
 

 
คูมือปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  

 



 
คูมือการปฏิบัติงาน          ดาน การปองกันและบรรเทาสาธรณภัย 
 

  
งานปองกันแลบรรเทาสาธารณภัย 1 

 

คํานํา 
 

 

  ดวยปจจุบันสาธารณภัยยังคงมีแนวโนมจะเกิดข้ึนอยางตอเนื่องและซับซอน เนื่องจากความรอน
มากข้ึนแปรปรวนของภูมิอากาศโลกความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลง 
โครงสรางสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสูสังคมเมืองอยางรวดเร็วประชาชนมีโอกาสอาศัยอยูในพ้ืนที่เสี่ยงภัยเพ่ิม
ความเสียหาย จากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้นทั้งภัยธรรมชาติน เชน อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง ภัยหนาว และภัยจาก
การกระทําของมนุษย เชน อัคคีภัย อุบัติภัยการรั่วไหลของสารเคมีอันตราย รวมทั้งสาธารณภัย หรืออุบัติภัยตางๆ 
ที่เกิดขึ้น 

  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเปนหนวยงานที่มีความสาคัญเปนอยางยิ่งในการชวยเหลือ 
บรรเทาสาธารณภัยตางๆที่เกิดข้ึนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจึงตองมีความรูความเขาใจในขั้นตอนการปฏบิัติอยาง แท
จึงจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองรวดเร็วมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

  ดังนั้น คณะผูจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเลมนี้จึงไดรวบรวมเนื้อหาสาระหนาท่ีลักษณะงานและข้ันตอน 
การปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทาเปนรูปเลมไวเพ่ือใชเปนคูมือในการปฏิบัติงาน ตลอดจน  
เปนการสรางความเขาใจและความรวมมือตางๆจากผูมีสวนไดเสียในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ของหนวยงาน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือใหเขาใจบทบาทหนาท่ีลักษณะงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานดานการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยไดดียิ่งขึ้นและสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตองรวดเร็วเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนแก 
ผูประสบภัยกรณีฉุกเฉิน 
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ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภ ัยองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 

สาธารณภัยยังคงมีแนวโนมจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและซับซอนมากขึ้นเนื่องจากความแปรปรวนของ 
ภูมิอากาศโลกความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสังคมไทยจากสังคม 
ชนบทไปสูสังคมเมืองอยางรวดเร็วประชาชนมีโอกาสอาศัยอยูในพ้ืนที่เสี่ยงภัยมากข้ึนสงผลใหความเสียหายจาก สา
ธารณภัยรุนแรงมากขึ้นท้ังภัยธรรมชาติเชนอุทกภัยวาตภัยภัยแลงภัยหนาวและภัยจากการกระทําของมนุษย เชน 
อัคคีภัย อุบัติภัยการรั่วไหลของสารเคมีอันตราย เปนตน 
 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งเปนหนวยงานที่อยูใกลชิดในการเขาใหความชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย 
กับประชาชนในลําดับแรกกอนที่หนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือประกอบกับพระราชบัญญัติปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการปองกันและบรรเทา สา
ธารณภัยและใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูอํานวยการทองถิ่น ในการปองกันและบรรเทา สาธารณ
ภยัในทองถิ่นตนจึงถือเปนภารกิจสําคญัขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ จะตองเตรียมความพรอมในการ ปองกัน
สาธารณภัยและพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและใหความ ชวยเหลือผูประสบภัยภายหลังจาก 
สถานการณภัยยุต ิ
 
๒. วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ์มีข้ันตอนหรือกระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน  

๒. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการงานปองกันและกําหนด
บรรเทาสาธารณภัยท่ีกําหนดไวอยางสมําเสมอและมีประสิทธิภาพเสมอ 

๓. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพสามารถลดความ 
สูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติใหเหลือนอยท่ีสุด 

๔. เพ่ือใหประชาชนท่ีประสบภัยไดรับการชวยเหลือฟนฟูอยางทั่วถึงและทันเวลา 
๕. เพ่ือบูรณาการระบบการสั่งการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางมีเอกภาพ  
๖. เพ่ือสรางระบบบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีดีและสอดคลองกับวัฏจักรการเกิดภัย 

 
๓. นิยามคำศัพท 
 การปองกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมตางๆที่กําหนดขึ้นลวงหนาทั้งทางดาน 
โครงสรางและที่มิใชดานโครงสรางเพ่ือลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย 
 การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการตางๆเพ่ือหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบทาง 
ลบจากสาธารณภัยและยังหมายถึงการลดและปองกันมิใหเกิดเหตุหรือลดโอกาสที่อาจกอใหเกิดสาธารณภัย 

การเตรียมความพรอม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่ดําเนินการลวงหนากอนเกิด 
สาธารณภัยเพ่ือเตรียมพรอมการจัดการในสถานการณฉุกเฉินใหสามารถรับมือกับผลกระทบจากสาธารณภัย 
ไดอยางทันการณและมีประสิทธิภาพ 
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การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดตั้งองคกรและการบริหาร 
จัดการดานตางๆเพ่ือรับผิดชอบในการจัดการสถานการณฉุกเฉินทุกรูปแบบโดยเฉพาะอยางยิ่งการเตรียมความ 
พรอมรับมือและการฟนฟูบูรณะ 

การฟนฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การฟนฟูสภาพเพ่ือทําใหสิ่งที่ถูกตองหรือไดรับความเดือดรอน
จากสาธารณภัยไดรับการชวยเหลือแกไขใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิมรวมทั้งใหผูประสบภัยสามารถ 
ดํารงชีวิตตามสภาพปกติไดโดยเร็ว 

หนวยงานของรัฐ หมายถึงสวนราชการรัฐวิสาหกิจองคการมหาชนและหนวยงานอื่นของรัฐแตไม 
หมายความรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง องคการบริหารสวนตําบล เทศบาลตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด 
เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตัง้ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ หมายถึง องคการบริหารสวนตําบล เทศบาลตําบล และ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งแตไมหมายรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิหมายถึง รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิหมายถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ผูอํานวยการกลาง หมายถึง อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ผูอํานวยการจังหวัด หมายถึง ผูวาราชการจังหวัด 
รองผูอาํนวยการจังหวัด หมายถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
ผูอํานวยการอําเภอ หมายถึง นายอําเภอ 
ผูอํานวยการทองถิ่น หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตําบล นายกเทศมนตรี ผูชวยผูอํานวยการ
ทองถิ่น หมายถึง ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เจาพนักงาน หมายถึง ผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั ตางๆ ตาม

พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๔๐ 
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องคกรปฏิบัติในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นทีจ่ังหวัด 
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ หมายถงึ อําเภอองคกรปฏิบัติในการปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยในเขตอําเภอและทําหนาที่ชวยเหลือจังหวัดในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทองถิ่นแหงพื้นท่ี หมายถึงองคกรปฏิบัติในการปองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยในเขตองคการบริหารสวนตําบล เทศบาลตําบลและเปนหนวยเผชิญเหตุเมื่อเกิด 
สาธารณภัยขึ้น ในพ้ืนที่ 
 
๔. การจัดตั้งกองอาํนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยภัย  
 ๔.๑ องคกรปฏิบตั ิ
  ๔.๑.๑ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์
หนาที่เปนหนวยงานของผูอํานวยการทองถิ่นและใหมีสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ เปนสํานักงาน 
ของผูอํานวยการทองถ่ินมีนายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ เปนผูอํานวยการและมีปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์เปนผูชวยผูอํานวยการ กํานันผูใหญบานและภาคเอกชนในพ้ืนที่รวมปฏิบัติงานในกอง อํานวยการ 
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบในการปองกันบรรเทาสาธารณภัย ในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
สุขสวัสดิ์ และเปนหนวยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
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  ๔.๑.๒ ภารกิจของกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล 
สุขสวัสดิ์ 
   (๑) อํานวยการควบคุมปฏิบัติงานและประสานการปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นทีอ่งคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
   (๒) สนับสนุนกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพ้ืนที่ติดตอใกลเคียงหรือ 
เขตพ้ืนที่อ่ืน เมื่อไดรับการรองขอ 
   (๓) ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของในเขตพื้นที่รวมทั้งประสานความ 
รับผิดชอบ รวมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน 
 ๔.๒ โครงสรางและหนาท่ีของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ ์
  ๔.๒.๑ โครงสรางกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ์ประกอบดวย ๕ ฝาย ไดแก 

 (๑) ฝายอํานวยการ ทําหนาที่อํานวยการควบคุมกํากับดูแลในการปองกันและบรรเทา สา
ธารณภัยให เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลรวมทั้งวางระบบการติดตามติดตอสื่อสารในการปองกัน และ
บรรเทา สาธารณภัยระหวางกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับและฝายท่ีเก่ียวของให การ
ติดตอ เปนไปอยางรวดเร็วตอเนื่องและเชื่อถือไดตลอดเวลา 

 (๒) ฝายแผนและโครงการ ทําหนาทึ่ เก่ียวกับงานการวางแผนการปองกันและบรรเทา สา
ธารณภัยการ พัฒนาแผนงานการพัฒนาเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอนงานติดตาม 
ประเมินผล การฝกซอมแผนฯงานการจัดฝกอบรมตางๆและงานการจัดทําโครงการเกี่ยวกับการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

 (๓) ฝายปองกันและปฏิบัติการ ทําหนาที่ติดตามสถานการณรวบรวมขอมูลประเมิน
สถานการณ ที่อาจ เกิดขึ้นวางมาตรการตางๆ ในการปองกันภัยมิใหเกิดข้ึนหรือเกิดข้ึนแลวใหไดรับความเสียหาย
นอยท่ีสุด จัด ระเบียบแจงเตือนภัยการชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยงานการขาวการรักษาความปลอดภัยและ
การปฏิบัต จิตวิทยา 

 (๔) ฝายฟนฟูบูรณะ ทําหนาที่ สํารวจความเสียหายและความตองการดานตางๆ จัดทําบัญชี
ผูประสบสาธารณภัยประสานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของกับการสงเคราะหผูประสบสาธารณภัยเพ่ือใหการ 
สงเคราะหและ ฟนฟูคุณภาพชีวิตทั้งทางดานรางกายและจิตใจแกผูพร อมทั้งจะสบสาธารณภัยดําเนินการฟนฟูบูรณะ 
สิ่งท่ีชํารุด เสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือใกลเคยีงกับสภาพเดิมใหมากที่สุด 

 (๕) ฝายประชาสัมพันธ ทําหนาที่ เปนเจาหนาท่ีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธเผยแพรความรู 
เก่ียวกับการ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแถลงขาวขอเท็จจริงเก่ียวกับความเสียหายและความชวยเหลือ 
ใหแกสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปไดทราบ 

๔.๓ การบรรจุกําลัง 
  ๔.๓.๑ ในภาวะปกติ ใชกําลังเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์ 
  ๔.๓.๒ เมื่อคาดวาจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนที่ใดใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยเขาควบคุมสถานการณปฏิบัติหนาที่และเพ่ือชวยเหลือประชาชนใหพ้ืนที่โดยเร็วและรายงานให 
ผูอํานวยการอําเภอไพรบึง ทราบทันที 
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๕. สถานที่ตั้ง 
อาคารศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ หมูท่ี ๑๔๔ หมูที่ ๗  

บานอาลัย ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๘๐ โทร ๐๔๕-๙๖๙๘๓๘  
 

๖. แนวทางการปฏิบตั ิ
เพ่ือเตรียมการดานทรัพยากรระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพรอมไวรองรับสถานการณสาธารณ

ภัย ที่อาจเกิดข้ึนในพื้นที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพหลักการปฏิบัติใหองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์
และหนวยงานที่เก่ียวของจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรที่จําเปน เพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให
เหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงและความลอแหลมของพื้นที่รวมท้ัง การวางแนวทางการปฏิบัติ การให 
พรอมเผชิญสาธารณภัยและดําเนินการฝกซอมตามแผนที่กําหนดอยางสมํ่าเสมอประจําเพ่ือใหเกิดความพรอม ใน
ทุกดานและทุกภาคสวนในเขตพื้นทีอ่งคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 

 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. การปองกันและลดผลกระทบ 
    ๑.๑ การวิเคราะหความเสี่ยงภัย 

- ประเมินความเสี่ยงภัยและความลอแหลมในเขตพ้ืนโดย 
พิจารณาจากขอมูลสถิติการเกิดภัยและจากกวิเคราะห 
ขอมูลสภาพแวดลอมตางๆ 
- จัดทําแผนที่เสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย 

    ๑.๒ การเตรียมการดานฐานขอมูลและระบบ 

สารสนเทศ 

- จัดทําฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลดานสาธารณภัยระหวาง 
หนวยงานใหมีประสิทธิภาพและสามารถใชงานไดรวมมือ 
- กระจายขอมูลดานสาธารณภัยไปยังหนวยงานที่ม 
ปฏิบัติการ 

    ๑.๓ การสงเสริมใหความรูและสรางความ 

ตระหนักดานการปองกันและบรรเทาสาธารภัย 

- สนับสนุนใหสื่อประชาสัมพันธใหมีบทบาทในการ 
ประชาสัมพันธเพ่ือปลูกฝงจิตสานึกดานความปลอดภัยอยา 
ตอเนื่อง 
- เผยแพรและเสริมสรางความรูความเขาใจแกประชาชน 
เก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน 
- พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงคประชาสัมพันธ 
ชัดเจนเขาใจงายเหมาะสม เขาถึงกลุมเปาหมายแตละกลุม 
และเปนที่นาสนใจ 
- สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรเครือขายในการปองกัน 
บรรเทาสาธารณภัยทุกภาคสวนทั้งภาครัฐเอกชน และ 
อาสาสมัครตางๆมีสวนรวมในการรณรงคในเรื่องความ 
ปลอดภัยอยางตอเนื่อง 
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หลักการปฏิบตัิ แนวทางปฏิบัติ 

    ๑.๔ การเตรียมการปองกันดานโครงสรางและ 
เครื่องหมายสัญญาณเตือนภัย 

- จัดหาพื้นที่รองรับน้ําและกักเก็บน้ํา 
- สรางอาคารหรือสถานที่เพ่ือเปนสถานที่สําหรับหลบภัย 
พ้ืนที่ที่การหนีภัยหรือไมมีพื้นที่หลบภัยทําไดยากเหมาะสม 
- กอสราง/ปรับปรุงเสนทางเพ่ือการสั่งการหรือการ
บํารุงรักษาเสนทางไปสถานท่ีหลบภัยใหใชการได 

๒. การเตรียมความพรอม 

    ๒.๑ ดานการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 

- จัดทําคูมือและจัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและสํารองของ
หนวยงานและมีการฝกซอมแผน 
- จัดเตรียมระบบการตดิตอสื่อสารหลักและสื่อสาร 
- กําหนดแนวทางการประชาสัมพันธขาวสารแกประชาชน 
และเจาหนาที่ 
- จัดเตรียมระบบการแจงเตือนภัยและสงสัญญาณ 
เตือนภัยใหประชาชนและเจาหนาที่ไดรับทราบลวงหนา 
- จัดเตรียมเสนทางอพยพและจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัย 
สําหรับคนและสัตวเลี้ยง 
- กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบรอย 
รวมทั้งการควบคุมการจราจรและการสัญจรภายในเขตพื้น 
- จัดระบบการดูแลสิ่งของบริจาคและการสงเคราะห 
ผูประสบภัย 
- จัดทําบัญชีรายชื่อคนท่ีตองชวยเหลือเปนการดวน 

    ๒.๒ ดานบุคลากร - ประเมินความเสี่ยงภัยและความลอแหลมในเขตพืนที่ โดย 
พิจารณาจากขอมูลสถิติการเกิดภัยและจากการวิเคราะหขอมูล 
สภาพแวดลอมตางๆ 
- จัดทําแผนที่เสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัยพิบัติ 

    ๒.๓ ดานเครื่องจักรกลยานพาหนะ วัสดุ 
อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชและพลังงาน 

- จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะเครื่องมือวัสดุ 
อุปกรณที่จําเปนใหพรอมใชงานไดทันที 
- จัดทําบัญชีเครื่องจักรกลและยานพาหนะเครื่องมือวัสดุ 
อุปกรณของหนวยงานภาคีเครือขายทุกภาคสวน 
- พัฒนาเครื่องจักรกลเครื่องมือวัสดุอุปกรณดานสาธารณภัย 

    ๒.๔ ดานการเตรียมรับสถานการณ - จัดเตรียมระบบเตือนภัย 
- จัดหานํามันเชื้อเพลิงและแหลงพลังงานสํารอง 
- จัดประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปองกันบรรเทาสา
ธารณภัยเชนสถานพยาบาล ไฟฟูาประปา ผูนําชุมชน ฯลฯ 
- มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบใหแกหนวยงาน 
- กําหนดผูประสานงานที่สามารถติดตอไดตลอดเวลากับ
หนวยงาน 
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การปฏิบตัิในภาวะฉุกเฉิน 
วัตถุประสงค  
๑. เพ่ือดําเนินการระงับภัยที่เกิดขึ้นใหรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้นยุติลงโดยเร็วโดยการ

ประสาน ความรวมมือจากทุกภาคสวน 
๒. เพ่ือรักษาชีวิตทรัพยสินและสภาวะแวดลอมท่ีไดรับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ 

 
หลักการปฏิบัติ  

คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมูบาน/ชุมชน กองอํานวยการปองกันและบรรเทา  
สาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ หรือกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอไพรบึง 
และหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีปฏิบัติดังนี้ 
 
 ๑. กรณีเมื่อเกิดสาธารณภัยระดับหมูบาน/ชุมชน 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. การแจงเหตุ ประชาชน / อาสาสมัคร/ คณะกรรมการฯ ฝายแจงเตือน 

ภัยแจงเหตุใหประธานคณะกรรมการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยหมูบาน/ชุมชนและผูอํานวยการทองถิ่น / ผู 

ที่ผูอํานวยการทองถิ่นมอบหมายทราบโดยทางวิทยุ 

สื่อสาร/โทรศัพท 

- วิทยุสื่อสารความถี่ ๑๖๒.๓๐๐ MHz 

- โทรศัพทสายดวน ๐๔๕-๙๖๙๘๓๘ 
๒. การระงับเหตุ คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมูบาน / 

ชุมชน / อปพร. / มสิเตอรเตือนภัย / OTOS / อาสาสมัครตางๆ 

เขาระงับเหตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ชุมชน 
๓. การประสานหนวยงานตางๆ - กรณีผูบาดเจ็บใหประสานสถานพยาบาลในพ้ืนที่ / 

ขางเคยีง โทรสายดวน ๑๖๖๙ 

- วิทยุสื่อสความถี่ ๑๖๑.๔๗๕ , ๑๖๑.๒๐๐ MHz (ปภ.จังหวัด

ศรีสะเกษ) 

- โทรศัพทมูลนิธิ  ๐๔๕-๖๑๒๘๒๑ และ ๐๔๕-๖๑๒๐๗๖ 

- กรณีเกินศักยภาพของหมูบาน / ชุมชนในการระงับภัยให 

ประธานคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หมูบาน / ชุมชนรายงานตอผูอํานวยการทองถ่ินเพ่ือขอ 

ความชวยเหลือ 
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 ๒. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกวาระดับหมูบาน/ชุมชนจะควบคุมได 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. การจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ - อํานวยการทองถิ่นออกคําสั่งศูนยอํานวยการ 
๒. การเฝาระวังติดตามและรับแจงเหตุ ๒๔ ชั่วโมง - จัดเวรเฝาระวังติดตามสถานการณ 
๓. แจงขาวเตือนภัย - แจงผูประสานงานของหนวยงานที่เก่ียวของ 

- แจงผานทางสื่อตางๆ 
- ออกประชาสัมพันธเสียงตามสาย 

๔. การระงับเหตุ - ผูอํานวยการทองถ่ินเขาพ้ืนที่และตั้งศนูยบัญชาการในที่ 
เหตุการณในที่เกิดเหตุเพ่ือเปนจุดสั่งการพรอมจัด บุคลากร 
เครื่องมือเครื่องใชอุปกรณและยานพาหนะในการระงับเหตุ 

๕. การชวยเหลือผูประสบภัย - ปฏิบัติการคนหาและชวยเหลือผูประสบภัย 
- ปฐมพยาบาลผูประสบภัยที่เจ็บปวยเพื่อสงไปโรงพยาบาลตอไป 
- จัดหาปจจัยสี่ใหแกผูประสบภัย 
- ใหการสงเคราะหผูประสบภัย 

๖. การรายงานสถานการณ จัดเตรียมเจาหนาที่เพ่ือรายงานสถานการณใหอํานวยการ 
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและอําเภอกองอํานวย 
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบ จนกระทั่ง
สถานการณภัยสิ้นสุด 

๗. การประสานงานกับหนวยงานตางๆ - กรณีตองขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย อปท. ขางเคียง / สวนราชการตางๆ 
ในพ้ืนที่ / องคกรสาธารณกุศลภาคเอกชน หรือ กองอํานวย 
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับตนขึ้นไป 
- วิทยุสื่อสความถี่ ๑๖๑.๔๗๕ , ๑๖๑.๒๐๐ MHz (ปภ.จังหวัด
ศรีสะเกษ) 
- โทรศัพท อปท.ใกลเคยีง ๐๔๕-๘๒๖๑๒๔ อบต.โนนปูน , 
๐๘๖-๔๖๘๑๓๓๕ อบต.ดินแดง , ๐๔๕-๙๖๙๘๐๙ อบต.
พรหมสวัสดิ์ 

๘. การอพยพ - เมื่อสถานการณเลวรายและจําเปนตองอพยพใหดําเนินการ
อพยพเคลื่อนยายอยางเปนระบบ 

 
 ๓. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกวาระดับทองถิ่นจะควบคุมได 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. การสงตอการควบคุมสถานการณฯ - กรณีสถานการณรุนแรงเกินกวาศักยภาพของทองที่ 

 รับสถานการณไดใหรายงานตอผูอํานวยการเพ่ืออําเภอ 

  - สงมอบการควบคุมสถานการณตอไป 
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การอพยพ 
วัตถุประสงค  
เพ่ือเปนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐและสามารถดาเนินการ 

อพยพเคลื่อนยายใหเปนไปอยางมีระบบสามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสูสถานที่ปลอดภัยได 
อยางมีประสิทธิภาพและเพ่ือเปนการเคลื่อนยายสวนราชการมาอยูในเขตปลอดภัยและสามารถใหบริการประชาชน
ได 

 
หลักการปฏิบัติ 

๑. การเตรียมการอพยพ 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. จัดทําแผนอพยพในพ้ืนที่เสี่ยง   ประชุมผูที่เก่ียวของ 
๒. เตรียมการเกี่ยวกับการอพยพ - ประชุมและสํารวจสถานที่ 

- สถานที่ปลอดภัยสําหรับการอพยพประชาชนและสัตวเลี้ยง 
- เสนทางหลักและสํารองสําหรับอพยพ 
- ปายแสดงสัญญาณเตือนภัยปายบอกเสนทางอพยพทั้ง 
เสนทางหลักและเสนทางรอง 
- จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณยานพาหนะที่จําเปน 
ตอการอพยพ 
- จัดลําดับความสําคัญของการอพยพโดยจัดแบงประเภท 
ของบุคคลตามลําดับความสําคัญเรงดวน 
- กําหนดจุดนัดหมายประจําชุมชนและพ้ืนที่รอง 

๓. จัดเตรียมสรรพกําลังหนวยปฏิบัติการ 
หรือหนวยอพยพ 

ทบทวนและฝกซอมแผนอยางสม่ําเสมอ 

๔. จัดประชุมหรืออบรมใหความรูในการ 
ชวยเหลือตัวเองเมื่ออยูในภาวะฉุกเฉิน 

ประชุมหรือฝกอบรม 

  ๕. ทบทวนและฝกซอมแผนระบบเตือนภัยแล 
อพยพ ประเมินเพ่ือใหสามารถประยุกตใช 

 - ฝกซอมแผนทั้งแบบปฏิบัติการบนโตะและแบบปฏิบัติการจริง 
 - ติดตอกับผูมีวิทยุสาร/หรือผูมีโทรศัพทมือถือสื่อสาร 
 เขารวมในการแจงเตือนภัย 
 - ฝกซอมแผนอพยพ 

๖. แจงประชาชนที่อาศัยและทํางานในพ้ืน 
ประชุมหมูบาน/ชุมชน เสี่ยงภัยวามีความเสี่ยงตอ
ภัยประเภทใด ในหมูบาน/ชุมชนเชนอุทกภัย
อัคคีภัยวาตะภัย 
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 ๒. การจัดระเบียบสถานท่ีอพยพและการรักษาความปลอดภัย 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. การจัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัย - จัดเตรียมพ้ืนที่ใหเหมาะสมกับจํานวนผูอพยพและสัตวเลี้ยง 

- จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของหองนําอาหารวางน้ําดื่ม

และสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ 

- จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

- จัดระเบียบพ้ืนที่อพยพโดยแบงพ้ืนที่ใหเปนสัดสวนเปนกลุม 

ครอบครัวหรือกลุมชุมชน 

- จัดทําแบบฟอรมลงทะเบียนผูอพยพเพื่อเปนการตรวจสอบ

จํานวน 

ผูอพยพ 

- จัดหาสถานที่ปลอดภัยแหงอ่ืนไวรองรับในการอพยพไม

เพียงพอ 
๒. การรักษาความปลอดภัย - จัดระเบียบเวรยามทั้งในสถานที่อพยพและบานเรือน 

ของผูอพยพ 
 
 ๓. การดําเนินการอพยพขณะเกิดภัย 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. เรียกประชุมกองอํานวยการปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยหมูบาน/ชมุชนเมื่อไดรับ 

ขอมูลแจงเตือนจากอําเภอ/ หมูบาน/ขอมูล 

เครื่องวัดปริมาณน้ํา/มิสเตอรเตือนภัยฝน 

- เรียกประชุมกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๒. เตรียมความพรอม/เตรียมพรอมระบบเตือน 
ภัยทั้งหมด(สัญญาณเตือนภัยวิทยุสื่อสารโดย 
มือถือหรือระบบเตือนภัยที่มีอยูในทอง) 

- เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ 

๓. ติดตามสถานการณจากทางราชการสื่อมวลชน 
และอาสาสมัครเตือนภัย 

- สั่งการในระหวางการประชุมกองอ านวยการปอง 
บรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตวังสรรพรสาบล 

๔. ตรวจสอบขอมูลที่จําเปนในพ้ืนที่ที่ปรบัปรุง - บัญชีรายชื่อผูอพยพ 
- บัญชีจ านวนและชนิดของสัตวเลี้ยงที่จะอพ 
- ยานพาหนะ 
- อาหารที่ส ารองไวสาหรับคนและสัตวเลี้ยง 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๕. ตรวจสอบระบบเครือขายการเตือนภัย ตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร 
๖. จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยรองรับผูอพยพ 
สัตวเลี้ยง 

ประสานกับผูดูแลสถานที่ 

 
 

เมื่อสถานการณเลวรายและจําเปนตองอพยพ 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. ออกประกาศเตือนภัยเพ่ืออพยพ - ฝายเฝาระวังและแจงเตือนภัยและฝายสื่อสาร 
คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมูบาน/ชุมชน
ออกประกาศเตือนภัยเพ่ืออพยพใหสัญญาณภัยและประกาศ
อพยพ เชน เสียงตามสายวิทยุหอกระจายขาว โทรโขง นกหวีด 
หรือสัญญาณเสียง / สัญลักษณตางๆที่กําหนดใหเปนสัญญาณ
เตือนภัยประจําชุมชน/หมูบาน 

๒. สงฝายอพยพไปยังจุดนัดหมาย/จุดรวมพลเพ่ือ
รักษา ผูอพยพหรือตามบานที่มีผูปวยคนชราเด็ก
และสัตวเลี้ยง 

- สั่งการในระหวางการประชุมกองอํานวยการปองกันบรรเทา
สาธารณภัย 

๓. การดูแลความปลอดภัยบานเรือนผูอพยพ - จัดเวรออกตรวจตราความเรียบรอยในพ้ืนที่ประกาศ 
 

 ๔. การดําเนินการอพยพเมื่อภัยสิ้นสุด 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. ตรวจสอบพื้นที่ประสบภัย - สํารวจความเสียหายของพ้ืนที่ประสบภัยรวมทั้ง 

บานเรือนของผูเสียหาย 

 
๒. ตรวจสอบสภาพถนนที่ใชเปนเสนทางอพยพ - ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ 
๓. แจงแนวทางการอพยพกลับใหประชาชนไดรบั ประชุมผูเก่ียวของ 
๔. ตรวจสอบความพรอมของประชาชนในการ 

อพยพกลับ 

จัดการประชุมที่สถานที่ที่ผูอพยพพักอาศยั 

๕. ดําเนินการอพยพประชาชนกลับบานเรือน ชี้แจงในทีป่ระชุมและดําเนินการอพยพประชาชน 
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(รวม ๔ ขั้นตอน การปฏิบัตหินาที่ไดรับแจงเหต)ุ 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน      ดานการชวยเหลือเหตุสา
ธารณภัยกรณีฉุกเฉิน 

รับแจงเหตุ รายงานผูบังคับบัญชา 

จัดเจาหนาที่ออกปฏิบัติหนาท่ี 

เสรจ็สิ้นภารกจิ 

รายงานเหตุดวนสาธารณภยั 
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(รวม ๖  ขั้นตอน  ๒๕ นาที ) 
 
 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ดานการสนับสนุนน้ําอุปโภค-บริโภค 

รับแจง/หนังสือ 
(๑ นาท)ี 

เสนอหัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ 
(๒ นาที) 

(๑ 

ผูบรหิารพิจารณา 
(๑๕ นาที) 

 

ดําเนินการ  
( ๑๐ นาที) 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานผลการปฏิบัต ิ
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(รวม ๓ ขั้นตอน  ๑๕ นาที ) 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ดานการสนับสนุนน้ําอุปโภค-บริโภค 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พนักงานขับรถบรรทุกน้ํากรณีสงน้ําอุปโภค-บริโภค (ถามี) 

รับคาํสั่งผูบงัคับบัญชา 
(๑ นาที) 

ดําเนิการ 
(๕ นาท)ี 

 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานผูบังคับบัญชา 
(10 นาที) 
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(รวม ๓ ขั้นตอน ปฏิบัติทันทีที่ไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชา) 
 
 
 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ดานการสนับสนุนน้ําอุปโภค-บริโภค 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พนักงานขับรถบรรทุกน้ําอเนกประสงคระงับเหต ุ(ถามี) 

รับคาํสั่งผูบงัคับบัญชา 
(๑ นาที) 

ออกปฏิบัติงานทันท ี

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานผูบังคับบัญชา 
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(รวม ๑๒ ขั้นตอน ระยะเวลาดําเนินการ ๙๐วัน นับแตวันที่เกิดสาธารณภัย) 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
การชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

รับเรื่องรองทุกข 

เสนอ จพง.ปองกันฯ 
(1 นาที) 

เสนอหัวหนาสํานักปลัด 
(10 นาท)ี 

สํารวจความเสียหายรวมกับกองอื่นๆ 
(120 นาที) 

ผูบริหารพิจารณา 
(15 นาท)ี 

แจง คกก.ตรวจสอบขอเท็จจริง 
(10 นาที) 

ประชุม คกก.พิจารณาใหความ
ชวยเหลือ (๖๐ นาท)ี 

สรุปผลการพิจารณาใหความ
ชวยเหลือ (๖๐ นาท)ี 

เสนอผูบริหารพิจารณา 
(๖๐ นาที) 

แจงผูประสบภัย 
รับการชวยเหลือ 

เสนอกองคลังเพ่ือจัดทํา
ฎีกาเบิกจาย 

แจงรายงานผลความชวยเหลือ 
ใหอาํเภอและจังหวัดทราบตอไป 
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(รวม ๓ ขั้นตอนกรณีเกิดในพื้นที่รับผิดชอบ) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การระงับเหตุอัคคีภัย 

รับแจงเหตุ 
(1 นาท)ี 

จัดเจาหนาที่ออกปฏิบัติงาน
ไดรับอนุมตัิ จากผูบังคับบัญชา 

เสร็จสิ้นภารกิจ 
เจาหนาท่ีกลับท่ีต้ัง 

รายงานดวนเหตุสาธารณภัย 
(เหตุเกิดในพ้ืนท่ี) อบต.สขุสวัสด์ิ 

สํารวจความเสียหาย  
(พ้ืนที่เกิดเหตุ ๕ นาที) 

รายงานผูบังคับบัญชา 
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แบบรายงานเหตุดวนสาธารณภัย 
 

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

ที ่ศก 840801 /    

จาก นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์    

ถึง นายอําเภอไพรบึง    
     

 

1. ชนิดของภัย........................................................................................................................................................ 
ความรุนแรงของภัย 
ลักษณะของภัย      (    ) เล็กนอย   (    ) ปานกลาง   (    ) รุนแรง ลักษณะของภัย............................ 

 

2. ชวงเวลาที่เกิดภัย  เริ่มตนเมื่อ...............วันที่เดือน.............................พ.ศ. เวลา...................น.  
                    สิ้นสุดเมื่อวันที่................เดือน........................... .พ.ศ. เวลา...................น.  
3.    สถานที่เกิดภัย................................................................................................................................................... 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4.    ราษฎรที่ประสบภัย 

ความปลอดภัยของประชาชน   

     (   ) ปลอดภัย/ไมไดรับผลกระทบ      (   ) รับผลกระทบ/ไมยายที่อยูอาศัย      (    ) ไรที่อยูบางสวน 

     (   ) ไรที่อยูบางทั้งหมด                  (   ) อพยพบางสวน                         (    ) อพยพทั้งหมด 

 

ราษฎรไดรบัความเดือดรอน.........................คน.................ครัวเรือน 

บาดเจ็บ..................................... คน   

เสียชีวิต..................................... คน   

สญูหาย..................................... คน   

อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย............................คน............................ครัวเรือน 
5. ความเสียหายเบื้องตน 
      อาคารสิ่งกอสราง/บานเรือน          (    ) เสียหายทั้งหลัง จํานวน..................หลัง 

                                                (    ) เสียหายบางสวน จํานวน..................หลัง  

พ้ืนที่และทรัพยสินทางการเกษตร จํานวน..............ไร  พืชไรนา...........ไร   สวน..............ไร  บอปลา..............บอ 
อ่ืนๆ....................... 
สิ่งสาธารณประโยชน  (เชน ถนน ฝาย สะพาน ฯลฯ) 
( ) ถนน................สาย    ( ) ฝาย ................แหง     (   ) สะพาน..............แหง    (     ) อื่นๆ......................... 
 

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................  
การสื่อสารที่ไดรับผลกระทบ................................................................................................................................. 
ประมาณการความเสียหายเบ้ืองตน...............................................................................................................บาท 
อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................................................. 
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6. รายละเอียดสถานการณ................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
7. การบรรเทาภัยในเบื้องตน.............................................................................................................................. 
8. เครื่องมือ/อุปกรณท่ีใช.................................................................................................................................... 
9. การดําเนินงานของสวนราชการ หนวยอาสาสมัคร มูลนิธิในพื้นที่.................................................................. 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)........................................................ผูรายงาน 
                                                             (นายสุริยัน  แจมแจง) 

   นายองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
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คําขอหนังสือรับรองกรณีผูประสบภัย หรือเจาของ หรือผูครอบครองทรัพยสิน 
 รองขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห หรือบริการอื่นใด 

 

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

 
วันที.่...........เดือน..............................พ.ศ.............. 

 
ขอ ๑ ขาพเจา............................................................................อายุ..........................ป สัญชาติ...............................  

อยูบานเลขที่.....................................ตรอก/ซอย..................................................ถนน............................................. 

ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด...................................... 

หมายเลขโทรศัพท....................................................................................................................................................... 

ในฐานะ   ผูประสบภัย    เจาของทรัพยสิน    ผูครอบครองทรัพยสิน 

          ทายาทโดยธรรมของผูประสบภัย/เจาของทรัพยสิน/ผูครอบครองทรัพยสินชื่อ.................................. 

          ผูรับมอบอํานาจของผูประสบภัย/เจาของทรัพยสิน/ผูครอบครองทรัพยสินชื่อ...................................... 

 
ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ....................................................................................(ระบุประเภทของสาธารณภัย)  
เมื่อวันที่............เดือน....................................พ.ศ. ..................เวลา......................น. (ที่เกิดสาธารณภัย)ไดรับความ 
เสียหาย ดังนี ้ 

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

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

(๓) ............................................................................................................................................... 
 
ขอ ๒ ขาพเจาขอยื่นคําขอตอ..................................................................................................................................... 
ขอใหออกหนังสือรับรองไวเปนหลักฐานเพ่ือ............................................................................................................... 
โดยไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ปรากฏดังนี(้ใสเครื่องหมาย ใน  หนาขอความที่ตองการ)
 ๑. หลักฐานแสดงสถานภาพความเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 
  - บุคคลธรรมดา 
    สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบานหรือเอกสารอ่ืนใดที่ทางราชการออกให 
    สําเนาทะเบียนพาณิชย (ถามี) 
    อื่นๆ ………………………………………..………………………… 
  - นิติบุคคล 
    สําเนาหนังสิรับรองนิติบุคคล 
    สําเนาหนังสือบริคณหสนธ ิ(ถามี) 
    สําเนาวัตถุประสงคของหางหุนสวน (ถามีหุนสวน) 
    อืน่ๆ …………………………………………..…………………………

๒. หลักฐานเอกสารแสดงสิทธิ 
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๓. หนังสือมอบอํานาจ(ถามี) 

๔. เอกสารการสอบสวนพยาน (ถามี) 

๕. อ่ืนๆ (ถามี) ............................................................................. 

    รวม.....................ฉบับ 

  ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ)......................................................................ผูยื่นคําขอ 
(....................................................................) 

 

 
คําเตือน 
  ผูใดแจงความอันเปนเท็จ แกเจาพนักงานมีความผิดตราประมวลกฎหมายอาญา ๑๓๗ มาตรา ๒๖๗ และ
มาตรา ๒๖๘ หมายเหต ุ
  ในกรณีผูประสบภัย หรือเจาของทรัพยสิน หรือผูครอบครองทรัพยสิน ถึงแกความตาย หรือยื่นคําขอได
ดวยตนเอง ใหทายาทโดยธรรม ผูจัดการมรดก หรือผูรับมอบอํานาจของผูนั้น แลวแตกรณีเปนผูยื่นคาขอ พรอม
แสดงทายาท ผูจัดการมรดก และการมอบอํานาจดังกลาวดวย 
 
 

สําหรับเจาหนาที่ 
 ตรวจสอบแลวครบถวนถูกตอง 
 

(ลงชื่อ)..................................................................ผูตรวจสอบ 
(...................................................................) 

 
(ลงชื่อ)..................................................................ผูรับรอง 

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

(ลงชื่อ)..................................................................ผูรับรอง 
(...................................................................) 
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เลขที่ 84801/    สํานักองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์  
      หมูที่ 7 บานอาลัย-ตําบลสุขสวัสดิ ์
        อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180 

หนังสือรับรองผูประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา 

  หนังสือฉบับนี้ใหไวเพ่ือรับรองวา.........................................เกิดวันที่......เดือน...................พ.ศ.......
เลขที่ประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที/่อ่ืนๆ(ถามี).......................................................................................
ตําบลสุขสวัสดิ์  อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย  33180 โทรศัพท................................................
ที่อยูตามทะเบียนบานหรือที่อยูท่ีติดตอได......................บานเลขที่หมูที่...................ถนน..........................................
ตําบลสุขสวัสดิ์  อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย  33180 เปนผูประสบภัยหรือไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณ................................................................................(ระบุประเภทของสาธารณภัยและสถานที่เกิดภัย) 
เมื่อวันที.่...................................................... (วัน เดือน ป เวลา ที่เกิดภัย) ความเสียหายของผูประสบภัย ตามบัญชี
ความเสียหายแนบทายหนังสือรับรองของผูประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาฉบับนี้ 

  ผูประสบภัยมีสิทธิ์ท่ีจะไดรับการสงเคราะหและการฟนฟูจากหนวยงานของทางราชการดานใด
หรือหลายดานตามเงื่อนไขหลักเกณฑและแนวทางที่หนวยงานนั้นกําหนดรายละเอียดตารางแสดงสิทธิ์จากทาง
ราชการปรากฏตามแบบแนบทายนี ้

  ใหไว    ณ     วันที.่.............เดือน.............................พ.ศ…………….. 

 
 

    (ลงชื่อ) 
 (นายสุริยัน  แจมแจง) 

      นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 
 
 
 
 
 
 


