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คำนำ 
 

   ดวยปจจุบันสาธารณภัยยังคงมีแนวโนมจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และซับซอนมากขึ้นเนื่องจาก 

ความแปรปรวนของภูม ิอากาศโลก ความเสื ่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับการ

เปลี่ยนแปลง โครงสรางสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสูสังคมเมืองอยางรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัย

อยูในพื้นที่เส่ียงภัย เพ่ิมขึ้นสงผลใหความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น      ทั้งภัยธรรมชาติ เชน 

อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง  ภัยหนาว และภัยจากการกระทำของมนุษย เชน อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหล

ของสารเคมีอันตรายรวมทั้ง   สาธารณภัยหรืออุบัติภัยตางๆ            ที่เกิดข้ึน   งานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตรซึ่งเปน หนวยงานที่มีความสำคัญเปนอยาง

ยิ่ง ในการชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ        ที่เกิดขึ้น เจาหนาที่ ผูปฏิบัติงานจึงตองมีความรู

ความเขาใจในขั้นตอนการปฏิบัติอยางถองแท     จึงจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพประสิทธิผล   ดังนั้น คณะผูจัดทำคูมือการปฏิบัติงานเลมนี้ จึงไดรวบรวมเนื้อหาสาระ 

หนาที่ ลักษณะงาน และ ขั้นตอนการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำเปนรูปเลมไว เพ่ือ

ใชเปนคูมือในการปฏิบัตงิาน ตลอดจนเปนกำรสรางความเขาใจและความรวมมือตางๆจากผูมีสวนไดเสีย 

ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหเขาใจบทบาทหนาที่

ลักษณะงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยไดดียิ่งขึ้น และสามารถนำไป

ปฏิบัติไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดรอน  แกผูประสบภัยกรณีฉุกเฉิน  

  

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด  
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งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตร 

๑. หลักการและเหตุผล 

สาธารณภัยยังคงมีแนวโนมจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและซับซอนมากขึ้น เนื่องจากความ แปรปรวน

ของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสราง สังคมไทยจาก

สังคมชนบทไปสูสังคมเมืองอยางรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยูในพื้นที่เลี่ยงภัยมากขึ้น สงผลใหความเสียหาย

จาก สาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติ เซน อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง ภัยหนาว และภัยจากการกระทำของ

มนุษย เซน อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งเปนหนวยงานที่อยูใกลชิดประชาชน และมีบทบาทภารกิจใน การเขา

ไปใหความชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในลำดับแรก กอนที่หนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความ ชวยเหลือ

ประกอบกับพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี

หนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน ผูอำนวยการทองถิ่นใน

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถิ่นตน จึงถือเปนภารกิจสำคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะตอง

เตรียมความพรอมในการปองกันสาธารณภัย และพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและใหความชวยเหลือ

ผูประสบภัย ภายหลังจากสถานการณภัยยุติ 

๒. วัตถุประสงค 

๑. เพื่อใหการดำเนินงานจัดการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององคการบริหารสวนตำบล

เมืองเกษตร มีขั้นตอน,หรือกระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดยีวกัน 

๒. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกำหนด ระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยที่กำหนดไวอยางสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ 

๓. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ สามารถ

ลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติใหเหลือนอยที่สุด 

๔. เพ่ือใหประชาชนที่ประสบภัยไดรบัการชวยเหลือฟนฟูอยางทั่วถึงและทันเวลา  

๕. เพ่ือบูรณาการระบบการสั่งการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางมีเอกภาพ 

๖. เพ่ือสรางระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดี และสอดคลองกับวัฏจักรการเกิดภัย 

๓. นิยามคำศัพท 

การปองกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมตางๆ ที่กำหนดขึ้นลวงหนาทั้ง ทางดาน

โครงสราง และที่มิใชดานโครงสราง เพื่อลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย 

 



 
 

 

การเตรียมความพรอม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่ดำเนินการ ลวงหนากอน

เกิด สาธารณภัย เพ่ือเตรียมพรอมการจัดการในสถานการณฉุกเฉินใหสามารถรับมือกับผลกระทบ จากสาธารณภัยได

อยางทันการณ และมีประสิทธิภาพ 

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดตั ้งองคกรและ การ

บริหารจัดการดานตาง ๆ เพื่อรับผิดชอบในการจัดการสถานการณฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเตรียม

ความพรอมรับมือและการฟนฟูบูรณะ 

การพื้นฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การพื้นฟูสภาพเพื่อทำใหสิ่งที่ถูกตองหรือไดรับ ความ

เสียหายจากสาธารณภัยไดรับการชวยเหลือ แกไขใหกลับคนืสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิม รวมทั้งให ผูประสบภัยสามารถ

ดำรงชวีิตตามสภาพปกติไดโดยเร็ว 

หนวยงานของรัฐ หมายถึง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของ รัฐ แต

ไมหมายความรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง องคการบริหารสวนตำบล เทศบาล องคการบริหาร สวน

จังหวัด เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ หมายถึง องคการบริหารสวนตำบล เทศบาล และ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง แตไมหมายรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด และ กรุงเทพมหานคร 

ผูบัญชาการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  หมายถึง  รัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงมหาดไทย 

รองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  หมายถึง  ปลัดกระทรวง 

มหาดไทย 

ผูอำนวยการกลาง หมายถึง อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ผูอำนวยการจังหวัด หมายถึง ผูวาราชการจังหวัด 

รองผูอำนวยการจังหวัด หมายถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

ผูอำนวยการอำเภอ หมายถึง นายอำเภอ 

ผู อำนวยการทองถิ ่น หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตำบล  นายกเทศมนตรี  ผูช วย

ผูอำนวยการทองถ่ิน หมายถึง ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาพนักงานหมายถึง ผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ี

ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๔๐ 

๒ 



 
 

 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องคกรปฏิบัติในการ ปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่จังหวัด 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ หมายถึง องคกรปฏิบัติในการ ปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตอำเภอ และทำหนาที่ชวยเหลือจังหวัดในการปองกันและบรรเทา    สาธารณภัย 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทองถิ่นแหงพื้นที่ หมายถึง องคกรปฏิบัติใน การ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองคการบริหารสวนตำบล/เทศบาล และเปนหนวยเผชิญเหตุเมื่อเกิด สาธารณ

ภัยขึ้นในพ้ืนที่ 

๔. การจัดตั้งกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

๔.๑ องคกรปฏิบัติ 

๔.๑.๑ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตร 

ทำหนาที่เปนหนวยงานของผูอำนวยการทองถิ่น และ,ใหมีที่ทำการ โดยใหใชที่ทำการ/สำนักงานองคการ บริหารสวน

ตำบลเมืองเกษตร เปนสำนักงานของผูอำนวยการทองถิ ่น มีนายกองคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตร เปน

ผูอำนวยการ และมีปลัดและรองปลัดองคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตร เปนผูชวยผูอำนวยการ กำนัน ผูใหญบาน 

และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีรวมปฏิบัติงานในกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดขอบ ในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตองคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตรและเปนหนวยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติข้ึนในพ้ืนที่ 

๔.๑.๒ ภารกิจของกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตร 

(๑) อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการปองกัน และ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตร 

(๒) สนับสนุนกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพื้นที่ติดตอ หรอืใกลเคียง หรือเขต

พื้นที่อ่ืนเมื่อไดรับการรองขอ 

(๓) ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของในเขตพื้นที่ที่รับผิดขอบ รวมทั้ง ประสาน

ความรวมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน 

๔.๒ โครงสรางและหนาที่ของกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบล

เมืองเกษตร 

๔.๒.๑ โครงสรางกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตร 

ประกอบดวย ๕ ฝาย ไดแก 

 

๓ 



 
 

 

(๑) ฝายอำนวยการ ทำหนาที่ อำนวยการ ควบคมุกำกับดูแลในการปองกันและบรรเทา สาธารณภัย

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งวางระบบการติดตามติดตอสื่อสารในการ ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยระหวางกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และฝายที่ เกี่ยวของใหการติดตอเปนไป

อยางรวดเร็วตอเนื่องและเชื่อถือไดตลอดเวลา 

(๒) ฝายแผนและโครงการ ทำหนาที่ เก่ียวกับงานการวางแผนการปองกันและบรรเทา  สาธารณภัย 

การพัฒนาแผนงาน การพัฒนาเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอนงาน ติดตามประเมินผล งาน

การฝกซอมแผนฯ งานการจัดฝกอบรมตาง ๆ และงานการจัดทำโครงการเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๓) ฝายปองกันและปฏิบัติการ ทำหนาที่ ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล ประเมิน สถานการณ

ที่อาจเกิดข้ึน วางมาตรการตาง ๆ ในการปองกันภัยมิใหเกิดขึ้น หรือเกิดข้ึนแลวใหไดรับความ 

เสียหายนอยที่สุด จัดระเบียบแจงเตือนภัยการชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยงานการขาว การรักษาความปลอดภัย

และการปฏิบัติการจิตวิทยา 

(๔) ฝายฟ นฟูบูรณะ ทำหนาที่ สำรวจความเสียหาย และความตองการดานตางๆ จัดทำบัญชีผู

ประสบสาธารณภัย ประสานกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเคราะหผูประสบสาธารณภัย เพ่ือใหการสงเคราะห

และฟนฟูคุณภาพชีวิตทั้งทางดานรางกายและจิตใจแกผูประสบสาธารณภัย พรอมทั้งดำเนินการ ฟนฟูบูรณะสิ่งที่ชำรุด

เสียหายใหกลับคนืสูสภาพเดิม หรือใกลเคียงกับสภาพเดิมใหมากที่สุด 

(๔) ฝายประชาสัมพันธ ทำหนาที่ เปนเจาหนาที่เก่ียวกับการประชาสัมพันธ เผยแพรความรู เก่ียวกับ

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแถลงขาวขอเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหาย และความ ชวยเหลือใหแก

สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปไดทราบ  

๔.๓ การบรรจุกำลัง 

๔.๓.๑ ในภาวะปกติ ใชกำลังเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตรเปนหลัก  

๔.๓.๒ เมื่อคาดวาจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทา สาธารณ

ภัยเขาควบคุมสถานการณ ปฏิบัติหนาที่ และเพื่อชวยเหลือประชาชนใหพื้นที่โดยเร็ว และรายงานใหผูอำนวยการ

อำเภอขามสะแกแสงทราบทันที 

 

๕. สถานที่ตั้ง 

ตั้งอยู ณ ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตร    85  หมูที ่ 5 ตำบลเมืองเกษตร   อำเภอขาม

สะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  30290 

 

๔ 



 
 

 

๖. แนวทางปฏิบัติ 

 เพ่ือเตรียมการดานทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพรอมไวรองรับ 

สถานการณสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่รบัผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ หลักการปฏิบัติ ใหองคการ บริหารสวน

เมืองเกษตร และหนวยงานที่เก่ียวของจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรที่จำเปนเพื่อการปองกันและ บรรเทาสาธารณภัย

ใหเหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงและความลอแหลมของพื้นที่ รวมทั้งการวางแนว ทางการปฏิบัติการให

พรอมเผชิญสาธารณภัยและดาเนินการฝกซอมตามแผนที่กำหนดอยางสม่ำเสมอเปนประจำเพื่อใหเกิดความพรอมใน

ทุกดานและทุกภาคสวนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตร 

หลักการปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัติ 

๑. การปองกันและลดผลกระทบ  

๑.๑ การวิเคราะหความเสี่ยงภัย 

- ประเมินความเสี่ยงภัยและความสอแหลมในเซตพื้นที่ โดยพิจารณาจากขอมูล

สถิติการเกิดภัยและจากการ วิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมตาง ๆ 

- จัดทำแผนที่เสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย 

๑.๒ การเตรียมการดานฐานขอมูลและ

ระบบ สารสนเทศ 

- จัดทำฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ สาธารณภัย 

-พ ัฒนาระบบเชื ่อมโยงข อม ูลดานสาธารณภัยระหว าง หนวยงานใหมี

ประสิทธิภาพและสามารถไขงานได รวมกัน 

-กระจายขอมูลดานสาธารณภัยไปยังหนวยงานที่มี หนาที่ปฏิบัติการ 

๑.๓ การสงเสริมใหความรู และสราง

ความ ตระหนักดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

- สนับสนุนใหสื่อประชาสัมพันธใหมีบทบาทในการ รณรงคประชาสัมพันธเพื่อ

ปลูกฝงจิตสำนึกดานความ ปลอดภัยอยางตอเนื่อง 

-  เผยแพรและเสริมสรางความรู ความเขาใจแก ประชาชนเกี ่ยวกับความ

ปลอดภัยในชีวิตประจำวัน 

- พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงคประชาสัมพันธ ให ชัดเจนเขาใจงาย 

เหมาะสม เขาถึงกลุมเปาหมาย แตละกลุม และเปนที่นาสนใจ 

- สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรเครือขายในการ ปองกัน และบรรเทาสาธารณ

ภัยทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาค เอกชน และอาสาสมัครตาง ๆ มีสวนรวมในการ 

รณรงคในเรื่องความปลอดภัยอยางตอเนื่อง 

๑ .๔ การเตร ี ยมการป  องก ันด  าน

โครงสรางและ เครื่องหมายสัญญาณ

เตือนภัย 

- จัดหาพื้นที่รองรับน้ำและกักเก็บน้ำ 

- สรางอาคารหรือสถานที่เพื่อเปนสถานที่หลบภัย สำหรับพื้นที่ที่การหนีภัยทำ

ไดยาก หรือไมมีพื้นที่หลบภัยที่เหมาะสม 

- กอสราง/ปรับปรุงเสนทางเพื่อการสงกำลังบำรุง หรือ เสนทางไปสถานที่หลบ

ภัยใหใชการได 

 

๕ 



 
 

 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๒. การเตรียมความพรอม 

๒ . ๑  ด  า น ก า ร จั ด

ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 

- จัดทำคูมือและจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผน สำรองของหนวยงาน และ

มีการฝกซอมแผน 

- จัดเตรยีมระบบการติดตอสื่อสารหลักและสื่อสารสาร สำรอง 

- กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธขาวสารแกประชาชน และเจาหนาที่ 

- จัดเตรียมระบบการแจงเตือนภัยและสงสัญญาณ เตือนภัยใหประชาชนและ

เจาหนาที่ไดรับทราบลวงหนา 

-จัดเตรียมเสนทางอพยพและจัดเตรียมสถานที่ ปลอดภัยสำหรับคนและสัตวเลี้ยง 

- กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบ เรียบรอย รวมทั้งการควบคุม 

การจราจรและการ สัญจรภายในเขตพ้ืนที่ 

- จัดระบบการดูแลสิ่งของบริจาคและการสงเคราะห ผูประสบภัย 

- จัดทำบัญชีรายชื่อคนที่ตองชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ 

๒.๒ ดานบุคลากร -จัดเตรียมเจาหนาที ่ที ่รับผิดชอบงานปองกันและ บรรเทาสาธารณภัย และ

กำหนดวิธีการปฏิบัติตาม หนาที่และ ขั้นตอนตางๆ วางระบบการพัฒนาศักยภาพ

และการฝกอบรม บุคลากร ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

- จัดทำบัญชีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานตาง ๆ หรือ เจาหนาที่จากหนวยงานและ

องคกรที่เก่ียวของ  

- การเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและ บรรเทาสาธารณภัย โดยการ

ฝกอบรมประชาชน 

๒ .๓  ด  าน เคร ื ่ อ ง จ ัก รกล 

ยานพาหนะ ว ัสดุ อุปกรณ 

เคร ื ่ องม ือ เคร ื ่อ งใช   และ

พลังงาน 

- จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณที่จำเปนใหพรอมใช

งานไดทันที 

- จัดทำบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณของหนวยงาน 

ภาคีเครือขายทุกภาคสวน 

- พัฒนาเคร่ืองจักรกล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณดาน สาธารณภัยใหทันสมัย 

- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณที่จะเปนพื้นฐานสำหรับชุมชน 

- จัดเตรยีมระบบเตือนภัย 

- จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง/แหลงพลังงานสำรอง 

๒ . ๔  ด  า น กา ร เ ต ร ี ย ม รั บ

สถานการณ 

-จัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและ บรรเทาสาธารณภัย เชน 

สถานพยาบาล ไฟฟา ประปา ผูนำชุมชน ฯลฯ 

-มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบใหแกหนวยงานนั้น  

กำหนดผูประสานงานที่สามารถติดตอไดตลอดเวลา ของหนวยงาน 
 

การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน  

วัตถุประสงค 

๑. เพื่อดำเนินการระงับภัยที่เกิดขึ้นใหยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น โดยการ ประสาน

ความรวมมือจากทุกภาคสวน 

๖ 



 
 

 

๒. เพ่ือรักษาชีวิต ทรัพยสิน และสภาวะแวดลอมที่ไดรับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ 

หลักการปฏิบัติ 

คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมูบาน/ขุมชน กองอำนวยการปองกันและบรรเทา สาธารณ

ภัย องคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตร หรือกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอขามสะแกแสง 

และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ดำเนินการตามข้ึนตอนและวิธีปฏิบัติ ดังน้ี 

๑. กรณเีมื่อเกิดสาธารณภัย ระดับหมูบาน/ขุมชน 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. การแจงเหตุ ประชาชน / อาสาสมัคร / คณะกรรมการฯ ฝายแจง เตือน

ภัยแจงเหตุใหประธานคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยหมูบาน / ขุมชนและผูอำนวยการทองถิ่น / ผูที่

ผูอำนวยการทองถิ่น มอบหมายทราบโดยทางวิทยุสื่อสาร/ 

โทรศัพทสายดวน 044-756344  เบอรมือถือ 087-

2419972 
๒. การระงับเหตุ คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู บาน/ 

ขุมชน/ อปพร./ มิสเตอรเตือนภัย/ OTOS/ อาสาสมัคร 

ตางๆเขาระงับเหตุ ตามแผนปองกันและ บรรเทาสาธารณ

ภัยขุมชน 

๓. การประสานหนวยงานตาง ๆ -กรณีผ ู บาดเจ็บให ประสานสถานพยาบาลในพื ้นที ่  / 

ขางเคียง 

-โทรศัพทสายดวน ๑๖๖๙   

-กรณีเกินศักยภาพของหมูบาน/ขุมชนในการระงับภัย ให

ประธานคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสา ธารณภัย 

หมูบาน / ขุมชน รายงานตอผูอำนวยการ ทองถิ่น เพื่อขอ

ความชวยเหลือ 

๒. กรณสีาธารณภัยรุนแรงเกินกวาระดับหมูบาน / ชุมชน จะควบคุมได 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. การจัดตั้งศูนยอำนวยการเฉพาะกิจฯ ผูอำนวยการทองถิ่นออกคำสั่งตั้งศูนยอานวยการ เฉพาะกิจ 

๒. การเฝาระวัง ติดตาม และรับแจงเหตุ ๒๔ ชั่วโมง จัดเวรเฝาระวังติดตามสถานการณ 

๓. แจงขาวเตือนภัย -แจงผูประสานงานของหนวยงานที่เก่ียวของทราบ 

-แจงผานทางสื่อตาง ๆ 

-ออกประชาสัมพันธเสียงตามสาย 

๔. การระงับเหตุ -ผูอำนวยการทองถิ ่นเขาพื ้นที ่ และตั ้งศ ูนยบัญชาการ 

เหตุการณในที ่ เก ิดเหตุ เพ ื ่อเปนจ ุดสั่งการ พรอมจัด 

บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณ และ ยานพาหนะใน

การระงับเหตุ 

๗ 



 
 

 

๕. การชวยเหลือผูประสบภัย -ปฏิบัติการดนหา และชวยเหลือผูประสบภัย 

-ปฐมพยาบาลผูประสบภัยที่เจ็บปวยเพื่อสงไปรักษา 

ตัวในโรงพยาบาลตอไป 

-จัดหาปจจัยสี่ใหแกผูประสบภัย 

-ใหการสงเคราะหผูประสบภัย 

๖. การรายงานสถานการณ จ ัดเตร ียมเจ าหน าที ่ เพ ื ่อรายงานสถานการณให กอง 

อำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และกอง

อำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดทราบ 

จนกระทั่งสถานการณภัยสิ้นสุด 

๗. การประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ กรณีตองขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการ ปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย อปท. ขางเคียง / สวนราชการ 

ตาง ๆ ในพื ้นที่ / องคกรสาธารณกุศล ภาคเอกชน หรือ 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทา สาธารณภัยระดับเหนือ

ขึ้นไป  

-โทรศัพทสายดวน 087-2419972 

๘. การอพยพ เม ื ่อสถานการณ เลวร ายและจำเป นต องอพยพ ให  

ดำเนินการอพยพเคลื่อนยายอยางเปนระบบ 

 

๓. กรณสีาธารณภัยรุนแรงเกินกวาระดับทองถ่ินจะควบคุมได 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

การสงตอการควบคุมสถานการณ กรณีสถานการณรุนแรงเกินกวาศักยภาพของทองถิ ่นจะรับ

สถานการณได ใหรายงานตอผูอำนวยการอำเภอเพื่อสงมอบการ

ควบคุมสถานการณตอไป 

 

การอพยพ 

วัตถุประสงค 

เพื่อเปนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ และสามารถ 

ดำเนินการอพยพเคลื่อนยายใหเปนไปอยางมีระบบ สามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสู สถานท่ี

ปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อเปนการเคลื่อนยายสวนราชการมาอยูในเซตปลอดภัยและ สามารถใหการ

บริการประชาชนได หลักการปฏิบัติ 

 

 

๘ 



 
 

 

๑. การเตรียมการอพยพ 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. จัดทำแผนอพยพในพื้นที่เสี่ยงจากสาธารณภัย ประชุมผูท่ีเก่ียวของ 

๒. เตรยีมการเกี่ยวกับการอพยพ ประชุมและสำรวจสถานที่ 

-สถานที่ปลอดภัยสาหรับการอพยพประชาชนและสัตวเลี้ยง 

-เสนทางหลัก และสำรองสำหรับอพยพ 

-ปายแสดงสัญญาณเตือนภัย ปายบอกเสนทางอพยพทั้ง 

เสนทางหลักและเสนทางรอง 

-จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ ยานพาหนะ ที่จำเปนตอการ

อพยพ 

-จัดลำดับความสำคัญซองการอพยพ โดยจัดแบง ประเภท 

ซองบุคคลตามลำดับความสำคญัเรงดวน  

-กำหนดจุดนัดหมายประจำชุมชนและพื้นที่รองรับ การ

อพยพ 

-จัดทำคูมือการอพยพจากสาธารณภัยที่สั้น งายตอการทำ

ความเขาใจ ใหประชาชนไดศกึษา 

๓. จัดเตรียมสรรพกาลังหนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน 

หรือหนวยอพยพ 

ทบทวนและฝกซอมแผนอยางสม่ำเสมอ 

๔. จัดประชุมหรืออบรมใหความรูในการชวยเหลือ 

ตัวเองเมื่ออยูในภาวะฉุกเฉิน 

ประชุมหรือฝกอบรม 

๕. ทบทวนและฝกซอมแผนระบบเตือนภัยและ แผน

อพยพ ประเมินเพ่ือใหสามารถประยุกตใช ตอไป 

ฝกซอมแผนทั้งแบบปฏิบัติการบนโตะ และแบบปฏิบัติการ

จริง 

๖. ตรวจสอบการทางานระบบสื่อสาร -ติดตอกับผูมี'วิทยุสื่อสาร / หรือผูมีโทรศัพทมือถือเพื่อเชา

รวมในการแจงเตือนภัย 

-ฝกซอมแผนอพยพ 

๗. แจงประซาชนที่อาศัยและทางานในพื้นที่ เสี่ยง

ภัย วามีความเสี่ยงตอภัยประเภทใด ในหมีบาน/

ชุมชน เซน อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย 

การประชุมหมูบาน/ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

๙ 



 
 

 

 

๒. การจัดระเบียบสถานที่อพยพและการรักษาความปลอดภัย 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. การจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัย 

-จัดเตรียมพ้ืนที่ใหเหมาะสมกับจำนวนผูอพยพ และ สัตวเลี้ยง 

-จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของหองน้ำ อาหาร 

น้ำดื่ม และสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ 

-จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

-จัดระเบียบพื้นที่อพยพ โดยแบงพื้นที่ใหเปนสัดสวน 

เปนกลุมครอบครัวหรือกลุมชุมชน 

-จัดทำแบบฟอรมลงทะเบียนผูอพยพ เพ่ือเปนการตรวจสอบจำนวนผูอพยพ 

๒. การรักษาความปลอดภัย จัดระเบียบเวรยามทั้งในสถานที่อพยพ และบานเรือนของผูอพยพ 

๓. การดำเนินการอพยพขณะเกิดภัย 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. เรียกประชุมกองอำนวยการบีองกันและบรรเทา สา

ธารณภัยหมูบาน / ชุมชน เมื่อไดรับขอมูล แจงเตือนจาก

อำเภอ / หมู บ าน / ขอมูลเครื ่อง จ ัดปริมาณนาฝน / 

มิสเตอรเตอืนภัย 

เรยีกประชุมกองอำนวยการบีองกันและบรรเทา สาธารณภัย 

องคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตร 

๒. เตรียมความพรอม / เตรียมพรอมระบบเตือน ภัยทั้งหมด 

(สัญญาณเตือนภัยวิทยุสื่อสาร โทรศัพทมือถือ หรือระบบ

เตือนภัยที่มีอยูใน ทองถิ่น) 

เตรยีมและตรวจสอบอุปกรณ 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๓. ติดตามสถานการณจากทางราชการ สื ่อมวลชน และ

อาสาสมัครเตือนภัย 

สั่งการในระหวางการประชุมกองอำนวยการปองกัน และ

บรรเทาสาธารณภัยองคการบรหิารสวนตำบลเมืองเกษตร 

๔. ตรวจสอบขอมูลท่ีจำเปนในพนที่ที่ประสบภัย -บัญชีรายชื่อผูอพยพ 

-บัญชีจำนวนและชนิดชองสัตวเลี้ยงที่จะอพยพ  

-ยานพาหนะ 
๔. ตรวจสอบระบบเครือขายการเตือนภัย ตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร 

๖. จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยรองรับผูอพยพและ สัตวเลี้ยง ประสานกับผูดูแลสถานที่ 

 

 

๑๐ 



 
 

 

 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

เมื่อสถานการณเลวรายและจำเปนตองอพยพ 

๑. ออกประกาศเตือนภัยเพ่ืออพยพ ฝ ายเฝ าระว ังและแจงเต ือนภ ัยและฝ ายส ื ่อสารชอง 

คณะกรรมการบองกันและบรรเทาสาธารณภัย หมูบาน / 

ชุมชน ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพให สัญญาณเตือน

ภัยและประกาศอพยพ เขน เสียงตาม สาย วิทยุ หอกระจาย

ขาว โทรโขง นกหวีด หรือ สัญญาณเสียง /สัญลักษณตาง ๆ 

ที่กำหนดใหเปน สัญญาณเตือนภัย ประจำชุมชน / หมูบาน 

๒. สงฝายอพยพไปยังจุดนัดหมาย / จุดรวมพล เพื่อรับผู

อพยพหรือตามบานที่มีผูปวย คนชรา เด็ก และสัตวเลี้ยง 

สั่งการในระหวางการประชุมกองอำนวยการบองกัน และ

บรรเทาสาธารณภัย 

๓. การดูแลความปลอดภัยบานเรือนผูอพยพ จัดเวรออกตรวจตราความเรียบรอยในพื้นที่ประสบภัย 

๔. การดำเนินการอพยพเมื่อภัยสิ้นสุด 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. ตรวจสอบพ้ืนที่ประสบภัย สำรวจความเสียหายซองพื ้นที ่ประสบภัย รวมทั้ง 

บานเรือนของผูเสียหาย 

๒. ตรวจสอบสภาพถนนที่ใชเปนเสนทางอพยพ ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ 

๓. แจงแนวทางการอพยพกลับใหประชาชนได รับทราบ ประชุมผูเก่ียวของ 

๔. ตรวจสอบความพรอมของประชาชนในการ อพยพ

กลับ 

จัดการประชุมท่ีสถานที่ที่ผูอพยพพักอาศัย 

๔. ดำเนินการอพยพประชาชนกลับบานเรือน ชี้แจงในที่ประชุมและดาเนินการอพยพประชาชนกลับ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รวม  ๔  ขั้นตอน ปฏิบัติทันทีที่ไดรับแจงเหตุ) 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ดานการชวยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน 

รับแจง 

จัดเจาหนาที่ออกปฏิบัติงานทันที 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานเหตุดวนสาธารณภัย 

รายงาน

ผูบังคับบัญชา 

๑๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รวม  ๖  ขั้นตอน  ๑๘๐  นาที หรือ  ๓ ชั่วโมง) 

 

 

ข้ันตอนการดำเนนิงาน 

ดานการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค 

รับแจง/หนังสือ (๑  นาที) 

เสนอ หัวหนาสำนักงานปลัด อบต.  

(๕ นาที) 

เสนอปลัด  อบต. (๑๐  นาที) 

ผูบริหารพิจารณา (๑๕  นาที) 

ดำเนินการ (๑๔๐ นาที) 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานผลการ

ปฏิบัติ 

๑๓ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รวม  ๑๒  ขั้นตอน  ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน นับแตวันท่ีเกิดสาธารณภัย) 

๑
๗ 

รับเรื่องรองทุกข 

เสนอหัวหนาสำนักปลัด  (๕  นาที) 

เสนอปลัด อบต. (๑๐ นาที) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

ผูบริหารพิจารณา  (๑๕  นาที) 

ประชุม คกก.พิจารณาใหความชวยเหลือ 

(๖๐ นาที) 

สรุปผลการพิจารณาใหความชวยเหลือ (๖๐  

นาที) 

เสนอผูบริหารพิจารณา 

(๑๕  นาที 

เสนอกองคลังเพื่อต้ังฎีกาเบิกจาย 

สำรวจความเสียหายรวมกับกองชาง 

(๑๒๐ นาที) 

แจง คกก.ตรวจสอบขอเท็จจริง 

(๑๐ นาที) 

แจงผูประสบภัย 

รายการชวยเหลือ  อำเภอขามสะแกแสง 

๑๔ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รวม  ๓  ขั้นตอน  กรณีเกิดเหตุในพื้นท่ีรับผิดชอบ) 

 

รับแจงเหตุ (๑  นาที) 

ประสานหนวยงานขางเคียง 

ออกปฏิบัติงานทันที 

เสร็จสิ้นภารกิจเจาหนาท่ีกลับที่ปกติ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการระงับเหตุอัคคีภัย 

รายงานดวนเหตุสาธารณภัย 

รายงาน

ผูบังคับบัญชา 

๑5 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก



 

แบบรายงานเหตุดวนสาธารณภัย 

ความเรงดวน ดวนท่ีสุด  
ที่ นม 90001/ วันท่ี เดือน             พ.ศ. 
จาก นายกองคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตร 

ถึง นายอำเภอขามสะแกแสง 

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

๑. ชนิดของภัย  □อุทกภัย  □วาตภัย □ภัยแลง  □อัคคีภัย  □ไฟปา  □อากาศหนาว  

□แผนดินไหวและอาคารถลม □สารเคมีและวัตถุอันตราย □อุบัติเหตุ □ทุนระเบิดกับระเบิด  

□การบองกันและระงับภัยทางอากาศ □ การกอวินาศกรรม  

□การอพยพประชาชนและสวนราชการ □ อ่ืนๆ  

๒. ความรุนแรงของภัย   □ เล็กนอย □ บานกลาง    □ รุนแรง 

๓. ชวงเวลาทีเ่กิดภัย เริ่มตนเมื่อ วันที่ ............... เดือน ............................ พ.ศ. .................... เวลา .......................... น. 

สิ้นสุดเมื่อ วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. .................... เวลา .......................... น. 

๔. สถานท่ีเกิดภัย เลขที่ ............ หมูที่.....ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 

๕. ราษฎรที่ประสบภัย 

๕.๑ ราษฎรไดรับความเดือดรอน ................ คน ............................... ครัวเรือน 

๕.๒ บาดเจ็บ ........... - .......................คน 

๕.๓ เสียชีวิต ............ - .......................คน 

๕.๔ สูญหาย ............ - .......................คน 

๕.๕ อพยพไปยังที่ปลอดภัย........ - ............... คน ......... - .........ครัวเรือน 

๖.ความเสียหายเบื้องตน 

๖.๑ อาคารสิ่งปลูกสราง/บานเรือน .................... - ............................ แหง 

๖.๒ พื้นที่และทรัพยสินทางการเกษตร .............. - ............................... ไร 

๖.๓ สิ่งสาธารณประโยชน(เซน ถนน ฝาย สะพาน ฯลฯ) .......- ........ แหง 

๖.๔ ประมาณการความเสียหายในเบื้องตน......................................... บาท 

๖.๕ อื่นๆ (ระบุ) .....................................................................- ........ หนวย 
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๗. การบรรเทาภัยในเบื้องตน องคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตร ไดดำเนินการตรวจสอบความเสียหาย ใน

เบื้องตน แลว  

๘. เครื่องมือ/อุปกรณที่ใช รถดับเพลิง – คัน  รถบรรทุกน้ำ - คัน   รถกูภัย – คัน  รถกูชีพ - คัน 

รถบรรทุก – คัน  เรือ - ลำ   เครื่องสูบน้ำ - เครื่อง   เครื่องมืออ่ืนๆ - 

๙. การดำเนินงานของสวนราชการ อาสาสมัคร มูลนิธิในพื้นที่ ......................................................... 

□สวนราชการอื่น(ซื่อ) ............................................................ □ ภาคเอกชน(ซื่อ) ..............................  

(ลงซื่อ) .......................................... ผูรายงาน 

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

        ตำแหนง นายกองคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตร



 

คำขอหนังสือรับรองกรณีผูประสบภัย หรือเจาของ หรือผูครอบครองทรัพยสิน 

รองขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห หรือบริการอื่นใด 

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

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

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

อยูบานเลขที.่...............ตรอก/ซอย.............................................ถนน........................................................................... 

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

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

ในฐานะ  ผูประสบภัย  เจาของทรัพยสิน  ผูครอบครองทรัพยสิน 

  ทายาทโดยธรรมของผูประสบภัย/เจาของทรัพยสิน/ผูครอบครองทรัพยสิน ซื่อ..................................... 

  ผูรับมอบอำนาจของผูประสบภัย/เจาของทรพัยสิน/ผูครอบครองทรัพยสิน ซื่อ..................................... 

ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ..........................................................................(ระบุประเภทของสาธารณภัย) 

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

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

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

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

 ขอ ๒ ขาพเจาขอยื่นคำขอตอ...........................................................ขอใหออกหนังสือรับรองไจเปนหลักฐาน

เพื่อ.................................................................................................โดยไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

ปรากฏดังนี้ (ใสเครื่องหมาย  ใน  หนาขอความที่ตองการ) 

 ๑. หลักฐานแสดงสถานภาพความเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 

 บุคคลธรรมดา 

 สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบาน หรือเอกสารอ่ืนใดที่ทางราชการออกให 

 สำเนาทะเบียนพาณิชย (ถามี) 

 อื่นๆ .........................................................................................  

 นิติบุคคล 

 สำเนาหนังสิรบัรองนิติบุคคล 
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 สำเนาหนังสือบริคณหสนธิ (ถามี) 

 สำเนาวัตถุประสงคของหางหุนสวน (ถามี) 

 อื่นๆ .........................................................................................  

 

 ๒. หลักฐานเอกสารแสดงสิทธิ 

 ๓. หนังสือมอบอำนาจ (ถามี)  

 ๔. เอกสารการสอบสวนพยาน (ถามี) 

 ๕. อ่ืนๆ ............................................. 

    รวม.........................................ฉบับ 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

(ลงซื่อ) ........................................... ผูยื่นคำขอ 

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

คำเตือน ผูใดแจงความอันเปนเท็จ แก เจาพนักงานมีความผิดตราประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ มาตรา 

๒๖๗ และ มาตรา ๒๖๘ 

หมายเหตุ ในกรณีผูประสบภัย หรือเจาของทรัพยสิน หรือผูครอบครองทรัพยสิน ถึงแกความตาย หรือไม 

สามารถยื่นคำขอได ดวยตนเอง ใหทายาทโดยธรรม 

ผูจัดการมรดก หรือผูรับมอบอำนาจของผูนั้น แลวแตกรณีเปนผูยื่นคำขอ พรอมแสดงหลักฐานการ

เปนทายาท ผูจัดการมรดก และการมอบอำนาจดังกลาวดวย 

สำหรับเจาหนาที่ 

ตรวจสอบแลวครบถวนถูกตอง 

(ลงซื่อ).......................................................ผูตรวจสอบ 

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

(ลงซื่อ) .......................................................... ผูรบัรอง 

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

(ลงซื่อ) .......................................................... ผูรบัรอง 

( ............................................................ ) 
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เลขที่ / ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตร 

85  หมูที่ 5 ตำบลเมอืงเกษตร   

อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  

30290 

หนังสือรับรองผูประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา 

หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา.............................................เกิดวันที่................................... 

เลขประจำตัวประซาซน/หนังสือเดินทางเลขที่................................./............................อ่ืนๆ.................(ถามี) 

ที่อยูท่ีประสบภัย บานเลขที่..........หมูที่..........ถนน...................ตำบลเมืองเกษตร     อำเภอ    ขามสะแกแสง   

จังหวัด  นครราชสีมา รหัสไปรษณีย   30290   โทรศัพท..................................................................... 

ที่อยูตามทะเบียนบานหรือท่ีอยูที่ติดตอได บานเลขที่..........หมูที่...........ถนน..................ตำบลเมืองเกษตร     . 

อำเภอ     ขามสะแกแสง  .   จังหวัด  นครราชสีมา   รหัสไปรษณีย   30290  โทรศัพท............................. 

เปนผูประสบภัยหรือไดรับผลกระทบจากเหตุการณ..................................(ระบุประเภทของสาธารณภัยและ 

สถานที่เกิดภัย) เม่ือวันที่........................................................ ความเสียหายของผูประสบภัย ตามบัญชีความ 

เสียหายแนบทายหนังสือรับรองของผูประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาฉบับน้ี 

ผูประสบภัยมีสิทธิที่จะไดรับการสงเคราะหและฟนฟูจากหนวยงานของทางราชการดานใด 

ดานหนึ่งหรือหลายดานตามเงื่อนไข หลักเกณฑ และแนวทางที่หนวยงานนั้นกำหนด รายละเอียดตารางแสดง 

สิทธิ ที่จะไดจากทางราชการปรากฏตามแนบทายนี้ 

ให    ณ    วันที่               เดือน                 พ.ศ. 

 

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

นายกองคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตร 
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