
 

 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 
53 T๑. 52T53Tหลักการและเหตุผล 

สาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากข้ึน เนื่องจากความ 
แปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้าง สังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพื้นที่เลี่ยง
ภัยมากขึ้น ส่งผลให้ความเสียหายจาก สาธารณภัยรุนแรงมากข้ึน ทั้งภัยธรรมชาติ เซ่น อุทกภัย วาตภัย ภัย
แล้ง ภัยหนาว และภัยจากการกระท าของมนุษย์ เซ่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย 

องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน และมีบทบาทภารกิจ
ใน การเข้าไปให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในล าดับแรก ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้
ความ ช่วยเหลือประกอบกับพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็น ผู้อ านวยการท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นตน จึงถือเป็นภารกิจ
ส าคัญขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการปูองกันสาธารณภัย และพัฒนาขีด
ความสามารถในการ เผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายหลังจากสถานการณ์ภัยยุติ 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลนาแขม มีข้ันตอน P

,
Pหรือกระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๒. เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการ
งาน ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 

๓. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุด 

๔. เพ่ือให้ประชาชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟ้ืนฟูอย่างทั่วถึงและท้นเวลา  
๕. เพ่ือบูรณาการระบบการสั่งการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีเอกภาพ 
๖. เพ่ือสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดี และสอดคล้องกับวัฏจักรการเกิดภัย 

1 T๓. 1Tนิยาม1 Tค า1Tศัพท ์
การปูองกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมต่างๆท่ีก าหนดขึ้นล่วงหน้าทั้ง 

ทางด้านโครงสร้าง และที่มิใช่ด้านโครงสร้าง เพ่ือลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย 
การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการต่างๆเพ่ือหลีกเลี่ยงและลด 

ผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยและยังหมายถึงการลดและปูองกันมิให้เกิดเหตุหรือลดโอกาสที่อาจ
ก่อให้เกิด สาธารณภัย 

การเตรียมความพร้อม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่ด าเนินการ 
ล่วงหน้าก่อนเกิด สาธารณภัย เพื่อเตรียมพร้อมการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถรับมือกับ
ผลกระทบ จากสาธารณภัยได้อย่างทันการณ์ และมีประสิทธิภาพ 

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดตั้งองค์กรและ 



 

 

 

การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การเตรียมความพร้อมรับมือและการฟ้ืนฟูบูรณะ 

การพ้ืนฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การพ้ืนฟูสภาพเพ่ือท าให้สิ่งที่ถูกต้องหรือ
ได้รับ ความเสียหายจากสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือ แก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม รวมทั้ง
ให้ ผู้ประสบภัยสามารถด ารงชีวิตตามสภาพปกติได้โดยเร็ว 

หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่น
ของ รัฐ แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 
กรุงเทพมหานคร 

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  หมายถึง  รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย 

รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  หมายถึง  ปลัดกระทรวง 
มหาดไทย 

ผู้อ านวยการกลาง หมายถึง อธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ผู้อ านวยการจังหวัด หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด 
รองผู้อ านวยการจังหวัด หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ผู้อ านวยการอ าเภอ หมายถึง นายอ าเภอ 
ผู้อ านวยการท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  นายกเทศมนตรี  ผู้ช่วย

ผู้อ านวยการท้องถิ่น หมายถึง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานหมายถึง ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.๒๕๔๐ 

กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการ 
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่จังหวัด 

กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการ 
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอ าเภอ และท าหน้าที่ช่วยเหลือจังหวัดในการปูองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หมายถึง องค์กร
ปฏิบัติใน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล และเป็นหน่วย
เผชิญเหตุเมื่อเกิด สาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ 
๔. การจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

๔.๑ องค์กรปฏิบัติ 
๔.๑.๑ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 



 

 

 

ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานของผู้อ านวยการท้องถิ่น และ P

,
Pให้มีที่ท าการ โดยให้ใช้ที่ท าการ/ส านักงานองค์การ 

บริหารส่วนต าบลนาแขม เป็นส านักงานของผู้อ านวยการท้องถิ่น มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 
เป็นผู้อ านวยการ และมีปลัดและรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชนในพ้ืนที่ร่วมปฏิบัติงานในกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิด
ขอบ ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขมและเป็นหน่วยเผชิญ
เหตุเมื่อ เกิดภัยพิบัติขึ้นในพ้ืนที่ 

๔.๑.๒ ภารกิจของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล 
นาแขม 

(๑) อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการ
ปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 

(๒) สนับสนุนกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อ หรือ
ใกล้เคียง หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ 

(๓) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดขอบ รวมทั้ง 
ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขึ้นตอน 

๔.๒ โครงสร้างและหน้าที่ของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร
ส่วนต าบล นาแขม 

๔.๒.๑ โครงสร้างกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลนา
แขม 
ประกอบด้วย ๕ ฝุาย ได้แก่ 

(๑) ฝุายอ านวยการ ท าหน้าที่ อ านวยการ ควบคุมก ากับดูแลในการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งวางระบบการติดตามติดต่อสื่อสารในการ 
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และฝุายที่ 
เกี่ยวข้องให้การติดต่อเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและเชื่อถือได้ตลอดเวลา 

(๒) ฝุายแผนและโครงการ ท าหน้าที่ เกี่ยวกับงานการวางแผนการปูองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย การพัฒนาแผนงาน การพัฒนาเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกข้ึนตอนงาน 
ติดตามประเมินผล งานการฝึกซ้อมแผนฯ งานการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ และงานการจัดท าโครงการเกี่ยวกับ
การ ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๓) ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ ท าหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล ประเมิน 
สถานการณ์ที่อาจเกิดข้ึน วางมาตรการต่าง ๆ ในการปูองกันภัยมิให้เกิดข้ึน หรือเกิดขึ้นแล้วให้ได้รับความ 
เสียหายน้อยที่สุด จัดระเบียบแจ้งเตือนภัยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยงานการข่าว การรักษาความ
ปลอดภัยและการปฏิบัติการจิตวิทยา 

(๔) ฝุายฟ้ืนฟูบูรณะ ท าหน้าที่ ส ารวจความเสียหาย และความต้องการด้านต่างๆ จัดท า
บัญชีผู้ประสบสาธารณภัย ประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย 
เพ่ือให้การ สงเคราะห์และฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้ง
ด าเนินการ ฟ้ืนฟูบูรณะสิ่งที่ช ารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากท่ีสุด 



 

 

 

(๔) ฝุายประชาสัมพันธ์ ท าหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ความรู้ เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแถลงข่าวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหาย 
และความ ช่วยเหลือให้แก่สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปได้ทราบ  

๔.๓ การบรรจุก าลัง 
๔.๓.๑ ในภาวะปกติ ใช้ก าลังเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแขมเป็นหลัก  
๔.22T๓.22T๒ เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใด ให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยเข้าควบคุมสถานการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ และเพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้พ้ืนที่โดยเร็ว และรายงาน
ให้ ผู้อ านวยการอ าเภอกบินทร์บุรีทราบทันที 
 
๕. สถานที่ตั้ง 

ตั้งอยู่ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม นาแขม หมู่ที่ ๑ ต าบลนาแขม  
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี 25110 
๖. แนวทางปฏิบัติ 
 เพ่ือเตรียมการด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมไว้รองรับ 
สถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดข้ึนในพ้ืนที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการปฏิบัติ ให้องค์การ 
บริหารส่วนนาแขม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นเพ่ือการปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยให้เหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงและความล่อแหลมของพ้ืนที่ รวมทั้งการวาง
แนว ทางการปฏิบัติการให้พร้อมเผชิญสาธารณภัยและดาเนินการฝึกซ้อมตามแผนที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ
เป็นประจ าเพ่ือให้เกิดความพร้อมในทุกด้านและทุกภาคส่วนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 

15 Tหลักการปฏิบัต ิ 15 Tแนวทางปฏบิัต ิ
๑. 15 Tการปูองกันและลดผลกระทบ  
๑.๑ 15 Tการวิเคราะห์ความเสี่ยงภยั 

- 15 Tประเมินความเสี่ยงภัยและความส่อแหลมในเซตพื้นที่ โดยพจิารณาจาก
ข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจากการ วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 
- 15 Tจัดท าแผนที่เสีย่งภัยแยกตามประเภทภัย 

๑.15 T๒ การเตรียมการด้านฐานข้อมูล
และระบบ สารสนเทศ 

15 T- จัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ สาธารณภัย 
15 T-พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่าง หน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถไข้งานได้ ร่วมกัน 
15 T-กระจายข้อมูลด้านสาธารณภัยไปยังหนว่ยงานที่มี หนา้ทีป่ฏิบตัิการ 

๑.15 T๓ การส่งเสริมให้ความรู้และสร้าง
ความ ตระหนักด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

- 15 Tสนบัสนุนให้สื่อประชาสัมพันธ์ให้มีบทบาทในการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์
เพื่อปลูกฝังจิตส านึกดา้นความ ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
15 T-  เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ ประชาชนเก่ียวกับความ
ปลอดภัยในชีวติประจ าวัน 
- 15 Tพัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ ให้ ชัดเจนเข้าใจ
ง่าย เหมาะสม เข้าถึงกลุ่มเปาูหมาย แต่ละกลุ่ม และเปน็ที่นา่สนใจ 
- 15 Tส่งเสริมและสนบัสนุนให้องค์กรเครือข่ายในการ ปูองกัน และบรรเทาสา
ธารณภัยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาค เอกชน และอาสาสมัครต่าง ๆ มีส่วน
ร่วมในการ รณรงค์ในเร่ืองความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 



 

 

 

๑.15 T๔ การเตรียมการปูองกันด้าน
โครงสร้างและ เครื่องหมายสัญญาณ
เตือนภัย 

- 15 Tจัดหาพื้นที่รองรับน้ าและกักเก็บน้ า 
- 15 Tสร้างอาคารหรือสถานที่เพื่อเป็นสถานที่หลบภัย ส าหรับพืน้ทีท่ี่การหนี
ภัยท าได้ยาก หรือไม่มีพื้นที่หลบภัยที่เหมาะสม 
- 15 Tก่อสร้าง/ปรบัปรุงเสน้ทางเพื่อการส่งก าลงับ ารุง หรือ เส้นทางไปสถานที่
หลบภัยให้ใช้การได ้

 
 
 
 

15 Tหลักการปฏิบัต ิ 15 Tแนวทางปฏบิัต ิ
15 T๒. การเตรียมความพร้อม 
15 T๒.๑ ด้านการจัด
ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 

- 15 Tจัดท าคู่มือและจัดท าแผนปฏิบตัิการฉุกเฉินและแผน ส ารองของหน่วยงาน และ
มีการฝึกซ้อมแผน 
- 15 Tจัดเตรียมระบบการติดต่อสื่อสารหลักและสื่อสารสาร ส ารอง 
- 15 Tก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ ประชาชน และเจ้าหน้าที ่
- 15 Tจัดเตรียมระบบการแจ้งเตือนภัยและส่งสัญญาณ เตือนภัยให้ประชาชนและ
เจ้าหน้าทีไ่ด้รับทราบล่วงหน้า 
15 T-จัดเตรียมเส้นทางอพยพและจดัเตรียมสถานที่ ปลอดภัยส าหรับคนและสัตว์เลี้ยง 
- 15 Tก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบ เรียบร้อย รวมทั้งการควบคุม 
การจราจรและการ สัญจรภายในเขตพื้นที ่
- 15 Tจัดระบบการดูแลสิ่งของบริจาคและการสงเคราะห์ ผูป้ระสบภัย 
- 15 Tจัดท าบัญชีรายชื่อคนที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 

15 T๒.๒ ด้านบุคลากร 15 T-จัดเตรียมเจ้าหน้าทีท่ี่รับผิดชอบงานปูองกันและ บรรเทาสาธารณภัย และ
ก าหนดวิธีการปฏบิัติตาม หนา้ที่และ ขั้นตอนตา่งๆ วางระบบการพัฒนาศักยภาพ
และการฝึกอบรม บุคลากร ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
15 T- จัดท าบัญชีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตา่ง ๆ หรือ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานและ
องค์กรที่เก่ียวข้อง  
15 T- การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการปูองกันและ บรรเทาสาธารณภัย โดยการ
ฝึกอบรมประชาชน 

15 T๒.๓ ด้านเครื่องจักรกล 
ยานพาหนะ วสัดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ และ
พลังงาน 

- 15 Tจัดเตรียมเคร่ืองจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นให้พร้อมใช้
งานได้ทนัท ี
- 15 Tจัดท าบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ของหน่วยงาน 
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
- 15 Tพัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ด้าน สาธารณภัยให้ทันสมัย 
- 15 Tจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะเป็นพืน้ฐานส าหรับชุมชน 
- 15 Tจัดเตรียมระบบเตือนภัย 

๖ 



 

 

 

- 15 Tจัดหาน้ ามันเชื้อเพลิงส ารอง/แหล่งพลังงานส ารอง 

15 T๒.๔ ด้านการเตรียมรับ
สถานการณ ์

15 T-จัดประชุมหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและ บรรเทาสาธารณภัย เข่น 
สถานพยาบาล ไฟฟูา ประปา ผูน้ าชุมชน ฯลฯ 
15 T-มอบหมายภารกิจความรบัผิดชอบให้แก่หน่วยงานนัน้  
20 T-ก า15T20Tหนดผู้ประสานงานที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา ของหน่วยงาน 

 
การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน  

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือด าเนินการระงับภัยที่เกิดข้ึนให้ยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดข้ึน โดยการ 

ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
๒. เพ่ือรักษาชีวิต ทรัพย์สิน และสภาวะแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ 
หลักการปฏิบัติ 
คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ขุมชน กองอ านวยการปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม หรือกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย อ าเภอ
กบินทร์บุรี และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ด าเนินการตามขึ้นตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. กรณีเม่ือเกิดสาธารณภัย ระดับหมู่บ้าน/ขุมชน 
15 Tหลักการปฏิบัต ิ 15 Tแนวทางปฏบิัต ิ

17 T๑. 15T17 Tการแจ้งเหตุ 15 Tประชาชน / อาสาสมัคร / คณะกรรมการฯ ฝ่ายแจ้ง เตือน
ภัยแจ้งเหตุให้ประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยหมู่บ้าน / ขุมชนและผูอ้ านวยการท้องถิ่น / ผู้ที่
ผู้อ านวยการท้องถิน่ มอบหมายทราบโดยทางวิทยุสื่อสาร/
โทรศัพท์ -วิทยุสื่อสารความถี่ ๑62.225 MHz -โทรศัพท์
สายด่วน ๐37-218813  เบอร์มือถือ 098-2474865 

15 T๒. การระงับเหตุ 15 Tคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่บา้น/ 
ขุมชน/ อปพร./ มิสเตอร์เตือนภัย/ OTOS/ อาสาสมัคร 
ต่างๆเข้าระงบัเหตุ ตามแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณ
ภัยขุมชน 

17 T๓. 15T17 Tการประสานหน่วยงานต่าง ๆ 15 T-กรณีผู้บาดเจ็บให้ประสานสถานพยาบาลในพื้นที่ / 
ข้างเคียง 
15 T-วิทยุสื่อสาร ความถี่ ๑55.475  MHz -โทรศัพท์สายด่วน 
๑๖๖๙ หรือ 098-2474865 
15 T-กรณีเกินศักยภาพของหมู่บ้าน/ขุมชนในการระงบัภัย ให้
ประธานคณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสา ธารณภัย 
หมู่บ้าน / ขุมชน รายงานต่อผู้อ านวยการ ท้องถิน่ เพื่อขอ
ความช่วยเหลือ 

 
 
 

๗ 



 

 

 

๒. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับหมู่บ้าน / ชุมชน จะควบคุมได้ 
15 Tหลักการปฏิบัต ิ 15 Tแนวทางปฏบิัต ิ

๑. 15 Tการจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ 15 Tผู้อ านวยการท้องถิ่นออกค าสั่งตัง้ศูนย์อานวยการ เฉพาะกิจ 
15 T๒. การเฝูาระวัง ติดตาม และรับแจ้งเหตุ ๒๔ ชั่วโมง 15 Tจัดเวรเฝูาระวังติดตามสถานการณ์ 
๓. 15 Tแจ้งข่าวเตือนภัย 15 T-แจ้งผูป้ระสานงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 

15 T-แจ้งผา่นทางสื่อตา่ง ๆ 
15 T-ออกประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 

15 T๔. การระงับเหตุ -ผู้15Tอ านวยการท้องถิ่นเข้าพืน้ที่ และตั้งศูนยบ์ัญชาการ 
เหตุการณ์ในที่เกิดเหตุ เพื่อเป็นจุดสั่งการ พร้อมจัด 
บุคลากร เครื่องมือ เคร่ืองใช้ อุปกรณ์ และ ยานพาหนะใน
การระงับเหตุ 

15 T๕. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 15 T-ปฏิบัติการด้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
15 T-ปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยที่เจบ็ปุวยเพื่อส่งไปรักษา 
15 Tตัวในโรงพยาบาลต่อไป 
15 T-จัดหาปัจจัยสี่ให้แก่ผู้ประสบภยั 
15 T-ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

15 T๖. การรายงานสถานการณ ์ 15 Tจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อรายงานสถานการณ์ให้กอง 
อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ และกอง
อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จงัหวัดทราบ 
จนกระทั่งสถานการณ์ภัยสิ้นสดุ 

15 T๗. การประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ 15 Tกรณีต้องขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการ ปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อปท. ข้างเคียง / ส่วนราชการ 
ต่าง ๆ ในพืน้ที่ / องค์กรสาธารณกุศล ภาคเอกชน หรือ 
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทา สาธารณภัยระดับเหนือ
ขึ้นไป  
15 T-วิทยุสื่อสาร ความถี่ ๑62.225  MHz  
15 T-โทรศัพท์สายด่วน 098-2474865 

15 T๘. การอพยพ 15 Tเมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจ าเป็นต้องอพยพ ให้ 
ด าเนินการอพยพเคลื่อนยา้ยอยา่งเปน็ระบบ 

 
58 T๓. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับท้องถิ่นจะควบคุมได้ 

15 Tหลักการปฏิบัติ 15 Tแนวทางปฏิบัติ 
15 Tการส่งต่อการควบคุมสถานการณ์ 15 Tกรณีสถานการณ์รุนแรงเกินกว่าศักยภาพของท้องถิ่นจะรับ

สถานการณ์ได้ ให้รายงานต่อผู้อ านวยการอ าเภอเพ่ือส่งมอบการ
ควบคุมสถานการณ์ต่อไป 

 
 
 
 



 

 

 

การอพยพ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ และสามารถ 

ด าเนินการอพยพเคลื่อนย้ายให้เป็นไปอย่างมีระบบ สามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสู่ 
สถานที่ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการเคลื่อนย้ายส่วนราชการมาอยู่ในเซตปลอดภัยและ 
สามารถให้การบริการประชาชนได้ หลักการปฏิบัติ 
 
 
 
๑. การเตรียมการอพยพ 

15 Tหลักการปฏิบัต ิ 15 Tแนวทางปฏบิัต ิ
17 T๑. 15T17 Tจัดท าแผนอพยพในพืน้ที่เสีย่งจากสาธารณภัย 15 Tประชุมผู้ที่เก่ียว'ซ้อง 
15 T๒. เตรียมการเกี่ยวกับการอพยพ 15 Tประชุมและส ารวจสถานที ่

15 T-สถานที่ปลอดภัยสาหรับการอพยพประชาชนและสัตว์
เลี้ยง 
15 T-เส้นทางหลัก และส ารองส าหรับอพยพ 
15 T-ปาูยแสดงสัญญาณเตือนภัย ปาูยบอกเส้นทางอพยพทั้ง 
เส้นทางหลักและเส้นทางรอง 
15 T-จัดเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ที่จ าเปน็ต่อการ
อพยพ 
15 T-จัดล าดับความส าคัญซองการอพยพ โดยจัดแบ่ง ประเภท 
ซองบุคคลตามล าดบัความส าคญัเร่งด่วน  
15 T-ก าหนดจุดนัดหมายประจ าชุมชนและพื้นที่รองรับ การ
อพยพ 
15 T-จัดท าคู่มือการอพยพจากสาธารณภัยที่สั้น งา่ยต่อการท า
ความเข้าใจ ให้ประชาชนได้ศึกษา 

17 T๓. 15T17 Tจัดเตรียมสรรพกาลังหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน 
หรือหน่วยอพยพ 

15 Tทบทวนและฝึกซ้อมแผนอย่างส่ าเสมอ 

15 T๔. จัดประชุมหรืออบรมให้ความรูในการช่วยเหลือ 
ตัวเองเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน 

15 Tประชุมหรือฝึกเกอบรม 

๕.15 T ทบทวนและฝึกซ้อมแผนระบบเตือนภัยและ 
แผนอพยพ ประเมินเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ 
ต่อไป 

15 Tฝึกซ้อมแผนทั้งแบบปฏิบัติการบนโตะ๊ และแบบ ปฏิบัติการ
จริง 

15 T๖. ตรวจสอบการทางานระบบสื่อสาร 15 T-ติดต่อกับผู้มี'วิทยุสื่อสาร / หรือผู้มีโทรศัพท์มือถือเพื่อเช้า
ร่วมในการแจ้งเตือนภัย 
15 T-ฝึกซ้อมแผนอพยพ 

15 T๗. แจ้งประซาชนที่อาศัยและทางานในพืน้ที่ เสี่ยง
ภัย ว่ามีความเสี่ยงต่อภัยประเภทใด ในหมีบ้าน/
ชุมชน เซน่ อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย 

15 Tการประชุมหมู่บ้าน/ชุมชน 

 
 



 

 

 

 
 

๒. การจัดระเบียบสถานที่อพยพและการรักษาความปลอดภัย 
15 Tหลักการปฏิบัต ิ 15 Tแนวทางปฏบิัต ิ

๑. 15 Tการจัดเตรียมสถานที่
ปลอดภัย 

15 T-จัดเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมกับจ านวนผู้อพยพ และ สัตว์เลี้ยง 
15 T-จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของห้องน้ า อาหาร 
15 Tน้ าดื่ม และสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ 
15 T-จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
15 T-จัดระเบียบพื้นที่อพยพ โดยแบง่พื้นที่ให้เป็นสดัส่วน 
15 Tเป็นกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มชุมชน 
15 T-จัดท าแบบฟอร์มลงทะเบียนผูอ้พยพ เพื่อเป็นการตรวจสอบจ านวนผู้อพยพ 
15 T-จัดหาสถานทีป่ลอดภัยแห่งอื่นไว้รองรับในกรณีพื้นที่ ไม่เพียงพอ 

15 T๒. การรักษาความปลอดภัย 15 Tจัดระเบียบเวรยามทั้งในสถานทีอ่พยพ และบา้นเรือน ของผู้อพยพ 
 

59 T๓. 59Tการด าเนินการอพยพขณะเกิดภัย 
15 Tหลักการปฏิบัต ิ 15 Tแนวทางปฏบิัต ิ

15 T๑. เรียกประชุมกองอ านวยการบีองกันและบรรเทา สา
ธารณภัยหมู่บ้าน / ชุมชน เมื่อได้รับข้อมูล แจ้งเตือนจาก
อ าเภอ / หมู่บ้าน / ข้อมูลเครื่อง จัดปริมาณน้าฝน / 
มิสเตอร์เตือนภัย 

15 Tเรียกประชุมกองอ านวยการบีองกันและบรรเทา สาธารณ
ภัย องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไทร 

15 T๒. เตรียมความพร้อม / เตรียมพร้อมระบบเตือน ภัย
ทั้งหมด (สัญญาณเตือนภัยวิทยสุื่อสาร โทรศัพท์มือถือ หรือ
ระบบเตือนภัยที่มีอยู่ใน ท้องถ่ิน) 

15 Tเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ ์

 
15 Tหลักการปฏิบัต ิ 15 Tแนวทางปฏบิัต ิ

17 T๓. 15T17 Tติดตามสถานการณ์จากทางราชการ สื่อมวลชน และ
อาสาสมัครเตือนภัย 

15 Tสั่งการในระหวา่งการประชุมกองอ านวยการปูองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบรหิารส่วนต าบลนาแขม 

15 T๔. ตรวจสอบข้อมูลที่จ าเปน็ในพ้นที่ทีป่ระสบภัย 15 T-บัญชีรายชื่อผู้อพยพ 
15 T-บัญชีจ านวนและชนิดชองสัตว์เลี้ยงที่จะอพยพ  
15 T-ยานพาหนะ 
15 T-อาหารที่ส ารองไว้สาหรับคนและสัตว์เลี้ยง 

15 T๔. ตรวจสอบระบบเครือข่ายการเตือนภัย 15 Tตรวจสอบสญัญาณวทิยุสื่อสาร 
15 T๖. จัดเตรียมสถานทีป่ลอดภัยรองรับผู้อพยพและ สตัว์เลี้ยง 15 Tประสานกบัผู้ดูแลสถานที ่

 

 



 

 

 

 
15 Tหลักการปฏิบัต ิ 15 Tแนวทางปฏบิัต ิ

15 Tเมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจ าเป็นต้องอพยพ 
17 T๑. 15T17 Tออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพ 15 Tฝุายเฝาูระวังและแจ้งเตือนภัยและฝาุยสื่อสารชอง 

คณะกรรมการบ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่บา้น / 
ชุมชน ออกประกาศเตือนภัยเพือ่อพยพให้ สัญญาณเตือน
ภัยและประกาศอพยพ เข่น เสียงตาม สาย วิทยุ หอกระจาย
ข่าว โทรโข่ง นกหวีด หรือ สัญญาณเสียง /สัญลักษณ์ตา่ง ๆ 
ที่ก าหนดให้เป็น สัญญาณเตือนภัย ประจ าชุมชน / หมู่บา้น 

15 T๒. ส่งฝาุยอพยพไปยังจุดนัดหมาย / จุดรวมพล เพื่อรับผู้
อพยพหรือตามบ้านที่มผีู้ปุวย คนชรา เด็ก และสัตว์เลี้ยง 

15 Tสั่งการในระหวา่งการประชุมกองอ านวยการบ้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย 

17 T๓. 15T17 Tการดูแลความปลอดภัยบา้นเรือนผู้อพยพ 15 Tจัดเวรออกตรวจตราความเรียบร้อยในพื้นที่ประสบภัย 

 

 

๔. การด าเนินการอพยพเมื่อภัยส้ินสุด 
15 Tหลักการปฏิบัต ิ 15 Tแนวทางปฏบิัต ิ

17 T๑. 15T17 Tตรวจสอบพื้นที่ประสบภัย 15 Tส ารวจความเสียหายซองพืน้ที่ประสบภัย รวมทั้ง 
บ้านเรือนของผู้เสียหาย 

15 T๒. ตรวจสอบสภาพถนนที่ใช้เปน็เส้นทางอพยพ 15 Tตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ 
17 T๓. 15T17 Tแจ้งแนวทางการอพยพกลับให้ประชาชนได้ 
รับทราบ 

15 Tประชุมผู้เก่ียวข้อง 

15 T๔. ตรวจสอบความพร้อมของประชาชนในการ อพยพ
กลับ 

15 Tจัดการประชุมที่สถานทีท่ี่ผู้อพยพพักอาศัย 

15 T๔. ด าเนินการอพยพประชาชนกลับบา้นเรือน 15 Tชี้แจงในที่ประชุมและดาเนนิการอพยพประชาชนกลบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รวม  ๔  ขั้นตอน ปฏิบัติทันทีท่ีได้รับแจ้งเหตุ) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ด้านการช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน 

รับแจ้ง 

จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานทันที 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 

รายงาน
ผู้บังคับบัญชา 



 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รวม  ๖  ขั้นตอน  ๑๘๐  นาที หรือ  ๓ ชั่วโมง) 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ด้านการสนับสนุนน้ าอุปโภค-บริโภค 

รับแจ้ง/หนังสือ (๑  นาที) 

เสนอ หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.  
(๕ นาที) 

เสนอปลัด  อบต. (๑๐  นาที) 

ผู้บริหารพิจารณา (๑๕  นาที) 

ด าเนินการ (๑๔๐ นาที) 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานผลการ
ปฏิบัติ 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
พนักงานขับรถบรรทุกน้ ากรณีส่งน้ าอุปโภค-บริโภค 

รับค าสั่งผู้บังคับบัญชา (๑ นาที) 

ด าเนินการ 
(๑๕๐ นาที) 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานผู้บังคับบัญชา 
(๙ นาที) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(รวม  ๓  ขั้นตอน  ปฏิบัติทันทีท่ีได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับค าสั่งผู้บังคับบัญชา 

ออกปฏิบัติงานทันที 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
พนักงานขับรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รวม  ๔  ขั้นตอน  ปฏิบัติทันทีท่ีได้รับค าสั่งจากศูนย์ส่ังการ) 
 
 
 
 
 
 
 

รับค าสั่งจากศูนย์ส่ังการ 

ออกปฏิบัติงานทันที 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานศูนย์ส่ังการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
หน่วยปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

คีย์ข้อมูลในระบบ  ITEMS 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(รวม  ๑๒  ขั้นตอน  ระยะเวลาด าเนินการ ๙๐ วัน นับแต่วันที่เกิดสาธารณภัย) 

 
 
 

๑
๗ 

รับเรื่องร้องทุกข์ 

เสนอหัวหน้าส านักปลัด  (๕  นาที) 

เสนอปลัด อบต. (๑๐ นาที) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

ผู้บริหารพิจารณา  (๑๕  นาที) 

ประชุม คกก.พิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
(๖๐ นาที) 

สรุปผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
(๖๐  นาที) 

เสนอผู้บริหารพิจารณา 
(๑๕  นาท ี

เสนอกองคลังเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่าย 

ส ารวจความเสียหายร่วมกับกองช่าง 
(๑๒๐ นาที) 

แจ้ง คกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
(๑๐ นาที) 

แจ้งผู้ประสบภัย 

รายการช่วยเหลือ  อ าเภอศรีสงคราม 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(รวม  ๓  ขั้นตอน  กรณีเกิดเหตุในพื้นที่รับผิดชอบ,    ๕  ขั้นตอน กรณีเกิดเหตุนอกพื้นที่) 

 

รับแจ้งเหตุ (๑  นาที) 

จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานทันที 
หลังได้รับอนุมัติ จากผู้บังคับบัญชา 

เสร็จสิ้นภารกิจเจ้าหน้าที่กลบัท่ีปกติ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการระงับเหตุอัคคีภัย 

ส ารวจความเสียหาย 
(เหตุเกิดนอกพื้นที่ อบต.) 

รายงานด่วนเหตุสาธารณภัย 
(เหตุเกิดนอกพื้นที่ อบต.) 

รายงาน
ผู้บังคับบัญชา 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



 

แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 

ความเร่งด่วน 28 Tด่วนทีสุ่ด28T  
ที ่ ปจ 745๐๑/    วันที.่.............เดือน................................พ.ศ. ................... 
จาก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 
ถึง นายอ าเภอกบินทร์บรุ ี
......................................................................................................................................................................... 

๑. ชนิดของภัย  □อุทกภัย  □วาตภัย □ภัยแล้ง  □อัคคีภัย  □ไฟปุา  □อากาศหนาว  
□แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม □สารเคมีและวัตถุอันตราย □อุบัตเิหตุ □ทุ่นระเบิดกับระเบดิ  
□การบ้องกันและระงับภยัทางอากาศ □ การก่อวนิาศกรรม  
□การอพยพประชาชนและส่วนราชการ □ อื่นๆ  

๒. ความรุนแรงของภัย   □ เล็กน้อย □ บ้านกลาง    □ รุนแรง 
๓. ช่วงเวลาทีเ่กิดภัย เริ่มต้นเมื่อ วันที.่.............. เดือน ............................ พ.ศ. .................... เวลา .......................... น. 

สิ้นสุดเมื่อ วันท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .................... เวลา .......................... น. 
๔. สถานที่เกิดภัย เลขท่ี........ .... หมู่ที.่.......ต าบลนาแขม อ าเภอกบนิทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุร ี
๕. ราษฎรที่ประสบภัย 

๕.๑ ราษฎรไดร้ับความเดือดร้อน ................ คน ............................... ครัวเรือน 
๕.๒ บาดเจ็บ ........... - .......................คน 
๕.๓ เสียชีวิต ............ - .......................คน 
๕.๔ สูญหาย ............ - .......................คน 
๕.๕ อพยพไปยังท่ีปลอดภัย ........ - ............... คน ......... - .........ครัวเรือน 

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

๗. การบรรเทาภัยในเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม ไดด้ าเนินการตรวจสอบความเสียหาย ในเบื้องต้น 
แล้ว ........................................................................................................ 

38 T๘. 38Tเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ รถดับเพลิง 38 T– 38Tคัน  รถบรรทุกน้ า 38T- 38 Tคัน   รถ38Tกู3้8 Tภัย 38T– 38 Tคัน  รถ38Tกู3้8 Tชีพ 38 T- 38 Tคัน 
รถบรรทุก – คัน  เรือ - ล า   เครื่องสูบน้ า - เครื่อง   เครื่องมืออ่ืนๆ - 

๙. การด าเนินงานของส่วนราชการ อาสาสมัคร มลูนิธิในพ้ืนท่ี ......................................................... 
□ส่วนราชการอื่น(ซื่อ) ........................................................... □ ภาคเอกชน(ซื่อ) ..............................  

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

        ต าแหน่ง นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลนาแขม



 

ค าขอหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน 
ร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์ หรือบริการอ่ืนใด 

เขียนที.่.................................................. 

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

ข้อ ๑ ข้าพเจ้า........................................................อายุ.............ปี สัญชาต.ิ...................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี................ตรอก/ซอย......................................ถนน..................................................................... 
ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต....................................จังหวัด........................................ 
หมายเลขโทรศัพท์....................................................................... 
ในฐานะ  ผู้ประสบภัย  เจ้าของทรัพย์สิน  ผู้ครอบครองทรัพย์สิน 
  ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย/เจ้าของทรัพย์สิน/ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ซื่อ......................... 
  ผู้รับมอบอ านาจของผู้ประสบภัย/เจ้าของทรัพย์สิน/ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ซื่อ.......................... 
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์..........................................................................(ระบุประเภทของสาธารณภัย) 
เมื่อวันที่............เดือน.....................พ.ศ. .........เวลา................น.(ที่เกิดสาธารณภัย)ได้รับความเสียหายดังนี้ 

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

 ข้อ ๒ ข้าพเจ้าขอยื่นค าขอต่อ    
ขอให้ออกหนังสือรับรองไจ้เป็นหลักฐานเพื่อ................................................................................... .............. 
โดยได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ปรากฏดังนี้ (ใส่เครื่องหมาย  ใน  หน้าข้อความที่
ต้องการ) 

 ๑. หลักฐานแสดงสถานภาพความเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 
 บุคคลธรรมดา 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ 
 ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 
 อ่ืนๆ ................................................................................  

 นิติบุคคล 
 ส าเนาหนังสิรับรองนิติบุคคล 
 ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (ถ้ามี) 
 ส าเนาวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) 
 อ่ืนๆ ................................................................................  
 

 ๒. หลักฐานเอกสารแสดงสิทธิ 
 ๓. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี)  
 ๔. เอกสารการสอบสวนพยาน (ถ้ามี) 
 ๕. อ่ืนๆ ............................................. 
    รวม.........................................ฉบับ 

๒๒ 



 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

(ลงซื่อ) ............................................ ผู้ยื่นค าขอ 
( ............................................ ) 

ค าเตือน ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จ แก ่เจ้าพนักงานมีความผิดตราประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 
มาตรา ๒๖๗ และ มาตรา ๒๖๘ 
37 TUหมายเหตุ U37 T ในกรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของทรัพย์สิน หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ถึงแก่ความตาย หรือไม ่

สามารถยื่นค าขอได้ ด้วยตนเอง ให้ทายาทโดยธรรม 
ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับมอบอ านาจของผู้นั้น แล้วแต่กรณีเป็นผู้ยื่นค าขอ พร้อมแสดงหลักฐาน

การเป็นทายาท ผู้จัดการมรดก และการมอบอ านาจดังกล่าวด้วย 

 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ตรวจสอบแล้วครบถ้วนถูกต้อง 

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

(ลงซื่อ) .......................................................... ผู้รับรอง 
( ........................................................... ) 

(ลงซื่อ) .......................................................... ผู้รับรอง 
( ........................................................... )  



 

 
 
 
26 Tเลขที ่ / ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 

26 Tหมู่ที่ 6 ต าบลนาแขม อ าเภอกบินทร์
บุรี 
26 Tจังหวัดปราจีนบุรี  26T25110 

หนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา 

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า.............................................เกิดวันที.่.................................. 
เลขประจ าตัวประซาซน/หนังสือเดินทางเลขท่ี................................./............................ อ่ืนๆ.................(ถ้ามี) 
ที่อยู่ที่ประสบภัย บ้านเลขท่ี..........หมู่ที.่.........ถนน...................ต าบลนาแขม       อ าเภอ    กบินทร์บุรี  .    
จังหวัด  ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์   25110   โทรศัพท.์.................................................................... 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่..........หมู่ที.่..........ถนน..................ต าบลนาแขม     . 
อ าเภอ     กบินทร์บุรี  .   จังหวัด  ปราจีนบุรี   รหัสไปรษณีย์   25110   โทรศัพท์............................. 
เป็นผู้ประสบภัยหรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์..................................(ระบุประเภทของสาธารณภัยและ 
สถานที่เกิดภัย) เมื่อวันที่........................................................ ความเสียหายของผู้ประสบภัย ตามบัญชีความ 
เสียหายแนบท้ายหนังสือรับรองของผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาฉบับนี้ 

ผู้ประสบภัยมีสิทธิที่จะได้รับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟูจากหน่วยงานของทางราชการด้านใด 
ด้านหนึ่งหรือหลายด้านตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และแนวทางที่หน่วยงานนั้นก าหนด รายละเอียดตาราง
แสดง สิทธิ ที่จะได้จากทางราชการปรากฏตามแนบท้ายนี้ 

ให้ ณ วันที่               เดือน                 พ.ศ. 
 
 

(........................................................................) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 

  
 


