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คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ พนักงานส่วนต าบล  
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑. หลักการและเหตุผล 
สาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความ 

แปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง 
สังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพื้นท่ีเล่ียงภัยมากขึ้น 
ส่งผลให้ความเสียหายจาก สาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ท้ังภัยธรรมชาติ เซ่น อุทกภัย วาตภัย  ภัยแล้ง ภัยหนาว 
และภัยจากการกระท าของมนุษย์ เซ่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย 

องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ใกล้ชิดประชาชน และมีบทบาทภารกิจใน
การเข้าไปให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในล าดับแรก ก่อนท่ีหน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือประกอบกับพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 
ผู้อ านวยการท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นตน จึงถือเป็นภารกิจส าคัญขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการปูองกันสาธารณภัย และพัฒนาขีดความสามารถในการ 
เผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายหลังจากสถานการณ์ภัยยุติ 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้การด าเนินงานจัดการงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งคอก มีข้ันตอน,หรือกระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๒. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการงาน 

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 

๓. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 

สามารถลดความสูญเสียท่ีเกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยท่ีสุด 

๔. เพื่อให้ประชาชนท่ีประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างท่ัวถึงและท้นเวลา  

๕. เพื่อบูรณาการระบบการส่ังการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีเอกภาพ ๖. 

เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีดี และสอดคล้องกับวัฏจักรการเกิดภัย 

๓. นิยามค าศัพท์ 

การปูองกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมต่างๆท่ีก าหนดขึ้นล่วงหน้าท้ัง 

ทางด้านโครงสร้าง และท่ีมิใช่ด้านโครงสร้าง เพื่อลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย 

การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการต่างๆเพื่อหลีกเล่ียงและลด  

ผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยและยังหมายถึงการลดและปูองกันมิให้เกิดเหตุหรือลดโอกาสท่ีอาจก่อให้เกิด 

สาธารณภัย 

การเตรียมความพร้อม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมท่ีด าเนินการ  

 



 

 

 
๒ 

 

ล่วงหน้าก่อนเกิด สาธารณภัย เพื่อเตรียมพร้อมการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถรับมือกับผลกระทบ 

จากสาธารณภัยได้อย่างทันการณ์ และมีประสิทธิภาพ 

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดต้ังองค์กรและ 

การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การเตรียมความพร้อมรับมือและการฟื้นฟูบูรณะ 

การพื้นฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การพื้นฟูสภาพเพื่อท าให้ส่ิงท่ีถูกต้องหรือได้รับ 

ความเสียหายจากสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือ แก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม รวมท้ังให้ 

ผู้ประสบภัยสามารถด ารงชีวิตตามสภาพปกติได้โดยเร็ว 

หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของ 

รัฐ แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ี หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง แต่ไม่หมายรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ กรุงเทพมหานคร 

ผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  หมายถึง  รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงมหาดไทย 

รองผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  หมายถึง  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ผู้อ านวยการกลาง หมายถึง อธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ผู้อ านวยการจังหวัด หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด 

รองผู้อ านวยการจังหวัด หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ผู้อ านวยการอ าเภอ หมายถึง นายอ าเภอ 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  นายกเทศมนตรี  ผู้ ช่วย

ผู้อ านวยการท้องถิ่น หมายถึง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานหมายถึง ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้

ปฏิบัติหน้าท่ีในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นท่ีต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย พ.ศ.๒๕๔๐ 

กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการ 

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นท่ีจังหวัด 

กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการ ปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในเขตอ าเภอ และท าหน้าท่ีช่วยเหลือจังหวัดในการปูองกันและบรรเทา สาธารณภัย 
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กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นแห่งพื้นท่ี หมายถึง องค์กรปฏิบัติใน 

การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิด 

สาธารณภัยข้ึนในพื้นท่ี 

๔. การจัดต้ังกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

๔.๑ องค์กรปฏิบัติ  

      ๔.๑.๑ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกท า

หน้าท่ีเป็นหน่วยงานของผู้อ านวยการท้องถิ่น และ ,ให้มีท่ีท าการ โดยให้ใช้ท่ีท าการ/ส านักงานองค์การ บริหาร

ส่วนต าบลทุ่งคอก เป็นส านักงานของผู้อ านวยการท้องถิ่น มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เป็น

ผู้อ านวยการ และมีปลัดและรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการ ก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชนในพื้นท่ีร่วมปฏิบัติงานในกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดขอบ 

ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อ 

เกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นท่ี 

     ๔.๑.๒ ภารกิจของกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

(๑) อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

(๒) สนับสนุนกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพื้นท่ีติดต่อ หรือใกล้เคียง 

หรือเขตพื้นท่ีอื่นเมื่อได้รับการร้องขอ 

(๓) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดขอบ รวมท้ัง 

ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขึ้นตอน 

๔.๒ โครงสร้างและหน้าท่ีของกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งคอก 

     ๔.๒.๑ โครงสร้างกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

ประกอบด้วย ๕ ฝุาย ได้แก่ 

(๑) ฝุายอ านวยการ ท าหน้าท่ี อ านวยการ ควบคุมก ากับดูแลในการปูองกันและบรรเทา สา

ธารณภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังวางระบบการติดตามติดต่อส่ือสารในการ 

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และฝุายท่ี 

เกี่ยวข้องให้การติดต่อเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและเช่ือถือได้ตลอดเวลา 

(๒) ฝุายแผนและโครงการ ท าหน้าท่ี เกี่ยวกับงานการวางแผนการปูองกันและบรรเทา          

สาธารณภัย การพัฒนาแผนงาน การพัฒนาเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขึ้นตอนงาน   
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ติดตามประเมินผล งานการฝึกซ้อมแผนฯ งานการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ และงานการจัดท าโครงการเกี่ยวกับการ 

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๓) ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ ท าหน้าท่ี ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล ประเมิน 

สถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น วางมาตรการต่าง ๆ ในการปูองกันภัยมิให้เกิดข้ึน หรือเกิดขึ้นแล้วให้ได้รับความ 

เสียหายน้อยท่ีสุด จัดระเบียบแจ้งเตือนภัยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยงานการข่าว การรักษาความ

ปลอดภัยและการปฏิบัติการจิตวิทยา 

(๔) ฝุายฟื้นฟูบูรณะ ท าหน้าท่ี ส ารวจความเสียหาย และความต้องการด้านต่างๆ จัดท าบัญชี

ผู้ประสบสาธารณภัย ประสานกับทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อให้การ 

สงเคราะห์และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมท้ังด าเนินการ 

ฟื้นฟูบูรณะส่ิงท่ีช ารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากท่ีสุด 

(๔) ฝุายประชาสัมพันธ์ ท าหน้าท่ี เป็นเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ 

เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแถลงข่าวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหาย และความ 

ช่วยเหลือให้แก่ส่ือมวลชนและประชาชนท่ัวไปได้ทราบ  

๔.๓ การบรรจุก าลัง 

     ๔.๓.๑ ในภาวะปกติ ใช้ก าลังเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกเป็นหลัก  

     ๔.๓.๒ เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นท่ีใด ให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยเข้าควบคุมสถานการณ์ ปฏิบัติหน้าท่ี และเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พื้นท่ีโดยเร็ว และรายงานให้ 

ผู้อ านวยการอ าเภอสองพี่น้องทราบทันที 

๕. สถานที่ต้ัง 

ต้ังอยู่ ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก บ้านหนองวัลย์เปรียง หมู่ท่ี ๓ ต าบลทุ่งคอก 

อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๒๑๑๐ 

๖. แนวทางปฏิบัติ 

 เพื่อเตรียมการด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์          

สาธารณภัยท่ีอาจเกิดขึ้นในพื้นท่ีรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการปฏิบัติ ให้องค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งคอก และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรท่ีจ าเป็นเพื่อการปูองกันและบรรเทา           

สาธารณภัยให้เหมาะสมกับผลการประเมินความเส่ียงและความล่อแหลมของพื้นท่ี รวมท้ังการวางแนวทาง          

การปฏิบัติการให้พร้อมเผชิญสาธารณภัยและดาเนินการฝึกซ้อมตามแผนท่ีก าหนดอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ า

เพื่อให้เกิดความพร้อมในทุกด้านและทุกภาคส่วนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 



 

 

 
๕ 

 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การปูองกันและลดผลกระทบ  
๑.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย 

- ประเมินความเสี่ยงภัยและความส่อแหลมในเซตพื้นท่ี โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจากการ วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

- จัดท าแผนท่ีเสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย 
๑.๒ การเตรียมการด้านฐานข้อมูลและ
ระบบ สารสนเทศ 

- จัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ สาธารณภัย 
-พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่าง หน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถไข้งานได้ ร่วมกัน 
-กระจายข้อมูลด้านสาธารณภัยไปยังหน่วยงานท่ีมี หน้าท่ีปฏิบัติการ 

๑.๓ การส่งเสริมให้ความรู้และสร้าง
ความ ตระหนักด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

- สนับสนุนให้สื่อประชาสัมพันธ์ให้มีบทบาทในการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์
เพื่อปลูกฝังจิตส านึกด้านความ ปลอดภัยอย่างต่อเน่ือง 
-  เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ ประชาชนเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 

- พัฒนารูปแบบและเน้ือหาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ ชัดเจนเข้าใจง่าย 
เหมาะสม เข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย แต่ละกลุ่ม และเป็นท่ีน่าสนใจ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายในการ ปูองกัน และบรรเทาสา
ธารณภัยทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาค เอกชน และอาสาสมัครต่าง ๆ มีส่วน
ร่วมในการ รณรงค์ในเร่ืองความปลอดภัยอย่างต่อเน่ือง 

๑.๔  การ เตรี ยมการปู องกั น ด้ าน
โครงสร้างและ เครื่องหมายสัญญาณ
เตือนภัย 

- จัดหาพื้นท่ีรองรับน้ าและกักเก็บน้ า 

- สร้างอาคารหรือสถานท่ีเพื่อเป็นสถานท่ีหลบภัย ส าหรับพื้นท่ีท่ีการหนีภัย
ท าได้ยาก หรือไม่มีพื้นท่ีหลบภัยท่ีเหมาะสม 

- ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเพื่อการส่งก าลังบ ารุง หรือ เส้นทางไปสถานท่ี
หลบภัยให้ใช้การได้ 

๒. การเตรียมความพร้อม 
๒.๑ ด้านการจัดระบบ ปฏิบัติการฉุกเฉิน 

- จัดท าคู่มือและจัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผน ส ารองของหน่วยงาน 
และมีการฝึกซ้อมแผน 

- จัดเตรียมระบบการติดต่อสื่อสารหลักและสื่อสารสาร ส ารอง 

- ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ ประชาชน และเจ้าหน้าท่ี 

- จัดเตรียมระบบการแจ้งเตือนภัยและส่งสัญญาณ เตือนภัยให้ประชาชน
และเจ้าหน้าท่ีได้รับทราบล่วงหน้า 
-จัดเตรียมเส้นทางอพยพและจัดเตรียมสถานท่ี ปลอดภัยส าหรับคนและสัตว์
เลี้ยง 

- ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบ เรียบร้อย รวมท้ังการ
ควบคุม การจราจรและการ สัญจรภายในเขตพื้นท่ี 

- จัดระบบการดูแลสิ่งของบริจาคและการสงเคราะห์ ผู้ประสบภัย 

- จัดท าบัญชีรายช่ือคนท่ีต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 



 

 

 
๖ 

การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน  
วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อด าเนินการระงับภัยท่ีเกิดขึ้นให้ยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยท่ีเกิดขึ้น โดยการ 

ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
๒. เพื่อรักษาชีวิต ทรัพย์สิน และสภาวะแวดล้อมท่ีได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ 
หลักการปฏิบัติ 
คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ขุมชน กองอ านวยการปูองกันและบรรเทา สา

ธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก หรือกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย อ าเภอสองพี่
น้อง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินการตามข้ึนตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. กรณีเมื่อเกิดสาธารณภัย ระดับหมู่บ้าน/ขุมชน 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การแจ้งเหตุ ประชาชน / อาสาสมัคร / คณะกรรมการฯ ฝุายแจ้ง เตือน

ภัยแจ้งเหตุให้ประธานคณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยหมู่บ้าน / ขุมชนและผู้อ านวยการท้องถ่ิน / ผู้ท่ี
ผู้อ านวยการท้องถ่ิน มอบหมายทราบโดยทางวิทยุสื่อสาร/
โทรศัพท์ -วิทยุสื่อสารความถ่ี ๑๖๒.๔๗๕ MHz -โทรศัพท์
สายด่วน ๐๓๕-๙๖๙๙๓๓  เบอร์มือถือ ๐๖๔-๑๕๙๖๕๙๕ 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๒.๒ ด้านบุคลากร -จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานปูองกันและ บรรเทาสาธารณภัย และ
ก าหนดวิธีการปฏิบัติตาม หน้าท่ีและ ข้ันตอนต่างๆ วางระบบการพัฒนา
ศักยภาพและการฝึกอบรม บุคลากร ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
- จัดท าบัญชีผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ หรือ เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานและ
องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง  
- การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการปูองกันและ บรรเทาสาธารณภัย 
โดยการฝึกอบรมประชาชน 

๒.๓ ด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ 
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
พลังงาน 

- จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นให้
พร้อมใช้งานได้ทันที 
- จัดท าบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ของ
หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
- พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ด้าน สาธารณภัยให้ทันสมัย 
- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะเป็นพื้นฐานส าหรับชุมชน 
- จัดเตรียมระบบเตือนภัย 
- จัดหาน้ ามันเช้ือเพลิงส ารอง/แหล่งพลังงานส ารอง 

๒.๔ ด้านการเตรียมรับสถานการณ์ -จัดประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการปูองกันและ บรรเทาสาธารณภัย 
เข่น สถานพยาบาล ไฟฟูา ประปา ผู้น าชุมชน ฯลฯ 
-มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานน้ัน  
-ก าหนดผู้ประสานงานท่ีสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา ของหน่วยงาน 



 

 

 
๗ 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๒. การระงับเหตุ คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่บ้าน/ 

ขุมชน/ อปพร./ มิสเตอร์เตือนภัย/ OTOS/ อาสาสมัคร 
ต่างๆเข้าระงับเหตุ ตามแผนปูองกันและ บรรเทาสาธารณ
ภัยขุมชน 

๓. การประสานหน่วยงานต่าง ๆ -กรณีผู้บาดเจ็บให้ประสานสถานพยาบาลในพื้นท่ี  / 
ข้างเคียง 
-วิทยุสื่อสาร ความถ่ี ๑๕๕,๑๗๕ MHz -โทรศัพท์สายด่วน 
๑๖๖๙ หรือ ๐๓๕-๕๓๑๐๗๗ ต่อ ๕๑๓๙ 
-กรณีเกินศักยภาพของหมู่บ้าน/ขุมชนในการระงับภัย ให้
ประธานคณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสา ธารณภัย 
หมู่บ้าน / ขุมชน รายงานต่อผู้อ านวยการ ท้องถ่ิน เพื่อขอ
ความช่วยเหลือ 

 
 
 ๒. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับหมู่บ้าน / ชุมชน จะควบคุมได้ 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การจัดต้ังศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ผู้อ านวยการท้องถ่ินออกค าสั่งต้ังศูนย์อานวยการ เฉพาะกิจ 
๒. การเฝูาระวัง ติดตาม และรับแจ้งเหตุ ๒๔ ช่ัวโมง จัดเวรเฝูาระวังติดตามสถานการณ์ 
๓. แจ้งข่าวเตือนภัย -แจ้งผู้ประสานงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

-แจ้งผ่านทางสื่อต่าง ๆ 
-ออกประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 

๔. การระงับเหตุ -ผู้อ านวยการท้องถ่ินเข้าพื้นท่ี และต้ังศูนย์บัญชาการ 
เหตุการณ์ในท่ีเกิดเหตุ เพื่อเ ป็นจุดสั่ งการ พร้อมจัด 
บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และ ยานพาหนะใน
การระงับเหตุ 

๕. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย -ปฏิบัติการด้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
-ปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยท่ีเจ็บปุวยเพื่อส่งไปรักษา 
ตัวในโรงพยาบาลต่อไป 
-จัดหาปัจจัยสี่ให้แก่ผู้ประสบภัย 
-ใหก้ารสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

๖. การรายงานสถานการณ์ จัดเตรียมเจ้าหน้า ท่ี เพื่อรายงานสถานการณ์ให้กอง 
อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ และกอง
อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดทราบ 
จนกระทั่งสถานการณ์ภัยสิ้นสุด 



 

 

 
๘ 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๗. การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ กรณีต้องขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการ ปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย อปท. ข้างเคียง / ส่วนราชการ ต่าง ๆ ใน
พื้นท่ี / องค์กรสาธารณกุศล ภาคเอกชน หรือ กองอ านวยการ
ปูองกันและบรรเทา สาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป  
-วิทยุสื่อสาร ความถี่ ๑๖๘,๒๗๕ MHz  
-โทรศัพท์สายด่วน ๐๘๐-๖๕๑๓๑๑๑ 

๘. การอพยพ เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจ าเป็นต้องอพยพให้ด าเนินการ
อพยพเคลื่อนย้ายอย่างเป็นระบบ 

 

 ๓. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับท้องถิ่นจะควบคุมได้ 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

การส่งต่อการควบคุมสถานการณ์ กรณีสถานการณ์รุนแรงเกินกว่าศักยภาพของท้องถิ่นจะรับ

สถานการณ์ได้ ให้รายงานต่อผู้อ านวยการอ าเภอเพื่อส่งมอบ

การควบคุมสถานการณ์ต่อไป 

 

การอพยพ 

วัตถุประสงค ์
เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ และสามารถ 

ด าเนินการอพยพเคล่ือนย้ายให้เป็นไปอย่างมีระบบ สามารถระงับการแตกต่ืนเสียขวัญของประชาชนไปสู่ 
สถานท่ีปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการเคล่ือนย้ายส่วนราชการมาอยู่ในเซตปลอดภัยและ 
สามารถให้การบริการประชาชนได้ หลักการปฏิบัติ 
 ๑. การเตรียมการอพยพ 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. จัดท าแผนอพยพในพื้นท่ีเสี่ยงจากสาธารณภัย ประชุมผู้ท่ีเกี่ยว'ซ้อง 
๒. เตรียมการเกี่ยวกับการอพยพ ประชุมและส ารวจสถานท่ี 

-สถานท่ีปลอดภัยสาหรับการอพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยง 
-เส้นทางหลัก และส ารองส าหรับอพยพ 
-ปูายแสดงสัญญาณเตือนภัย ปูายบอกเส้นทางอพยพท้ัง 
เส้นทางหลักและเส้นทางรอง 
-จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ยานพาหนะท่ีจ าเป็นต่อการอพยพ 

 



 

 

 
๙ 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
 -จัดล าดับความส าคัญซองการอพยพ โดยจัดแบ่ง ประเภท 

ซองบุคคลตามล าดับความส าคัญเร่งด่วน  
-ก าหนดจุดนัดหมายประจ าชุมชนและพื้นท่ีรองรับ การ
อพยพ 
-จัดท าคู่มือการอพยพจากสาธารณภัยท่ีสั้น ง่ายต่อการท า
ความเข้าใจ ให้ประชาชนได้ศึกษา 

๔. จัดประชุมหรืออบรมให้ความรูในการช่วยเหลือ 
ตัวเองเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน 

ประชุมหรือฝึกเกอบรม 

๕. ทบทวนและฝึกซ้อมแผนระบบเตือนภัยและ แผน
อพยพ ประเมินเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ ต่อไป 

ฝึกซ้อมแผนท้ังแบบปฏิบัติการบนโต๊ะ และแบบปฏิบัติการจริง 

๖. ตรวจสอบการทางานระบบสื่อสาร -ติดต่อกับผู้มี'วิทยุสื่อสาร / หรือผู้มีโทรศัพท์มือถือเพื่อเช้า
ร่วมในการแจ้งเตือนภัย 
-ฝึกซ้อมแผนอพยพ 

๗. แจ้งประซาชนท่ีอาศัยและทางานในพื้นท่ี เสี่ยงภัย 
ว่ามีความเสี่ยงต่อภัยประเภทใด ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
เซ่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย 

การประชุมหมู่บ้าน/ชุมชน 

 

 ๒. การจัดระเบียบสถานท่ีอพยพและการรักษาความปลอดภัย 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การจัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัย -จัดเตรียมพื้นท่ีให้เหมาะสมกับจ านวนผู้อพยพ และ สัตว์เลี้ยง 

-จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของห้องน้ า อาหาร 
น้ าด่ืม และสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ 
-จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
-จัดระเบียบพื้นท่ีอพยพ โดยแบ่งพื้นท่ีให้เป็นสัดส่วน 
เป็นกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มชุมชน 
-จัดท าแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้อพยพ เพื่อเป็นการตรวจสอบจ านวนผู้อพยพ 
-จัดหาสถานท่ีปลอดภัยแห่งอื่นไว้รองรับในกรณีพื้นท่ี ไม่เพียงพอ 

๒. การรักษาความปลอดภัย จัดระเบียบเวรยามทั้งในสถานท่ีอพยพ และบ้านเรือน ของผู้อพยพ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
๑๐ 

 

 ๓. การด าเนินการอพยพขณะเกิดภัย 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. เรียกประชุมกองอ านวยการบีองกันและบรรเทา         
สาธารณภัยหมู่บ้าน / ชุมชน เมื่อได้รับข้อมูล แจ้งเตือนจาก
อ าเภอ / หมู่บ้าน / ข้อมูลเครื่อง จัดปริมาณน้าฝน / 
มิสเตอร์เตือนภัย 

เรียกประชุมกองอ านวยการบีองกันและบรรเทา สา
ธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

๒. เตรียมความพร้อม / เตรียมพร้อมระบบเตือน ภัย
ท้ังหมด (สัญญาณเตือนภัยวิทยุสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ หรือ
ระบบเตือนภัยท่ีมีอยู่ใน ท้องถ่ิน) 

เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ 

๓. ติดตามสถานการณ์จากทางราชการ สื่อมวลชน และ
อาสาสมัครเตือนภัย 

สั่งการในระหว่างการประชุมกองอ านวยการปูองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

๔. ตรวจสอบข้อมูลท่ีจ าเป็นในพ้นท่ีท่ีประสบภัย -บัญชีรายช่ือผู้อพยพ 
-บัญชีจ านวนและชนิดชองสัตว์เลี้ยงท่ีจะอพยพ  
-ยานพาหนะ 
-อาหารท่ีส ารองไว้สาหรับคนและสัตว์เลี้ยง 

๕. ตรวจสอบระบบเครือข่ายการเตือนภัย ตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร 

๖. จัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัยรองรับผู้อพยพและ สัตว์เลี้ยง ประสานกับผู้ดูแลสถานท่ี 

 

  ๔. การด าเนินการอพยพเมื่อภัยส้ินสุด 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. ตรวจสอบพื้นท่ีประสบภัย ส ารวจความเสียหายซองพื้ นท่ีประสบภัย  รวม ท้ัง 

บ้านเรือนของผู้เสียหาย 
๒. ตรวจสอบสภาพถนนท่ีใช้เป็นเส้นทางอพยพ ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ 
๓. แจ้ งแนวทางการอพยพกลับให้ประชาชนได้ 
รับทราบ 

ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 

๔. ตรวจสอบความพร้อมของประชาชนในการ อพยพ
กลับ 

จัดการประชุมท่ีสถานท่ีท่ีผู้อพยพพักอาศัย 

๔. ด าเนินการอพยพประชาชนกลับบ้านเรือน ช้ีแจงในท่ีประชุมและดาเนินการอพยพประชาชนกลับ 

 
 

 

 



 

 

 

๑๑ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รวม  ๔  ขั้นตอน ปฏิบัติทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ด้านการช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน 

รับแจ้ง 

จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบตัิงานทันที 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานเหตดุ่วนสาธารณภัย 

รายงาน
ผู้บังคับบญัชา 



 

 

 

๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รวม  ๖  ขั้นตอน  ๑๘๐  นาที หรือ  ๓ ชั่วโมง) 
 

ข้ันตอนการด 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 

รายงานผล 
การปฏบิัต ิ



 

๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
พนักงานขับรถบรรทุกน้ ากรณีส่งน้ าอุปโภค-บริโภค 

รับค าสั่งผู้บังคับบัญชา (๑ นาที) 

ด าเนินการ 
(๑๕๐ นาที) 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานผู้บังคับบัญชา 
(๙ นาที) 



 

๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(รวม  ๓  ขั้นตอน  ปฏิบัติทันทีที่ได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับค าสั่งผู้บังคบับญัชา 

ออกปฏิบัติงานทันท ี

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ขั้นตอนการปฏบิัตงิาน 
พนักงานขับรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 



 

๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(รวม  ๔  ขั้นตอน  ปฏิบัติทันทีที่ได้รับค าสั่งจากศูนย์สั่งการ) 
 

 

 

 

 

รับค าสั่งจากศูนย์สั่งการ 

ออกปฏิบัติงานทันท ี

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานศูนย์สั่งการ 

ขั้นตอนการปฏบิัตงิาน 
หน่วยปฏบิัตงิานระบบการแพทยฉ์ุกเฉนิ 

คีย์ข้อมูลในระบบ  ITEMS 



 

 ๑๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รวม  ๑๒  ขั้นตอน  ระยะเวลาด าเนินการ ๙๐ วัน นับแต่วันที่เกิดสาธารณภัย) 
 

๑
๗ 

รับเร่ืองร้องทุกข์ 

เสนอหัวหน้าส านักปลัด  (๕  นาที) 

เสนอปลัด อบต. (๑๐ นาที) 

ขั้นตอนการปฏบิัตงิาน 
การช่วยเหลือเยยีวยาผู้ประสบภัยพิบตัิกรณี

ฉุกเฉิน 

ผู้บริหารพิจารณา  (๑๕  นาที) 

ประชุม คกก.พิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
(๖๐ นาที) 

สรุปผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ (๖๐  
นาที) 

เสนอผูบ้ริหารพิจารณา 
(๑๕  นาที 

เสนอกองคลังเพือ่ต้ังฎีกาเบิกจ่าย 

ส ารวจความเสียหายร่วมกับกองช่าง 
(๑๒๐ นาที) 

แจ้ง คกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
(๑๐ นาที) 

แจ้งผู้ประสบภัย 

รายการช่วยเหลือ  อ าเภอสองพี่นอ้ง 



 

๑๗ 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(รวม  ๓  ขั้นตอน  กรณีเกิดเหตุในพื้นที่รับผิดชอบ,    ๕  ขั้นตอน กรณีเกิดเหตุนอกพื้นที่)

รับแจ้งเหตุ (๑  นาที) 

จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏบิัติงานทันที 
หลังได้รับอนุมัติ จากผู้บังคับบัญชา 

เสร็จสิ้นภารกิจเจ้าหน้าที่กลับที่ปกติ 

ขั้นตอนการปฏบิัตงิานการระงบัเหตุอัคคีภัย 

ส ารวจความเสียหาย 
(เหตุเกิดนอกพื้นที่ อบต.) 

รายงานด่วนเหตุสาธารณภัย 
(เหตุเกิดนอกพื้นที่ อบต.) 

รายงาน
ผู้บังคับบัญชา 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 



 

แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 

ความเร่งด่วน ด่วนที่สุด  
ที่ สพ๗๓๖๐๑/ วันที่ เดือน             พ.ศ. 
จาก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
ถึง นายอ าเภอสองพ่ีน้อง 
............................................................................................................................. ............................................ 

๑. ชนิดของภัย  □อุทกภัย  □วาตภัย □ภัยแล้ง  □อัคคีภัย  □ไฟปุา  □อากาศหนาว  

□แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม □สารเคมีและวัตถุอันตราย □อุบติัเหตุ □ทุ่นระเบิดกับระเบิด  

□การบ้องกันและระงับภัยทางอากาศ □ การก่อวินาศกรรม  

□การอพยพประชาชนและส่วนราชการ □ อื่นๆ  

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

สิ้นสุดเมื่อ วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. ..................... เวลา........................... น. 
๔. สถานที่เกิดภัย เลขที่ ........... หมู่ที่.....ต าบลทุ่งคอก..... อ าเภอสองพ่ีน้อง......  จังหวัดสุพรรณบุรี 
๕. ราษฎรที่ประสบภัย 

๕.๑ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ................ คน ................................ ครัวเรือน 
๕.๒ บาดเจ็บ ............ - ........................ คน 
๕.๓ เสียชีวิต ............. - ........................ คน 
๕.๔ สูญหาย ............. - ........................ คน 
๕.๕ อพยพไปยังที่ปลอดภัย ........ - ............... คน .......... - ......... ครัวเรือน 

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

๗. การบรรเทาภัยในเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ได้ด าเนินการตรวจสอบความเสียหาย ในเบื้องต้น 
แล้ว ...........................................................................................................  

๘. เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ รถดับเพลิง – คัน  รถบรรทุกน้ า - คัน   รถกู้ภัย – คัน  รถกู้ชีพ - คัน 
รถบรรทุก – คัน  เรือ - ล า   เครื่องสูบน้ า - เครื่อง   เครื่องมืออื่นๆ - 

๙. การด าเนินงานของส่วนราชการ อาสาสมัคร มูลนิธิในพ้ืนที่...........................................................  

□ส่วนราชการอื่น(ซื่อ) .............................................................  □ ภาคเอกชน(ซื่อ) ...............................  

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

            ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก

๒๐ 



 

ค าขอหนังสือรับรองกรณผีู้ประสบภยั หรือเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน 

ร้องขอหลกัฐานเพ่ือรับการสงเคราะห์ หรือบริการอ่ืนใด 

 
เขียนท่ี................................................... 

วันท่ี.........เดือน.............พ.ศ. ............... 

ข้อ ๑ ข้าพเจ้า........................................................อายุ.............ปี สัญชาติ....................................... 
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) 
เมื่อวันท่ี............เดือน.....................พ.ศ. .........เวลา................น.(ท่ีเกิดสาธารณภัย)ได้รับความเสียหายดังนี้ 

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

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

โดยได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ปรากฏดังนี้ (ใส่เครื่องหมาย  ใน  หน้าข้อความท่ี
ต้องการ) 

 ๑. หลักฐานแสดงสถานภาพความเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 
 บุคคลธรรมดา 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นใดท่ีทางราชการออกให้ 
 ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 
 อื่นๆ ..................................................................................  

 นิติบุคคล 
 ส าเนาหนังสิรับรองนิติบุคคล 
 ส าเนาหนังสือบริคณหส์นธิ (ถ้ามี) 
 ส าเนาวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) 
 อื่นๆ ..................................................................................  
 

๒๑ 



 

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

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

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

ค าเตือน ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จ แก ่เจ้าพนักงานมีความผิดตราประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 

มาตรา ๒๖๗ และ มาตรา ๒๖๘ 

หมายเหตุ 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 

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



 

 

 
 
 
เลขท่ี / ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

๑๗๗  หมู่ท่ี ๓ ต าบลทุ่งคอก   
อ าเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี  
๗๒๑๑๐ 

หนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา 

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า.............................................เกิดวันท่ี................................... 
เลขประจ าตัวประซาซน/หนังสือเดินทางเลขท่ี................................./............................อื่นๆ.................(ถ้ามี) 
ท่ีอยู่ท่ีประสบภัย บ้านเลขท่ี..........หมู่ท่ี..........ถนน...................ต าบลทุ่งคอก       อ าเภอ    สองพี่น้อง  .    
จังหวัด  สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์   ๗๒๑๑๐   โทรศัพท์..................................................................... 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านหรือท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้ บ้านเลขท่ี..........หมู่ท่ี...........ถนน..................ต าบล.ทุ่งคอก 
อ าเภอ     สองพี่น้อง  .   จังหวัด  สุพรรณบุรี   รหัสไปรษณีย์   ๗๒๑๑๐   โทรศัพท์............................. 
เป็นผู้ประสบภัยหรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์..................................(ระบุประเภทของสาธารณภัยและ 
สถานท่ีเกิดภัย) เมื่อวันท่ี........................................................ ความเสียหายของผู้ประสบภัย ตามบัญชีความ 
เสียหายแนบท้ายหนังสือรับรองของผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาฉบับนี้ 

ผู้ประสบภัยมีสิทธิที่จะได้รับการสงเคราะห์และฟื้นฟูจากหน่วยงานของทางราชการด้านใด 
ด้านหนึ่งหรือหลายด้านตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และแนวทางท่ีหน่วยงานนั้นก าหนด รายละเอียดตาราง
แสดง สิทธิ ท่ีจะได้จากทางราชการปรากฏตามแนบท้ายนี้ 

ให้ ณ วันท่ี    เดือน                 พ.ศ. 
 
 

        (..........................................................) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
  

 

๒๓ 


