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คํานํา 

ดวยปจจุบันสาธารณภัย ยังคงมีแนวโนมจะเกิดข้ึนอยางตอเนื่องและซับซอนมากขึ้น เนื่องจาก
ความแปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสูสังคมเมืองอยางรวดเร็วประชาชนมีโอกาสอาศัยอยูในพ้ืนที่เสี่ยงภัย
เพ่ิมขึ้นสงผลใหความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง ภัย
หนาว และภัยจากการกระทาของมนุษย เชน อัคคภีัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย รวมทั้งสาธารณ
ภัยหรืออุบัติภัยตางๆ ที่เกิดขึ้น  

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการ
ชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยตางๆที่เกิดขึ้น เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจึงตองมีความรูความเขาใจในขั้นตอน
การปฏิบัติอยางถองแท จึงจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองรวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  

ดังนั้น คณะผูจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเลมนี้ จึงไดรวบรวมเนื้อหาสาระ หนาที่ ลักษณะงาน 
และขั้นตอนการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทําเปนรูปเลมไว เพื่อใชเปนคูมือในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนเปนการสรางความเขาใจและความรวมมือตางๆจากผูมีสวนไดเสีย ในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหเขาใจบทบาทหนาที่ ลักษณะงาน และขั้นตอน
การปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดดียิ่งข้ึน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เพ่ือ
บรรเทาความเดือดรอนแกผูประสบภัยกรณฉีุกเฉิน  
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คูมือการปฏิบัติงาน 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

 
๑. หลักการและเหตุผล  

สาธารณภัยยังคงมีแนวโนมจะเกิดข้ึนอยางตอเนื่องและซับซอนมากข้ึน เนื่องจากความ
แปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
สังคมไทยจากสังคมชนบทไปสูสังคมเมืองอยางรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยูในพ้ืนที่เสี่ยงภัยมากข้ึน 
สงผลใหความเสียหายจาก สาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง ภัยหนาว 
และภัยจากการกระทําของมนุษย เชน อัคคภีัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนหนวยงานที่อยูใกลชิดประชาชน และมีบทบาทภารกิจใน
การเขาไปใหความชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในลําดับแรก กอนที่หนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความ
ชวยเหลือประกอบกับพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ กําหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
ผูอํานวยการทองถ่ินในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถิ่นตน จึงถือเปนภารกิจสําคัญขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่จะตองเตรียมความพรอมในการปองกันสาธารณภัย และพัฒนาขีดความสามารถในการ
เผชิญเหตุและใหความชวยเหลือผูประสบภัย ภายหลังจากสถานการณภัยยุต ิ

  
๒. วัตถุประสงค  

๑. เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําลรูสะมิแล 
มีข้ันตอนหรือกระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน  

๒. เพ่ือใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีกําหนดไวอยางสม่ําเสมอ และมีประสิทธิภาพ  

๓. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ 
สามารถลดความสูญเสียท่ีเกิดจากภัยพิบัติใหเหลือนอยที่สุด  

๔. เพ่ือใหประชาชนที่ประสบภัยไดรับการชวยเหลือฟนฟูอยางทั่วถึงและทันเวลา  
๕. เพ่ือบูรณาการระบบการสั่งการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางมีเอกภาพ  
๖. เพ่ือสรางระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ด ีและสอดคลองกับวัฏจักรการเกิดภัย 
  

๓. นิยามคาศัพท  
การปองกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมตางๆที่กําหนดขึ้นลวงหนาทั้ง

ทางดานโครงสราง และที่มิใชดานโครงสราง เพ่ือลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการตางๆเพื่อหลีกเลี่ยงและลด

ผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยและยังหมายถึงการลดและปองกันมิใหเกิดเหตุหรือลดโอกาสที่อาจกอใหเกิด 
สาธารณภัย คูมือการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลรูสะมิแล  

การเตรียมความพรอม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่ดําเนินการ
ลวงหนากอนเกิด สาธารณภัย เพื่อเตรียมพรอมการจัดการในสถานการณฉุกเฉินใหสามารถรับมือกับผลกระทบ
จากสาธารณภัยไดอยางทันการณ และมีประสิทธิภาพ  

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดตั้งองคกรและ
การบริหารจัดการดานตาง ๆ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดการสถานการณฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเตรียมความพรอมรับมือและการฟนฟูบูรณะ  

การฟนฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การฟนฟูสภาพเพ่ือทําใหสิ่งที่ถูกตองหรือไดรับ
ความเสียหายจากสาธารณภัยไดรับการชวยเหลือ แกไขใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิม รวมทั้งให
ผูประสบภัยสามารถดํารงชีวิตตามสภาพปกติไดโดยเร็ว  

หนวยงานของรัฐ หมายถึง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอ่ืนของ
รัฐ แตไมหมายความรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล องคการบริหาร 
สวนจังหวัด เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นท่ี หมายถึง องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง แตไมหมายรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร  

ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ หมายถึง รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย  

รองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิหมายถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ผูอํานวยการกลาง หมายถึง อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ผูอํานวยการจังหวัด หมายถึง ผูวาราชการจังหวัด  
รองผูอาํนวยการจังหวัด หมายถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  
ผูอํานวยการอําเภอ หมายถึง นายอําเภอ  
ผูอํานวยการทองถิ่น หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตําบล, นายกเทศมนตรี  
ผูชวยผูอํานวยการทองถิ่น หมายถึง ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
เจาพนักงาน หมายถึง ผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในพ้ืนที่ตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๔๐  
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องคกรปฏิบัติในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด  
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ หมายถึง องคกรปฏิบัติในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอําเภอ และทําหนาที่ชวยเหลือจังหวัดในการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย คูมือการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

 
 
 
 
 

  ๒ 



 
 

 
 
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทองถิ่นแหงพื้นท่ี หมายถึง องคกรปฏิบัติใน

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล และเปนหนวยเผชิญเหตุเม่ือเกิด 
สาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ 

  
๔. การจัดตั้งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

๔.๑ องคกรปฏิบตัิ  
๔.๑.๑ กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ทําหนาที่เปน

หนวยงานของผูอํานวยการทองถ่ิน และใหมีท่ีทําการ โดยใหใชที่ทําการ/สํานักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล เปน
สํานักงานของผูอานวยการทองถิ่น มีนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล เปนผูอํานวยการ และมีปลัดและรอง
ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล เปนผูชวยผูอํานวยการ กํานัน ผูใหญบาน และภาคเอกชนในพื้นที่รวมปฏิบัติงาน
ในกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
เทศบาลตําบลรูสะมิแล และเปนหนวยเผชิญเหตุเม่ือเกิดภัยพิบัติขึ้นในพ้ืนท่ี  

๔.๑.๒ ภารกิจของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลไมเรียง 
(๑) อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
(๒) สนับสนุนกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพ้ืนที่ติดตอ หรือใกลเคียง 

หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อไดรับการรองขอ  
(๓) ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้ง

ประสานความรวมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน  
๔.๒ โครงสรางและหนาที่ของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบล

รูสะมิแล 
๔.๒.๑ โครงสรางกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลรูสะมิแล ๕ ฝาย 

ไดแก  
(๑) ฝายอํานวยการ ทําหนาที่ อํานวยการ ควบคุมกํากับดูแลในการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งวางระบบการติดตามติดตอสื่อสารในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระหวางกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และฝายที่
เก่ียวของใหการติดตอเปนไปอยางรวดเร็วตอเนื่องและเชื่อถือไดตลอดเวลา  

(๒) ฝายแผนและโครงการ ทําหนาที่ เก่ียวกับงานการวางแผนการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย การพัฒนาแผนงาน การพัฒนาเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอนงานติดตาม
ประเมินผล งานการฝกซอมแผนฯ งานการจัดฝกอบรมตาง ๆ และงานการจัดทําโครงการเก่ียวกับการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  

(๓) ฝายปองกันและปฏิบัติการ ทําหนาท่ี ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล ประเมิน
สถานการณท่ีอาจเกิดข้ึน วางมาตรการตาง ๆ ในการปองกันภัยมิใหเกิดขึ้น หรือเกิดข้ึนแลวใหไดรับความ คูมือ
การปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลรูสะมิแล เสียหายนอยที่สุด จัดระเบียบแจงเตือน
ภัยการชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยงานการขาวการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติการจิตวิทยา 
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   (๔) ฝายฟนฟูบูรณะ ทําหนาที่ สํารวจความเสียหาย และความตองการดานตางๆ จัดทําบัญช ี
ผูประสบสาธารณภัย ประสานกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเคราะหผูประสบสาธารณภัย เพ่ือใหการ
สงเคราะหและฟนฟูคุณภาพชีวิตทั้งทางดานรางกายและจิตใจแกผูประสบสาธารณภัย พรอมทั้งดําเนินการ
ฟนฟูบูรณะสิ่งทีช่ํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิม หรือใกลเคยีงกับสภาพเดิมใหมากที่สุด  

(๕) ฝายประชาสัมพันธ ทําหนาท่ี เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ เผยแพรความรู
เก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแถลงขาวขอเท็จจริงเก่ียวกับความเสียหาย และความ
ชวยเหลือใหแกสื่อมวลชนและประชาชนท่ัวไปไดทราบ  

๔.๓ การบรรจุกําลัง  
๔.๓.๑ ในภาวะปกติ ใชกําลังเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลรูสะมิแลเปนหลัก  
๔.๓.๒ เมื่อคาดวาจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนที่ใด ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยเขาควบคุมสถานการณ ปฏิบัติหนาที่ และเพ่ือชวยเหลือประชาชนใหพ้ืนที่โดยเร็ว และรายงานให
ผูอํานวยการอําเภอเมืองปตตานี ทราบทันท ี 

 
๕. สถานที่ตั้ง  

ตั้งอยู ณ ที่ทําการเทศบาลตําบลรูสะมิแล หมูที่ 6 ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตาน ี
94000 

 
๖. แนวทางปฏิบัติ  

เพื่อเตรียมการดานทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพรอมไวรองรับ 
สถานการณสาธารณภัยที่อาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ หลักการปฏิบัติใหเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล และหนวยงานที่เก่ียวของจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรท่ีจําเปนเพ่ือการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ใหเหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงและความลอแหลมของพื้นท่ี รวมทั้งการวางแนวทางการ
ปฏิบัติการใหพรอมเผชิญสาธารณภัยและดําเนินการฝกซอมตามแผนที่กําหนดอยางสม่ําเสมอเปน ประจํา
เพ่ือใหเกิดความพรอมในทุกดานและทุกภาคสวนในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลตําบลรูสะมิแล 

 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. การปองกันและลดผลกระทบ  
๑.๑ การวิเคราะหความเสี่ยงภัย  
 

- ประเมินความเสี่ยงภัยและความลอแหลมในเขต
พ้ืนที่ โดยพิจารณาจากขอมูลสถิติการเกิดภัยและจาก
การวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมตาง ๆ  
- จัดทําแผนที่เสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย 

๑.๒ การเตรียมการดานฐานขอมูลและระบบ  
สารสนเทศ  

- จัดทําฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ  
สาธารณภัย  
-พัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลดานสาธารณภัยระหวาง  
หนวยงานใหมีประสิทธิภาพและสามารถใชงานได  
รวมกัน  
- กระจายขอมูลดานสาธารณภัยไปยังหนวยงานที่มี
หนาที่ปฏิบัติการ  
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๑.๓ การสงเสริมใหความรูและสรางความ  
ตระหนักดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

- สนับสนุนใหสื่อประชาสัมพันธใหมีบทบาทในการ
รณรงคประชาสัมพันธเพ่ือปลูกฝงจิตสานึกดานความ 
ปลอดภัยอยางตอเนื่อง  
- เผยแพรและเสริมสรางความรูความเขาใจแก
ประชาชนเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน  
- พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงค
ประชาสัมพันธให ชัดเจนเขาใจงาย เหมาะสม เขาถึง
กลุมเปาหมายแตละกลุม และเปนที่นาสนใจ  
- สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรเครือขายในการ
ปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยทุกภาคสวนทั้ง
ภาครัฐ ภาค เอกชน และอาสาสมัครตาง ๆ มีสวน
รวมในการรณรงค ในเรื่องความปลอดภัยอยาง
ตอเนื่อง  

๑.๔ การเตรียมการปองกันดานโครงสรางและ  
เครื่องหมายสัญญาณเตือนภัย  

- จัดหาพื้นที่รองรับนาและกักเก็บนา  
- สรางอาคารหรือสถานที่เพ่ือเปนสถานที่หลบภัย 
สําหรับ พ้ืนที่ที่การหนีภัยทําไดยาก หรือไมมีพ้ืนท่ี
หลบภัยที ่เหมาะสม  
- กอสราง/ปรับปรุงเสนทางเพ่ือการสงกําลังบํารุง 
หรือ เสนทางไปสถานที่หลบภัยใหใชการได  

๒. การเตรียมความพรอม  
๒.๑ ดานการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน  

- จัดทําคูมือและจัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและ
แผนสํารองของหนวยงาน และมีการฝกซอมแผน  
- จัดเตรียมระบบการติดตอสื่อสารหลักและสื่อสาร
สํารอง  
- กําหนดแนวทางการประชาสัมพันธขาวสารแก
ประชาชน และเจาหนาที่ 
-จัดเตรียมเสนทางอพยพและจัดเตรียมสถานที่
ปลอดภัยสําหรับคนและสัตวเลี้ยง   

 - กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบ  
เรียบรอย รวมทั้งการควบคุม การจราจรและการ
สัญจรภายในเขตพื้นที่  
- จัดระบบการดูแลสิ่งของบริจาคและการสงเคราะห  
ผูประสบภัย  
- จัดทําบัญชีรายชื่อคนที่ตองชวยเหลือเปนกรณี
พิเศษ 

2.2 ดานบุคลากร - จัดเตรียมเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และกําหนดวิธีการปฏิบัติตาม
หนาที่และข้ันตอนตาง ๆ 
-  วางระบบการพัฒนาศักยภาพและการฝกอบรม
บุคลากร ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  จัดทําบัญชีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานตาง ๆ หรือ
เจาหนาที่จากหนวยงานและองคกรที่เก่ียวของ 
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-  การเสริมสรางศกัยภาพชุมชนดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยการฝกอบรมประชาชน 
 

2.3 ดานเครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุ 
อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และพลังงาน 

- จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณที่จําเปนใหพรอมใชงานไดทันที 
- จัดทําบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะเครื่องมือ 
วัสดุอุปกรณของหนวยงาน ภาคีเครือขายทุกภาค
สวน 
- พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณดาน 
สาธารณภัยใหทันสมัย 
- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนพ้ืนฐานสําหรับ
ชุมชน 
- จัดเตรียมระบบเตือนภัย 
- จัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงสํารอง/แหลงพลังงานสํารอง 

2.4 ดานการเตรียมรับสถานการณ - จัดประชุมหนวยงานที่เก่ียวของกับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เชน สถานพยาบาล ไฟฟา 
ประปา ผูนําชุมชน ฯลฯ 
- มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบใหแกหนวยงาน
นั้น 
- กําหนดผูประสานงานที่สามารถติดตอไดตลอดเวลา
ของหนวยงาน 

 

การปฏิบตัิในภาวะฉุกเฉิน  
วัตถุประสงค  
๑. เพ่ือดําเนินการระงับภัยที่เกิดข้ึนใหยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดข้ึน โดยการ

ประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน  
๒. เพ่ือรักษาชีวิต ทรัพยสิน และสภาวะแวดลอมที่ไดรับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ  
 

หลักการปฏิบัติ  
คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมูบาน/ชุมชน กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย เทศบาลตําบลรูสะมิแล หรือกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อําเภอเมือง และ
หนวยงานที่เก่ียวของ ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี ้ 
 

๑. กรณีเม่ือเกิดสาธารณภัย ระดับหมูบาน/ชุมชน  
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบตัิ 

๑. การแจงเหตุ  ประชาชน / อาสาสมัคร / คณะกรรมการฯ ฝาย
แจงเตือน ภัยแจงเหตุใหประธานคณะกรรมการ
ปองกันและบรรเทา สาธารณภัยหมูบาน / ชุมชน 
และผูอานวยการทองถ่ิน / ผูที่ผูอํานวยการทองถ่ิน
มอบหมายทราบ โดยทางวิทย ุสื่อสาร / โทรศพัท  
-วิทยุสื่อสารความถี่ ๑๖๒.๕50 MHz  
-โทรศัพทสายดวน 0-7346-0188 
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๒. การระงับเหตุ  คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมูบาน/ ชุมชน/ อปพร./ มิสเตอรเตือนภัย/ 
OTOS/ อาสาสมัคร ตางๆเขาระงับเหตุ ตามแผน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน  

๓. การประสานหนวยงานตาง ๆ  -กรณีผูบาดเจ็บใหประสานสถานพยาบาลในพ้ืนที่ /  
ขางเคยีง  
-วิทยุสื่อสาร ความถี่ ๑๖๒.๕50 MHz 
-โทรศัพทสายดวน ๑๖๖๙ หรือ 0-7346-0188 
-กรณีเกินศักยภาพของหมูบาน/ชุมชนในการระงับ
ภัย ใหประธานคณะกรรมการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย หมูบาน / ชุมชน รายงานตอ
ผูอํานวยการทองถ่ิน เพ่ือขอความชวยเหลือ  

 

๒. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกวาระดับหมูบาน / ชุมชน จะควบคุมได 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ  

๑. การจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ  ผูอํานวยการทองถ่ินออกคําสั่งตั้งศนูยอํานวยการ  
เฉพาะกิจ  

๒. การเฝาระวัง ติดตาม และรับแจงเหตุ ๒๔  
ชั่วโมง  

จัดเวรเฝาระวังติดตามสถานการณ  

๓. แจงขาวเตือนภัย  - แจงผูประสานงานของหนวยงานที่เก่ียวของทราบ  
- แจงผานทางสื่อตาง ๆ  
- ออกประชาสัมพันธเสียงตามสาย  

๔. การระงับเหตุ  - ผูอํานวยการทองถ่ินเขาพื้นที ่และตั้งศูนย
บัญชาการเหตุการณในที่เกิดเหต ุเพ่ือเปนจุดสั่งการ 
พรอมจัดบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณ และ  
ยานพาหนะในการระงับเหตุ  

๕. การชวยเหลือผูประสบภัย  - ปฏิบัติการคนหา และชวยเหลือผูประสบภัย  
- ปฐมพยาบาลผูประสบภัยท่ีเจ็บปวยเพ่ือสงไป
รักษาตัวในโรงพยาบาลตอไป  
- จัดหาปจจัยสี่ใหแกผูประสบภัย  
- ใหการสงเคราะหผูประสบภัย  

๖. การรายงานสถานการณ  - จัดเตรียมเจาหนาที่เพื่อรายงานสถานการณใหกอง
อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
และกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดทราบ จนกระทั่งสถานการณภัยสิ้นสุด  

๗. การประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ  - กรณีตองขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. ขางเคียง / 
สวนราชการ ตาง ๆ ในพ้ืนที่ / องคกรสาธารณกุศล 
ภาคเอกชน หรือ กองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป  
-วิทยุสื่อสาร ความถี่ ๑๖๒.๕50 MHz 
-โทรศัพทสายดวน 0-7346-0188 

  ๗ 

  ๘ 



 
 

๘. การอพยพ  - เมื่อสถานการณเลวรายและจําเปนตองอพยพ ให  
ดําเนินการอพยพเคลื่อนยายอยางเปนระบบ  

 

๓. กรณสีาธารณภัยรุนแรงเกินกวาระดับทองถิ่นจะควบคุมได 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ  

การสงตอการควบคุมสถานการณ  กรณีสถานการณรุนแรงเกินกวาศักยภาพของ
ทองถิ่นจะรับสถานการณได ใหรายงานตอผูอานวย
การอําเภอ เพ่ือสงมอบการควบคุมสถานการณ
ตอไป  

 

การอพยพ  
วัตถุประสงค  
เพ่ือเปนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ และสามารถ

ดําเนินการอพยพเคลื่อนยายใหเปนไปอยางมีระบบ สามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสู
สถานที่ปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อเปนการเคลื่อนยายสวนราชการมาอยูในเขตปลอดภัยและ
สามารถใหการบริการประชาชนได 

 

หลักการปฏิบัติ  
๑. การเตรียมการอพยพ 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. จัดทาแผนอพยพในพ้ืนที่เสี่ยงจากสาธารณภัย  ประชุมผูที่เก่ียวของ  
๒. เตรียมการเกี่ยวกับการอพยพ  - ประชุมและสํารวจสถานที่  

- สถานที่ปลอดภัยสําหรับการอพยพประชาชนและ  
สัตวเลี้ยง  
- เสนทางหลัก และสํารองสําหรับอพยพ  
- ปายแสดงสัญญาณเตือนภัย ปายบอกเสนทาง
อพยพทั้ง เสนทางหลักและเสนทางรอง  
- จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ ยานพาหนะ ที่จําเปน  
ตอการอพยพ  
- จัดลําดับความสําคัญของการอพยพ โดยจัดแบง
ประเภทของบคุคลตามลาดับความสําคัญเรงดวน  
- กําหนดจุดนัดหมายประจําชุมชนและพ้ืนที่รองรับ  
การอพยพ  
- จัดทําคูมือการอพยพจากสาธารณภัยที่สั้น งายตอ
การทําความเขาใจ ใหประชาชนไดศึกษา  

๓. จัดเตรียมสรรพกําลังหนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน  
หรือหนวยอพยพ  

ทบทวนและฝกซอมแผนอยางสม่ําเสมอ  

๔. จัดประชุมหรืออบรมใหความรูในการชวยเหลือ  
ตัวเองเมื่ออยูในภาวะฉุกเฉิน  

ประชุมหรือฝกอบรม  

๕. ทบทวนและฝกซอมแผนระบบเตือนภัยและ  
แผนอพยพ ประเมินเพ่ือใหสามารถประยุกตใช  
ตอไป  
 

ฝกซอมแผนทั้งแบบปฏิบัติการบนโตะ และแบบ
ปฏิบัต ิการจริง  

  ๙ 



 
 

๖. ตรวจสอบการทํางานระบบสื่อสาร  - ติดตอกับผูมีวิทยุสื่อสาร / หรือผูมีโทรศัพทมือถือ
เพ่ือเขารวมในการแจงเตือนภัย  
- ฝกซอมแผนอพยพ  

๗. แจงประชาชนที่อาศัยและทํางานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
วามีความเสี่ยงตอภัยประเภทใดในหมูบาน/ชุมชน 
เชน อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย  

การประชุมหมูบาน/ชุมชน  

 

๒. การจัดระเบียบสถานท่ีอพยพและการรักษาความปลอดภัย 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบตัิ 

๑. การจัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัย  - จัดเตรียมพ้ืนที่ใหเหมาะสมกับจํานวนผูอพยพ 
และสัตวเลี้ยง  
- จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของหองน้ํา อาหาร  
น้ําดื่ม และสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ  
- จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
- จัดระเบียบพ้ืนที่อพยพ โดยแบงพ้ืนที่ใหเปน
สัดสวนเปนกลุมครอบครัวหรือกลุมชุมชน  
- จัดทําแบบฟอรมลงทะเบียนผูอพยพ เพ่ือเปนการ  
ตรวจสอบจํานวนผูอพยพ  
- จัดหาสถานที่ปลอดภัยแหงอ่ืนไวรองรับในกรณี
พ้ืนที่ ไมเพียงพอ  

๒. การรักษาความปลอดภัย  จัดระเบียบเวรยามทั้งในสถานท่ีอพยพ และ
บานเรือนของผูอพยพ  

 

 ๓. การดําเนินการอพยพขณะเกิดภัย 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. เรียกประชุมกองอํานวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยหมูบาน / ชุมชน เม่ือไดรับขอมูล แจง
เตือนจากอําเภอ / หมูบาน / ขอมูลเครื่องวัดปริมาณ
นาฝน / มิสเตอรเตือนภัย  

เรียกประชุมกองอํานวยการปองกันและบรรเทา  
สาธารณภัย เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

๒. เตรียมความพรอม / เตรียมพรอมระบบเตือน  
ภัยทั้งหมด (สัญญาณเตือนภัยวิทยุสื่อสาร  
โทรศพัทมือถือ หรือระบบเตือนภัยท่ีมีอยูใน  
ทองถิ่น)  

เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ  

๓. ติดตามสถานการณจากทางราชการ สื่อมวลชน 
และอาสาสมัครเตือนภัย  

สั่งการในระหวางการประชุมกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

๔. ตรวจสอบขอมูลที่จาเปนในพ้ืนที่ที่ประสบภัย  - บัญชีรายชื่อผูอพยพ  
- บัญชีจํานวนและชนิดของสัตวเลี้ยงท่ีจะอพยพ  
- ยานพาหนะ  
- อาหารที่สํารองไวสําหรับคนและสัตวเลี้ยง  

๕. ตรวจสอบระบบเครือขายการเตือนภัย  ตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร  

๖. จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยรองรับผูอพยพและ  
สัตวเลี้ยง  

ประสานกับผูดูแลสถานที่  

  ๑๐ 



 
 

 
เมื่อสถานการณเลวรายและจําเปนตองอพยพ  

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. ออกประกาศเตือนภัยเพ่ืออพยพ  ฝายเฝาระวังและแจงเตือนภัยและฝายสื่อสารของ

คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมูบาน / ชุมชน ออกประกาศเตอืนภัยเพ่ืออพยพให
สัญญาณเตือนภัยและประกาศอพยพ เชน เสียงตาม
สาย วิทย ุหอกระจายขาว โทรโขง นกหวีด หรือ
สัญญาณเสียง /สัญลักษณตาง ๆ ที่กําหนดใหเปน
สัญญาณเตือนภัย ประจําชุมชน / หมูบาน  

๒. สงฝายอพยพไปยังจุดนัดหมาย / จุดรวมพล  
เพ่ือรับผูอพยพหรือตามบานที่มีผูปวย คนชรา  
เด็ก และสัตวเลี้ยง  

สั่งการในระหวางการประชุมกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  

๓. การดูแลความปลอดภัยบานเรือนผูอพยพ  จัดเวรออกตรวจตราความเรียบรอยในพื้นที่ประสบ
ภัย 

 
๔. การดําเนินการอพยพเมื่อภัยสิ้นสุด 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. ตรวจสอบพื้นที่ประสบภัย  สํารวจความเสียหายของพ้ืนที่ประสบภัย รวมทั้ง

บานเรือน ของผูเสียหาย  
๒. ตรวจสอบสภาพถนนที่ใชเปนเสนทางอพยพ  ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ  
๓. แจงแนวทางการอพยพกลับใหประชาชนได  
รับทราบ  

ประชุมผูเก่ียวของ  

๔. ตรวจสอบความพรอมของประชาชนในการ  
อพยพกลับ  

จัดการประชุมที่สถานที่ที่ผูอพยพพักอาศัย  

๕. ดาเนินการอพยพประชาชนกลับบานเรือน  ชี้แจงในที่ประชุมและดําเนินการอพยพประชาชน
กลับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๑๑ 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       (รวม ๔ ขั้นตอน ปฏิบัติทันททีี่ไดรับแจงเหตุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการดําเนนิงาน 
ดานการชวยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉนิ 

รับแจงเหตุ 

จัดเจาหนาที่ออกปฏิบัติงานทันที 
 

เสร็จสิ้นภารกิจ 
 

รายงานผูบังคับบัญชา  
 

รายงานเหตุดวนสาธารณภัย 

  ๑๒ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รวม ๖ ขั้นตอน ๑๘๐ นาที หรือ ๓ ชั่วโมง) 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ดานการสนับสนุนน้ําอุปโภค-บริโภค 

รับแจงเหตุ 

รับแจง/หนังสือ 
(๑ นาท)ี 

เสนอ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล. 

(๕ นาท)ี 

เสนอปลัดเทศบาล (๑๐ นาท)ี 

ผู้บริหารพจิารณา (๑๕ นาท)ี 

ดาํเนินการ(๑๔๐ นาท)ี 

เสร็จสนิภารกจิ 

รายงานการ 

ปฏบิัตงิาน 

  ๑3 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
พนักงานขับรถบรรทุกนํ้ากรณีสงนํ้าอุปโภค – บริโภค 

รับคําสั่งผูบังคบับัญชา 

(๑ นาท)ี 

ดําเนินการ (๑๔๐ นาท)ี 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานผูบังคับบัญชา 
(๙ นาท)ี 

  ๑๔ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รวม ๓ ขั้นตอน ปฏิบัติทนัทีที่ไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
พนักงานขับรถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค 

รับคําสั่งผูบังคบับัญชา 

ออกปฏิบัติงานทันท ี

เสร็จสิ้นภารกิจ 

   รายงานผู้บังคับบัญชา 

  ๑๕ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รวม ๔ ขั้นตอน ปฏิบัติทนัทีที่ไดรับคําสั่งจากศนูยสั่งการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
หนวยปฏิบตัิงานระบบการแพทยฉุกเฉิน 

รับคําสั่งจากศนูยสั่งการ 

ออกปฏิบัติงานทันท ี

เสร็จสิ้นภารกิจ 

คียขอมูลในระบบ ITEMS 

รายงานศูนยสั่งการ 

  ๑๖ 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( รวม ๑๒ ขั้นตอน ระยะเวลาดําเนินการ ๙๐ วัน นับแตวันที่เกิดสาธารณภัย ) 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
การชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

รับเรื่องรองทุกข 

เสนอหัวหนาสํานักปลัด (๕นาท)ี 

เสนอปลัดเทศบาล(๑๐ นาท)ี 

ผูบริหารพิจารณา(๑๕ นาท)ี 

สํารวจความเสียหายรวมกับ 

กองชาง (๑๒๐ นาท)ี 

แจง คกก.ตรวจสอบขอเท็จจริง 

(๑๐ นาท)ี 

ประชุม คกก.พิจารณาใหความ

ชวยเหลือ ( ๖๐ นาท ี) 

สรุปผลการพิจารณาใหความ

ชวยเหลือ (๖๐ นาท)ี 

เสนอผูบริหารพิจารณา 

(๑๕ นาท)ี 

เสนอกองคลังเพ่ือต้ังฎีกาเบิกจาย 

แจงผูประสบภัย 

รายงานการชวยเหลือ 

  ๑๗ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รวม ๓ ขั้นตอนกรณีเกิดเหตุนอกพื้นที ่, ๕ ขั้นตอน กรณีเกิดเหตุในพื้นที่รับผิดชอบ) 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
การระงับเหตุอัคคีภัย 

รับแจงเหตุ (๑ นาท)ี 

จัดเจาหนาที่ออกปฏิบัติงานทันที หลัง

ไดรับอนุมัต ิจากผูบังคับบัญชา 

เสร็จสิ้นภารกิจ เจาหนาที่กลับทีต่ั้งปกต ิ

สํารวจความเสียหาย 
(เหตุเกิดในพ้ืนที่เทศบาล) 

รายงานดวนเหตุสาธารณภัย 
(เหตุเกิดในพ้ืนที่เทศบาล) 

รายงานการชวยเหลือ 

  ๑๘ 



 
 

 
 
วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีวิธีการ
ติดตามและประเมินผลในการดําเนินงาน ดังนี ้ 

๑) การติดตามผลการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ตามคูมือกับผูปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒) ใหผูปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตอที่
ผูบังคบับัญชาทุกครั้ง  

๓) จัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๑9 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบรายงานเหตุดวนสาธารณภัย 

ความเรงดวน   ดวนท่ีสุด   วันที่................เดือน.........................พ.ศ. .... 
ที ่      ปน 53201/ 
จาก    นายกเทศมนตรเีทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 
ถึง      นายอําเภอฉวาง 

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

๑. ชนิดของภัย  อุทกภัย     วาตภัย     ภัยแลง    อัคคีภัย    ไฟปา    อากาศหนาว 
      แผนดินไหวและอาคารถลม     สารเคมีและวัตถุอันตราย     อุบัติเหตุ    
      ทุนระเบิด กับระเบิด   การปองกันและระงับภัยทางอากาศ    การกอวินาศกรรม   
      อื่นๆ.................................................... 
      การอพยพประชาชนและสวนราชการ     อื่นๆ 

๒. ความรุนแรง   เล็กนอย    ปานกลาง    รุนแรง   
๓. ชวงเวลาที่เกิดภัย เริ่มตนเมื่อ วันที่...........เดือน..................พ.ศ............ เวลา...................น. 

                     สิ้นสุดเม่ือ วันที่...........เดือน..................พ.ศ............ เวลา...................น. 
๔. สถานที่เกิดภัย เลขที่.............  หมูที่............. ตําบลรูสะมิแล  อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 
๕. ราษฎรที่ประสบภัย 

๕.๑ ราษฎรไดรับความเดือนรอน......................คน .....................ครัวเรือน 
๕.๒ บาดเจ็บ..........................................คน 
๕.๓ เสียชวีิต...........................................คน 
๕.๔ สูญหาย...........................................คน 
๕.๕ อพยพไปยังท่ีปลอดภัย..............................คน ........................ครัวเรือน 

๖. ความเสียหายเบ้ืองตน 
๖.๑ อาคารสิ่งปลูกสราง/บานเรือน........................................แหง 
๖.๒ พื้นที่และทรัพยสินทางการเกษตร...................................ไร 
๖.๓ สิ่งสาธารณประโยชน(เชน ถนน ฝาย สะพาน ฯลฯ).........แหง 
๖.๔ ประมาณการความเสียหายในเบื้องตน.............................บาท 
๖.๕ อื่น ๆ (ระบุ)......................................................................หนวย 

๗. การบรรเทาภัยในเบื้องตน เทศบาลตําบลรูสะมิแล  ไดดําเนินการตรวจสอบความเสียหายในเบื้องตน
แลว
................................................................................................................................................................ 

๘. เครื่องมือ/อุปกรณท่ีใช รถดับเพลิง......... คัน  รถบรรทุกน้ํา..........คนั  รถกูภัย.......คนั รถกูชีพ....คนั 
รถบรรทุก.......คนั เรือ....ลํา  เครื่องสูบน้ํา......เครื่อง  เครื่องมืออื่น ๆ .................. 

๙. การดําเนินงานของสวนราช อาสาสมัคร มูลนิธิในพ้ืนที่...................................................................... 
        สวนราชการอื่น  (ชื่อ)......................................     ภาคเอกชน  (ชื่อ)......................................                      

                                                                      (ลงชื่อ)................................................ผูรายงาน 
                                                                             (................................................) 
                                                                       ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 

 

 

 



 
 
 

คําขอหนังสือรับรองกรณีผูประสบภัย หรือเจาของ หรือผูครอบครองทรัพยสิน 
รองขอหลกัฐานเพ่ือรับการสงเคราะห หรือบริการอื่นใด 

 
              เขียนที่ ..................................................................  
                                                                               วันที่...............เดือน...............................พ.ศ. .......................  
ขอ 1 ขาพเจา............................................................................................ อายุ .............................. ป สญัชาติ........................... 
อยูบานเลขที.่..................................ตรอก/ซอย................................................................ถนน...................................................... 
ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด.................................................... 
หมายเลขโทรศัพท..................................................................................................................................................................  

ในฐานะ         ผูประสบภยั                       เจาของทรัพยสิน                       ผูครอบครองทรัพยสิน  

                  ทายาทโดยธรรมของผูประสบภัย/เจาของทรพัยสนิ/ผูครอบครองทรัพยสนิ ชื่อ..............................................                

                  ผูรับมอบอํานาจของผูประสบภัย/เจาของทรพัยสนิ/ผูครอบครองทรัพยสนิ ชื่อ............................................. 
ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ..................................................................................................(ระบปุระเภทภัยของสาธารณภัย) 
เมื่อวันที่...........เดือน..............................พ.ศ. ...................เวลา..........................น. (ที่เกิดสาธารณภยั) ไดรับความเสยีหาย ดงันี ้ 

     (1)............................................................................................................................................................................        
     (2)............................................................................................................................................................................     
     (3)...........................................................................................................................................................................  
ขอ 2 ขาพเจาขอยื่นคําขอตอ.........................................................................................................................................  

ขอใหออกหนังสือรับรองไวเปนหลกัฐานเพ่ือ.................................................................................................................................. 

โดยไดแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณา ปรากฏดังนี้ (ใสเครื่องหมาย   ใน  หนาขอความท่ีตองการ)                   

 1. หลักฐานแสดงสถานภาพความเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล  

 บุคคลธรรมดา  

                            สําเนาบัตรประชาชน หรือสาํเนาทะเบียนบาน หรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให  

                            สําเนาทะเบียนพาณชิย (ถามี)  

                                อื่น ๆ .............................................................................................................  

                          นิติบุคคล  

                            สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล  

                            สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ (ถามี)  

                            สําเนาวตัถุประสงคของหางหุนสวน (ถามี)  

                            อื่น ๆ ..................................................................................................................................  

2. หลักฐานเอกสารแสดงสิทธ ิ 

3. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)  

4. เอกสารการสอบสวนพยาน (ถามี)  

5. อื่น ๆ ...................................................................................................................................................  
                                   รวม.......................................ฉบับ  

ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตน เปนความจริงทุกประการ                   
(ลงช่ือ)............................................................ผูยื่นคําขอ  
        (...........................................................)  

คําเตือน ผูใดแจงความอันเปนเทจ็ แกเจาพนักงานมีความผดิทางประมวลกฎหมายอาญา มาตรา137 มาตรา267 และมาตรา
268  
หมายเหต ุในกรณีผูประสบภยั หรือเจาของทรัพยสิน หรือผูครอบครองทรัพยสิน ถึงแกความตาย หรอืไมสามารถยื่นคําขอได
ดวยตนเอง ใหทายาทโดยธรรม ผูจัดการมรดก หรือผูรับมอบอํานาจของผูนั้น แลวแตกรณีเปนผูยื่นคาํขอ พรอมแสดงหลักฐาน
การเปนทายาท ผูจัดการมรดก และการมอบอํานาจดังกลาวดวย 



 
 
 
 
 
สําหรับเจาหนาท่ี 
 
ตรวจสอบแลวครบถวนถูกตอง 
 

(ลงช่ือ)...................................................................ผูตรวจสอบ  
        (.....................................................................) 
 
(ลงช่ือ)...................................................................ผูรบัรอง  
        (.....................................................................) 
 
(ลงช่ือ)...................................................................ผูรบัรอง  
        (.....................................................................) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
(สําเนาคูฉบับ) 

ที่  ปน ๕๓201/                                   สํานักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

                   ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตานี 94000 

หนังสือรับรองผูประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา 

  หนังสือฉบับนี้ใหไวเพ่ือรับรองวา..........................................เกิดวันที่........................................

เลขประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่                /                อื่น ๆ .......................................(ถามี) 

ที่อยูที่ประสบภัย บานเลขที่...............  หมูที่................. ถนน.................. ตําบลรสูะมิแล   อําเภอเมือง 

จังหวัดปตตานี  รหัสไปรษณีย 94000   โทรศพัท....................................................... 

ที่อยูตามทะเบียนบานหรือที่อยูที่ติดตอได บานเลขที่.......... หมูที่........ ถนน............... ตําบลรูสะมิแล............... 

อําเภอเมือง.................. จังหวดั......ปตตานี...... รหัสไปรษณีย....94000... โทรศพัท............................ 

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

สถานที่เกิดภัย) เมื่อวันที่...............................................................ความเสียหายของผูประสบภัย ตามบัญชีความ

เสียหายแนบทายหนังสือรับรองของผูประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาฉบับนี้    

ผูประสบภัยมีสิทธิที่จะไดรับการสงเคราะหและฟนฟูจากหนวยงานของทางราชการดานใด

ดานหนึ่งหรือหลายดานตามเงื่อนไข หลักเกณฑ และแนวทางที่หนวยงานนั้นกําหนด รายละเอียดตารางแสดง

สิทธิ ที่จะไดจากทางราชการปรากฏตามแนบทายนี ้

 

                                      ให ณ วันที่             เดือน                      พ.ศ. 

 

 

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

               นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 

 


