

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

           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดม 



 

 

ค าขอหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน 
ร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์ หรือบริการอื่นใด 

 

ขียนที่.................................................... 

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

ข้อ ๑ ข้าพเจ้า............................................................................อายุ......................ปี สัญชาติ.......................................    

อยู่บ้านเลขที่.....................................ตรอก/ซอย.................................. ................ถนน............................................

ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด.......... ...........................

หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................................................................................  

ในฐานะ  ผู้ประสบภัย    เจ้าของทรพัย์สิน    ผู้ครอบครองทรพัย์สนิ 

            ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย/เจ้าของทรัพย์สิน/ผู้ครอบครองทรพัย์สินชื่อ...................................... 

            ผู้รับมอบอ านาจของผู้ประสบภัย/เจ้าของทรัพย์สิน/ผู้ครอบครองทรพัย์สินชื่อ...................................... 

ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์....................................................................................(ระบุประเภทของสาธารณภัย) 

เมื่อวันที่............เดือน....................................พ.ศ. ..................เวลา......................น. (ที่เกิดสาธารณภัย)ได้รับความ 

เสียหาย ดังนี้ 

(๑) ............................................................................................................................................... 

(๒) ............................................................................................................................................... 

(๓) ............................................................................................................................................... 

ข้อ ๒ ข้าพเจ้าขอยื่นค าขอต่อ.................................................................................................................................. 

ขอให้ออกหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐานเพื่อ........................................................................................................... 

โดยได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ปรากฏดังนี้(ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน  หน้าข้อความทีต่้องการ) 

 ๑. หลักฐานแสดงสถานภาพความเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 

 บุคคลธรรมดา 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ 

 ส าเนาทะเบียนพาณชิย์ (ถ้ามี) 

 อื่นๆ ………………………………………..………………………… 

 นิติบุคคล 

 ส าเนาหนังสิรับรองนิติบุคคล 

 ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (ถ้ามี) 

 ส าเนาวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) 

 อื่นๆ …………………………………………..………………………… 
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 ๒. หลักฐานเอกสารแสดงสิทธ ิ

 ๓. หนังสือมอบอ านาจ(ถ้ามี) 

 ๔. เอกสารการสอบสวนพยาน (ถ้ามี) 

 ๕. อื่นๆ .................................................................................................................. 

    รวม................ฉบับ 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 

    (ลงชื่อ)......................................................................ผู้ยื่นค าขอ 

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

ค าเตือน ผู้ใดแจ้งความอนัเป็นเท็จ แก่เจ้าพนักงานมีความผิดตราประมวลกฎหมายอาญา ๑๓๗ มาตรา ๒๖๗ และ
มาตรา ๒๖๘  
หมายเหตุ ในกรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของทรัพย์สิน หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ถึงแก่ความตาย หรือยื่นค าขอได้
ด้วยตนเอง ให้ทายาทโดยธรรม  
             ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับมอบอ านาจของผู้นั้น แล้วแต่กรณีเป็นผู้ยื่นคาขอ พร้อมแสดงทายาท ผู้ จัดการ
มรดก และการมอบอ านาจดังกล่าวด้วย 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

ตรวจสอบแล้วครบถ้วนถูกต้อง 

 

    (ลงชื่อ)..................................................................ผู้ตรวจสอบ 

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

    (ลงชื่อ)..................................................................ผู้รับรอง 

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

    (ลงชื่อ)..................................................................ผู้รับรอง 

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

 

 



 

 

 

 

ที่  สร ๗๒๓๐๑ /                  ที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลดม 
                     หมู่ที ่ ๕  ต าบลดม  อ าเภอสังขะ 
                    จังหวดัสุรินทร์   ๓๒๑๕๐ 
 

หนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดำ 
 

 หนังสือฉบับน้ีให้ไว้เพื่อรับรองว่า.................................................. เกิดวันที่.......เดือน..................พ.ศ. ...........
เลขที่ประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่/อื่นๆ (ถ้ามี)...................................................................................
ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32150 โทรศัพท์....................................................................... 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ที่ติดต่อได้...........................บ้านเลขที่หมู่ที่...................ถนน........................................
ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32150 เป็นผู้ประสบภัยหรือ 
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์.....................................(ระบุประเภทของสาธารณภัยและสถานที่เกิดภัย) เมื่อวันที่
....................................................... (วัน เดือน ปี เวลา ที่เกิดภัย)ความเสยีหายของผู้ประสบภัย ตามบัญชีความ
เสียหายแนบท้ายหนังสือรับรองของผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาฉบับน้ี 

 ผู้ประสบภัยมีสิทธิ์ที่จะได้รับการสงเคราะห์และการฟื้นฟูจากหน่วยงานของทางราชการดา้นใดหรอืหลาย 
ด้านตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์และแนวทางที่หน่วยงานนั้นก าหนดรายละเอยีดตารางแสดงสทิธิ์จากทางราชการปรากฏ 
ตามแบบแนบท้ายนี้ 

                 ให้ไว้ ณ  วันที่      เดือน                       พ.ศ. 

  

 

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

นายกองค์การบริหารสว่นต าบลดม 


