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ค าน า 

ด้วยปัจจุบันสาธารณภัย ยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความ
แปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมไทยจาก
สังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็วประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ใน พ้ืนที่เสี่ยงภัยเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัย
รุนแรงมากข้ึนทั้ง   ภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว และภัยจากการกระทําของมนุษย์ เช่น อุคคีภัย อุบัติภัย 
การร่ัวไหลของสารเคมีอันตราย รวมทั้งสาธารณภัยหรืออุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึน 

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการช่วยเหลือและบรรเทา          
สาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในข้ันตอน การปฏิบัติอย่างถ่องแท้ จึงจะสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ดังนั้น ผู้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ จึงได้รวบรวมเนื้อหาสาระ หน้าที่ ลักษณะงาน และข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือต่างๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ลักษณะงาน และข้ันตอนการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได้ดียิ่งข้ึน และสามารถนําไปปฏิบัติได้ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน 
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                          คู่มือการปฏบิัตงิาน  
                                งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโนนทัน 

1. หลักการและเหตุผล 
สาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากข้ึนเนื่องจากความ แปรปรวนของภูมิอากาศโลก 

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง สังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว
ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยเพ่ิมข้ึน ส่งผล ให้ความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากข้ึนทั้งภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย 
ภัยแล้ง ภัยหนาว และภัย จากการกระทําของมนุษย์ เช่น อุคคีภัย อุบัติภัย การร่ัวไหลของสารเคมีอันตราย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน และมีบทบาทภารกิจใน การเข้าไปให้ความช่วยเหลือ
และบรรเทาสาธารณภัยในลําดับแรกก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความ ช่วยเหลือประกอบกับพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ.2550 กําหนดให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อํานวยการท้องถิ่นมีหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้
ผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้อํานวยการท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นของตน จึงถือเป็น ภารกิจสําคัญ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการปูองกันสาธารณภัย และพัฒนา ขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายหลังจากสถานการณ์ภัยยุติ 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้การดําเนินงานจัดการงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนทัน มีข้ันตอน

หรือกระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2. เพ่ือให้ม่ันว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการงานปูองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยที่กําหนดไว้อย่างสมํ่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ สามารถลดความศูนย์เสียที่

เกิดจากภัยภิบัติให้เหลือน้อยที่สุด 
4. เพ่ือให้ประชาชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟ้ืนฟูอย่างทั่วถึงและทันเวลา 
5. เพ่ือบูรณาการระบบการสั่งการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีเอกภาพ 
6. เพ่ือสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดีและสอดคล้องกับวัฏจักรการเกิดภัย 

3. นิยามค าศัพท ์
                            การป้องกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมต่างๆ ท่ีกําหนดข้ึนล่วงหน้าท้ังทางด้านโครงสร้างและท่ีมิใช่ด้าน
โครงสร้าง เพื่อลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย 

การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการต่าง ๆ เพื่อหลีกเล่ียงและลด ผลกระทบจากสาธารณภัย และ
ยังหมายถึงการลดและปูองกันมิให้เกิดเหตุหรือลดโอกาสที่อาจก่อให้เกิดสา ธารณภัย 
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การเตรียมความพร้อม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมท่ีดําเนินการ ล่วงหน้าก่อนเกิดสาธารณภัย เพ่ือ
เตรียมความพร้อมการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถรับมือกับ ผลกระทบจากสาธารณภัยได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ 

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดต้ังองค์กรและ การบริหารจัดการด้านต่างๆ  
เพื่อรับผิดชอบในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การเตรียมความพร้อมรับมือและฟ้ืนฟูบูรณะ 

การฟื้นฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การฟื้นฟูสภาพเพื่อทําให้ส่ิงท่ีถูกต้องหรือได้รับ ความเสียหายจากสาธารณภัย
ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขให้กับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม รวมทั้งให้ ผู้ประสบภัยสามารถดํารงชีวิตตามสภาพปกติได้โดยเร็ว 

หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอ่ืนของ รัฐ แต่ไม่หมายความรวมถึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เมืองพัทยา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

             องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หมายถึง องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน             
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ กรุงเทพมหานคร 

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หมายถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ผูอ้ านวยการกลาง หมายถึง อธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ผู้อ านวยการจังหวัด หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด  
รองผู้อ านวยการจังหวดั หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ผู้อ านวยการอ าเภอ หมายถึง นายอําเภอ 
ผูอ้ านวยการทอ้งถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนตําบล,นายกเทศมนตรี 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการทอ้งถิ่น หมายถึง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เจ้าพนักงาน หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพ้ืนที่ต่างๆ            

ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2540 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการ ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน

เขตพ้ืนที่จังหวัด 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัยในเขต

อําเภอ และทําหน้าที่ช่วยเหลือจังหวัดในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                                           กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นแห่งพื้นที่  หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาล และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเม่ือเกิด สาธารณภัยข้ึนในพื้นที 
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             4. การจัดตั้งกองอ านวยการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.1 องค์กรปฏบิัต ิ

            ๔.๑.๑กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนทัน ทําหน้าที่เป็นหน่วยงาน
ของผู้อํานวยการท้องถ่ิน และให้มีที่ทําการโดยให้ใช้ที่ทําการ/สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลโนนทัน เป็นสํานักงานของผู้อํานวยการ
ท้องถ่ิน มีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนทันเป็น ผู้อํานวยการ และมีปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโนนทัน เป็นผู้ช่วยผู้อํานวยการ และ
ภาคเอกชนในพ้ืนที่ร่วม ปฏิบัติงานในกองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทัน และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเม่ือเกิดภัยพิบัติข้ึนในพ้ืนที่ 

๔.๑.๒ ภารกิจของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนทัน 
(๑) อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการปูองกันและ บรรเทาสาธารณภัยในเขต

พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทัน 
(๒) สนับสนุนกองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อ หรือใกล้เคียง หรือเขต พื้นท่ี อ่ืนเมื่อได้รับการร้อง

ขอ 
(๓) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งประสานความ ร่วมมือกับภาคเอกชนในการ

ปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกข้ันตอน 
๔.๒   โครงสร้างและหน้าทีข่องกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนทนั 
๔.๒.๑ โครงสร้างกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน 

ประกอบด้วย ๕ ฝุาย ได้แก่ 
(๑) ฝุายอํานวยการ ทําหน้าที่อํานวยการควบคุมกํากับดูแลในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล รวมทั้งวางระบบการติดตามติดต่อสื่อสารในการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกองอํานวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และฝุายที่เก่ียวข้อง ให้การติดต่อ เป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและเช่ือถือได้ตลอดเวลา 

(๒) ฝุายแผนและโครงการ ทําหน้าที่ เก่ียวกับงานการวางแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาแผนงาน การ
พัฒนาเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอนงานติดตาม ประเมินผลงาน การฝึกซ้อมแผนฯ งานการจัดฝึกอบรม
ต่างๆ และงานการจัดทําโครงการเก่ียวกับการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 

(๓) ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ ทําหน้าที่ ติดตามสถานการณ์รวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ ที่อาจเกิดข้ึน วางมาตรการต่าง 
ๆ ในการปูองกันภัยมิให้เกิดข้ึน หรือเกิดข้ึนแล้วให้ได้รับความเสียหายน้อยที่สุด จัด ระเบียบแจ้งเตือนภัยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย
งานการข่าวการรักษาความปลอดภัยและการปฎิบัติการจิตวิทยา   

(๔) ฝุายฟ้ืนฟูบูรณะ ทําหน้าที่ สํารวจความเสียหาย และความต้องการด้านต่างๆ จัดทําบัญชีผู้ประสบ สาธารณภัย ประสานกับทุก
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย เพ่ือให้การสงเคราะห์ และฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้
ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้งดําเนินการฟ้ืนฟูบูรณะ สิ่งที่ชํารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากที่สุด 

(๕) ฝุายประชาสัมพันธ์ ทําหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่เก่ียวกับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับ การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและการแถลงข่าวข้อเท็จจริงเก่ียวกับความเสียหาย และความช่วยเหลือ ให้แก่ สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปได้ทราบ 
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๔.๓ การบรรจุก าลัง 
๔.๓.๑ ในภาวะปกติ ใช้กําลังเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนทันเป็นหลัก 
๔.๓.๒ เม่ือคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนที่ใด ให้งานอํานวยการปูองกันและบรรเทา สาธารณภัยเข้าควบคุม

สถานการณ์ปฏิบัติหน้าที่และเพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้พ้ืนที่โดยเร็วและรายงานให้ ผู้อํานวยการทราบทันที 

๕. สถานที่ตั้ง 
            ตั้งอยู่ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลโนนทัน หมู่ท่ี 10 ตําบลโนนทัน อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู 
39000 

๖. แนวทางปฏบิัต ิ
             เพื่อเตรียมการด้านทรัพยากรระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมไว้รองรับ สถานการณ์สาธารณภัย ที่อาจ
เกิดข้ึนในพ้ืนที่รับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการปฏิบัติ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทัน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดเตรียม
และจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นเพ่ือการปูองกันและบรรเทา สาธารณภัยให้เหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงและความล่อแหลมของพ้ืนที่  
รวมทั้งการวางแนวทางการ ปฏิบัติการให้พร้อมเผชิญสาธารณภัยและดําเนินการฝึกซ้อมตามแผนที่กําหนดอย่างสมํ่าเสมอเป็นประจําเพ่ือให้     
เกิดความพร้อมในทุกด้านและทุกภาคส่วนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทัน 

หลักการปฏบิัต ิ แนวทางปฏิบตั ิ
๑. การปูองกันและลดผลกระทบ 
๑.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย 

- ประเมินความเสี่ยงภัยและความล่อแหลมในเขตพ้ืนที่ โดย พิจารณาจาก
ข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจากการ วิเคราะห์ ข้อมูลสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
- จัดทําแผนท่ีเสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย 

๑.๒ การเตรียมการด้านฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
  

- จัดทําฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัย 
- พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่าง หน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ร่วมกัน 
- กระจายข้อมูลด้านสาธารณภัยไปยังหน่วยงานที่มีหน้าทีปฎิบัติการ   

๑.๓ การส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความ ตระหนักด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- สนับสนุนให้สื่อประชาสัมพันธ์ให้มีบทบาทในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง   
- เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เก่ียวกับความ
ปลอดภัยในชีวิตประจําวัน 
- พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ชัดเจนเข้าใจง่าย 
เหมาะสม เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายแต่ละกลุ่มและเป็นที่น่าสนใจ  
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายในการปูองกัน และบรรเทาสา
ธารณภัยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และอาสาสมัครต่างๆ มีส่วนร่วมในการรณรงค์ในเร่ืองความปลอดภัยอย่าง
ต่อเนื่อง  
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หลักการปฏบิัต ิ แนวทางปฏิบตั ิ
๑.๔ การเตรียมการปูองกันด้านโครงสร้างและ เครื่องหมาย
สัญญาณเตือนภัย 

- จัดหาพื้นท่ีรองรับน้ำและกักเก็บน้ำ 
- สร้างอาคารหรือสถานที่เพ่ือเป็นสถานที่หลบภัยสําหรับ พ้ืนที่ที่การหนีภัย
ทําได้ยากหรือไม่มีพ้ืนที่หลบภัยที่เหมาะสม 
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเพ่ือการส่งกําลังบํารุงหรือ เส้นทางไปสถานที่
หลบภัยให้ใช้การได้ 

๒. การเตรียมความพร้อม 
๒.๑ ด้านการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 

- จัดทําคู่มือและจัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผนสํารองของหน่วยงาน
และมีการฝึกซ้อมแผน 
- จัดเตรียมระบบการติดต่อสื่อสารหลักและสื่อสารสารสํารอง 
- กําหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่   
- จัดเตรียมระบบการแจ้งเตือนภัยและส่งสัญญาณเตือนภัย ให้ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ได้รับทราบล่วงหน้า 
- จัดเตรียมเส้นทางอพยพและจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัย สําหรับคนและ
สัตว์เลี้ยง 
- กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย รวมท้ังการ
ควบคุม การจราจรและการสัญจรภายในเขตพ้ืนที่ 
- จัดระบบการดูแลสิ่งของบริจาคและการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย   
- จัดทําบัญชีรายช่ือคนที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 

๒.๒ ด้านบุคลากร - ประเมินความเสี่ยงภัยและความล่อแหลมในเขตพ้ืนที่ โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจากการ วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
- จัดทําแผนท่ีเสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย 

๒.๓ ด้านเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ วัสดุ 
อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และพลังงาน 

- จัดเตรียมเคร่ืองจักรกลยานพาหนะ เคร่ืองมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ที่จําเป็นให้พร้อมใช้งานได้ทันที 
- จัดทําบัญชีเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ของ
หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
- พัฒนาเคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์ ด้านสาธารณภัยให้ทันสมัย 
- จัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่จําเป็นพ้ืนฐานสําหรับชุมชน 
- จัดเตรียมระบบเตือนภัย 
- จัดหาน้ํามันเช้ือเพลิงสํารอง/แหล่งพลังงานสํารอง 

๒.๔ ด้านการเตรียมรับสถานการณ์ - จัดประชุมหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและ บรรเทาสาธารณภัย 
เช่น สถานพยาบาล ไฟฟูา ประปา 
- มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานนั้น 
- กําหนดผู้ประสานงานที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาของหน่วยงาน   
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การปฏบิัติในภาวะฉุกเฉิน 
วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือดําเนินการระงับภัยที่เกิดข้ึนให้ยุติลงโดยเร็วหรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดข้ึน โดยการ ประสาน ความร่วมมือจากทุก

ภาคส่วน 
๒. เพื่อรักษาชีวิต ทรัพย์สิน และสภาวะแวดล้อมท่ีได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ 

หลักการปฏิบัต ิ
คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน

ตําบลโนนทัน หรือกองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีปฏิบัติดังนี้ 
1. กรณีเม่ือเกิดสาธารณภัย ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 

หลักการปฏบิัต ิ แนวทางปฏิบตั ิ
๑. การแจ้งเหตุ ประชาชน/อาสาสมัคร/คณะกรรมการฯ ฝุายแจ้งเตือนภัย แจ้งเหตุให้

ประธานคณะกรรมการปูองกันและบรรเทา สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน และ
ผู้อํานวยการท้องถ่ิน/ผู้ที่ ผู้อํานวยการท้องถ่ินมอบหมายทราบ 
โดยทางโทรศัพท์ 042-000048 
  

๒. การระงับเหตุ คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ ชุมชน/อปพร./
มิสเตอร์เตือนภัย/OTOS/อาสาสมัคร ต่างๆ 
เข้าระงับเหตุตามแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน 

๓. การประสานหน่วยงานต่าง ๆ  - กรณีผู้บาดเจ็บให้ประสานสถานพยาบาลในพ้ืนที่/ข้างเคียง 
- โทรศัพท์ 091-3711451 
- โทรศัพท์สายด่วน 1669 
- กรณีเกินศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนในการระงับภัย ให้ประธาน
คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่บ้าน/ชุมชน รายงานต่อ
ผู้อํานวยการท้องถิ่น เพ่ือขอความช่วยเหลือ 

                           ๒. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับหมู่บ้าน / ชุมชน จะควบคุมได้ 
หลักการปฏบิัต ิ แนวทางปฏิบตั ิ

๑. การจัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจฯ - อํานวยการท้องถ่ินออกคําสั่งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจ 
๒. การเฝูาระวัง ติดตาม และรับแจ้งเหตุ 
๒๔ ช่ัวโมง 

- จัดเวรเฝูาระวังติดตามสถานการณ์ 

๓. แจ้งข่าวเตือนภัย - แจ้งผู้ประสานงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 
- แจ้งผ่านทางสื่อต่าง ๆ 
- ออกประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 

๔. การระงับเหตุ - ผู้อํานวยการท้องถ่ินเข้าพ้ืนที่ และตั้งศูนย์บัญชาการ 
เหตุการณ์ในท่ีเกิดเหตุ เพื่อเป็นจุดส่ังการ พร้อมจัดบุคลากร 
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หลักการปฏบิัต ิ แนวทางปฏิบตั ิ

 เครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์และ ยานพาหนะในการระงับเหตุ 
 

๕. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย - ปฏิบัติการค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- ปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยที่เจ็บปุวยเพ่ือส่งไปรักษาตัวใน โรงพยาบาล
ต่อไป 
- จัดหาปัจจัยสี่ให้แก่ผู้ประสบภัย 
- ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

๖. การรายงานสถานการณ์ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพ่ือรายงานสถานการณ์ให้กอง อํานวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ และกอง อํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดทราบ 
จนกระท่ังสถานการณ์ภัยสิ้นสุด 

๗. การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ - กรณีต้องขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย อปท. ข้างเคียง/ส่วนราชการ ต่างๆ ในพ้ืนที่/
องค์กรสาธารณกุศล ภาคเอกชน หรือ กอง อํานวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป 
- โทรศัพท์สายด่วน 042-000048 

๘.การอพยพ เม่ือสถานการณ์เลวร้ายและจําเป็นต้องอพยพ ให้ดําเนินการ 
อพยพเคลื่อนย้ายอย่างเป็นระบบ 

 
             ๓. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับท้องถ่ินจะควบคุมได้ 

หลักการปฏบิัต ิ แนวทางปฏิบตั ิ
๑. การส่งต่อการควบคุมสถานการณ์ฯ - กรณีสถานการณ์รุนแรงเกินกว่าศักยภาพของท้องถ่ินจะรับ 

สถานการณ์ได้ให้รายงานต่อผู้อํานวยการอําเภอ เพ่ือส่งมอบ การควบคุม
สถานการณ์ต่อไป 

การอพยพ 
วัตถุประสงค ์
เพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ และสามารถ ดําเนินการอพยพเคลื่อนย้าย

ให้เป็นไปอย่างมีระบบ สามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสู่ สถานที่ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการ
เคลื่อนย้ายส่วนราชการมาอยู่ในเขตปลอดภัย และสามารถให้การบริการ ประชาชนได้ 

หลักการปฏิบัต ิ
๑. การเตรียมการอพยพ 

หลักการปฏบิัต ิ แนวทางปฏิบตั ิ
๑. จัดทําแผนอพยพในพ้ืนที่เสี่ยงจากสาธารณภัย - ประชุมผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
๒. เตรียมการเก่ียวกับการอพยพ - ประชุมและสํารวจสถานท่ี 

- สถานที่ปลอดภัยสําหรับการอพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยง 
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หลักการปฏบิัต ิ แนวทางปฏิบตั ิ

 - เส้นทางหลัก และสํารองสําหรับอพยพ 
- ปูายแสดงสัญญาณเตือนภัย ปูายบอกเส้นทางอพยพทั้ง เส้นทางหลักและ
เส้นทางรอง 
- จัดเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ที่จําเป็น ต่อการอพยพ 
- จัดลําดับความสําคัญของการอพยพ โดยจัดแบ่งประเภท ของบุคคล
ตามลําดับความสําคัญเร่งด่วน 
- กําหนดจุดนัดหมายประจําชุมชนและพ้ืนที่รองรับการอพยพ 
- จัดทําคู่มือการอพยพจากสาธารณภัยที่สั้นง่ายต่อการ ทําความเข้าใจให้
ประชาชนได้ศึกษา 

๓. จัดเตรียมสรรพกําลังหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินหรือหน่วยอพยพ - ทบทวนและฝึกซ้อมแผนอย่างสม่ําเสมอ 

๔. จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้ในการ 
ช่วยเหลือตัวเองเม่ืออยู่ในภาวะฉุกเฉิน 

ประชุมหรือฝึกอบรม 

๕. ทบทวนและฝึกซ้อมแผนระบบเตือนภัยและ 
แผนอพยพ ประเมินเพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ต่อไป   

- ฝึกซ้อมแผนท้ังแบบปฏิบัติการบนโต๊ะ และแบบปฏิบัติการจริง 
 

๖. ตรวจสอบการทํางานระบบสื่อสาร - ติดต่อกับผู้มีวิทยุสื่อสาร/หรือผู้มีโทรศัพท์มือถือเพ่ือเข้าร่วม 
ในการแจ้งเตือนภัย 
- ฝึกซ้อมแผนอพยพ 

๗. แจ้งประชาชนท่ีอาศัยและทํางานในพื้นท่ี 
เสี่ยงภัยว่ามีความเสี่ยงต่อภัยประเภทใด ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย 

ประชุมหมู่บ้าน/ชุมชน 

         ๒. การจัดระเบียบสถานที่อพยพและการรักษาความปลอดภัย 
หลักการปฏบิัต ิ แนวทางปฏิบตั ิ

๑. การจัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัย - จัดเตรียมพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับจํานวนผู้อพยพและสัตว์เลี้ยง 
- จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของห้องน้ํา อาหาร น้ําดื่ม และ
สิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ 
- จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
- จัดระเบียบพ้ืนที่อพยพ โดยแบ่งพ้ืนที่ให้เป็นสัดส่วน เป็นกลุ่มครอบครัว
หรือกลุ่มชุมชน 
- จัดทําแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้อพยพเพ่ือเป็นการตรวจสอบจํานวนผู้อพยพ   
- จัดหาสถานที่ปลอดภัยแห่งอ่ืนไว้รองรับในกรณีพ้ืนที่ ไม่เพียงพอ 
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หลักการปฏบิัต ิ แนวทางปฏิบตั ิ

๒. การรักษาความปลอดภัย - จัดระเบียบเวรยามทั้งในสถานที่อพยพ และบ้านเรือนของผู้อพยพ 

 
๓. การด าเนินการอพยพขณะเกดิภัย 

หลักการปฏบิัต ิ แนวทางปฏิบตั ิ
๑. เรียกประชุมกองอํานวยการปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน เม่ือได้รับ   
ข้อมูลแจ้งเตือนจากอําเภอ/หมู่บ้าน/ข้อมูล เคร่ืองวัดปริมาณ
น้ําฝน/มิสเตอร์เตือนภัย 

- เรียกประชุมกองอํานวยการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลโนนทัน 

๒. เตรียมความพร้อม/เตรียมพร้อมระบบเตือน 
ภัยทั้งหมด (สัญญาณเตือนภัยวิทยุสื่อสาร 
โทรศัพท์ มือถือ หรือระบบเตือนภัยที่มีอยู่ในท้องถิ่น)  

- เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ 

๓. ติดตามสถานการณ์จากทางราชการ 
สื่อมวลชน และอาสาสมัครเตือนภัย 

- สั่งการในระหว่างการประชุมกองอํานวยการปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลโนนทัน 

๔. ตรวจสอบข้อมูลที่จําเป็นในพ้นท่ีท่ีประสบภัย - บัญชีรายช่ือผู้อพยพ 
- บัญชีจํานวนและชนิดของสัตว์เลี้ยงท่ีจะอพยพ 
- ยานพาหนะ 
- อาหารท่ีสํารองไว้สําหรับคนและสัตว์เลี้ยง 

๕. ตรวจสอบระบบเครือข่ายการเตือนภัย ตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร 
๖. จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยรองรับผู้อพยพและสัตว์เลี้ยง ประสานกับผู้ดูแลสถานท่ี 

เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจําเป็นต้องอพยพ 
หลักการปฏบิัต.ิ แนวทางปฏิบตั ิ

๑. ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพ - ฝุายเฝูาระวังและแจ้งเตือนภัยและฝุายสื่อสารของ 
คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ ชุมชน ออก
ประกาศเตือนภัยเพ่ืออพยพให้สัญญาณเตือนภัย และประกาศอพยพ เช่น 
เสียงตามสาย วิทยุ หอกระจายข่าว โทรโข่ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียง/ 
สัญลักษณ์ต่าง ๆ 
ที่กําหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัย ประจําชุมชน/หมู่บ้าน  

๒. ส่งฝุายอพยพไปยังจุดนัดหมาย/จุดรวมพล เพ่ือรับผู้อพยพ
หรือตามบ้านที่มีผู้ปุวย คนชรา 
เด็ก และสัตว์เลี้ยง   

- สั่งการในระหว่างการประชุมกองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย   

๓. การดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนผู้อพยพ - จัดเวรออกตรวจตราความเรียบร้อยในพ้ืนที่ประสบภัย 
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๔. การด าเนินการอพยพเมื่อภยัสิ้นสุด 
หลักการปฏบิัต ิ แนวทางปฏิบตั ิ

๑. ตรวจสอบพื้นท่ีประสบภัย - สํารวจความเสียหายของพ้ืนที่ประสบภัยรวมทั้งบ้านเรือนของผู้เสียหาย 

๒. ตรวจสอบสภาพถนนที่ใช้เป็นเส้นทางอพยพ - ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ 
๓. แจ้งแนวทางการอพยพกลับให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

ประชุมผู้เก่ียวข้อง 

๔. ตรวจสอบความพร้อมของประชาชนในการอพยพกลับ จัดการประชุมท่ีสถานท่ีท่ีผู้อพยพพักอาศัย 

๕. ดําเนินการอพยพประชาชนกลับบ้านเรือน ช้ีแจงในที่ประชุมและดําเนินการอพยพประชาชนกลับ 
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(รวม 4 ข ัน้ตอน ปฏบิตัหินา้ทีไ่ดร้บัแจง้เหตุ) 
 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอ 
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                  ข ัน้ตอนด าเนนิงาน ดา่นการสนบัสนุนน า้ อุโภค – บรโิภค 

 

 
 

 
 
 

 

(รวม 6 ข ัน้ตอน 180 นาท ีหรอื 3 ช ัว่โมง) 
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ข ัน้ตอนด าเนนิงาน พนกังานขบัรถบรรทุกน า้ อุโภค – บรโิภค 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

(รวม 3 ข ัน้ตอน 150 นาท ีหรอื 2 ช ัว่โมง 30 นาท)ี 
 

 

 

   

 

  



 

 

 

  

-14- 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

(รวม 3 ข ัน้ตอน ปฏบิตัทินัทที ีไ่ดร้บัค าส ัง่จากผูบ้งัคบับญัชา) 
 

 

 

 



 

  

 

 

 

-15- 

 
 

 

 

 

 

 

(รวม 3 ข ัน้ตอน ปฏบิตัทินัทที ีไ่ดร้บัค าส ัง่จากศนูยส์ ัง่การ) 

 



 

  

  

  

 

  

 

  

 

 

  

  

 

  

-16- 

 

 

 

 

(รวม 12 ข ัน้ตอน ระยะเวลาด าเนนิการ 90 วนั นบัแตว่นัทีเ่กดิสาธารณภยั) 
 

 



 

   

  

 

   

-17- 

 

 
 

 

 

 

 

               (รวม 3 ข ัน้ตอนกรณีเกดิเหตนุอกพืน้ที,่ กรณีเกดิเหตในพืน้ทีร่บัผดิชอบ) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 
 

ความเร่งด่วน................................             วันที่................เดือน.........................พ.ศ. ......... 
ที ่จบ ๗๖๙๐๑/ 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนทัน 

 
1. ชนิดของภัย.................................................................... 

ความรุนแรงของภัย 
ลักษณะของภยั ( ) เล็กน้อย ( ) ปานกลาง ( ) รุนแรง ลักษณะของภัย............................................... 

2. ช่วงเวลาที่เกิดภัย เร่ิมต้นเม่ือ วันที่...............เดือน............................. พ.ศ. ............. เวลา. ............................................. น. 
ส้ินสุดเม่ือ วันที่................เดือน............................. พ.ศ. ............. เวลา. ............................................. น. 

3.  สถานที่เกิดภัย ............................................................................................................................. .................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ราษฎรที่ประสบภยั 

ความปลอดภัยของประชาชน 
( ) ปลอดภัย/ไม่ได้รับผลกระทบ ( ) รับผลกระทบ/ไม่ย้ายที่อยู่อาศัย ( )ไร้ที่อยู่
บางส่วน ( ) ไร้ที่อยู่บางทั้งหมด ( ) อพยพบางส่วน ( ) อพยพ
ทั้งหมด 
ราษฎรได้รับความเดือดร้อน.........................คน..........................ครัวเรือน  บาดเจ็บ. ............................................................... คน 
เสียชีวิต. ................................. คน 
สูญหาย. ................................. คน 
อพยพไปยังพื้นท่ีปลอดภัย...........................คน. ................................... ครัวเรือน 
5. ความเสียหายเบื้องต้น 
อาคารสิ่งก่อสร้าง/บ้านเรือน ( ) เสียหายท้ังหลัง จํานวน ................................... หลัง 

( ) เสียหายบางส่วน จํานวน .................................. หลัง 
พ้ืนที่และทรัพย์สินทางการเกษตร พืชไร่..............ไร่ นา...........ไร่ สวน..............ไร่ บ่อปลา. .............................................บ่อ 
อ่ืนๆ....................... 
ส่ิงสาธารณประโยชน์ (เช่น ถนน ฝาย สะพาน ฯลฯ) 
( ) ถนน..................สาย ( ) ฝาย ..................แห่ง ( ) สะพาน................แห่ง ( ) อ่ืนๆ......................... 
.............................................................................................................................................................................. 
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การส่ือสารที่ได้รับผลกระทบ....................................................................................................................................... 
ประมาณการความเสียหายเบ้ืองต้น. ........................................................................................................ บาท 
อื่นๆ  (ระบุ)...................................................................................................................................................................... 
6. รายละเอียดสถานการณ์........................................................................................ ........................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
7. การบรรเทาภัยในเบื้องต้น...................................................................................................... .......................... 
8. เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ที่ใช้................................................................................................. ..................................... 
9. การดําเนินงานของส่วนราชการ หน่วยอาสาสมัคร มูลนิธิในพ้ืนที่.......................................................... 

 
 
 

(ลงช่ือ). ................................................. ผู้รายงาน 
        (......................................................................) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            

     ค าขอหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน                                             
              ร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์ หรือบริการอื่นใด 

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

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

ข้อ ๑ ข้าพเจ้า....................................................................................อายุ......................ป ีสัญชาติ....................... 
อยู่บ้านเลขที่.....................................ตรอก/ซอย..................................................ถนน.......................................... 
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด...................................... 
หมายเลขโทรศัพท์................................................................................................................................................. 
ในฐานะ ☐ ผู้ประสบภัย ☐ เจ้าของทรัพย์สิน ☐ผู้ครอบครองทรัพย์สิน 

☐ ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย/เจ้าของทรัพย์สิน/ผู้ครอบครองทรัพย์สินช่ือ............................... 
☐ ผู้รับมอบอํานาจของผู้ประสบภัย/เจ้าของทรัพย์สิน/ผู้ครอบครองทรัพย์สินช่ือ................................ 

ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์. .......................................................................... (ระบปุระเภทของสาธารณภัย) 
เม่ือวันที่............เดือน...............................พ.ศ. ..................เวลา. ........................................... น. (ท่ีเกิดสาธารณภัย) ได้รับความ 
เสียหาย ดังน้ี 

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

ข้อ ๒ ข้าพเจ้าขอย่ืนคําขอต่อ................................................................................................................................ 
ขอให้ออกหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐานเพ่ือ......................................................................................................... 

โดยได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ปรากฏดังนี้ (ใส่เคร่ืองหมาย ✓ ใน ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ) 
☐ ๑. หลักฐานแสดงสถานภาพความเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 

☐ บุคคลธรรมดา 
☐ สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารอ่ืนใดที่ทางราชการออกให้ 
☐ สําเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 
☐ อ่ืน  ๆ  ………………………………………..…………………………. 

☐ นิติบุคคล 
☐ สําเนาหนังสิรับรองนิติบุคคล 
☐ สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  (ถ้ามี) 
☐ สําเนาวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) 

อ่ืน  ๆ  …………………………………………..………………………… 



 

                                                           -2- 

 

☐ ๒. หลักฐานเอกสารแสดงสิทธิ 
☐ 3. หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
☐ ๔. เอกสารการสอบสวนพยาน (ถ้ามี) 
☐ ๕. อ่ืน ๆ  .................................................................................................................. 

รวม. ............. ฉบับ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
(ลงช่ือ). ............................................................... ผู้ยื่นคําขอ 

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

ค าเตือน ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จ แก่เจ้าพนักงานมีความผิดตราประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘ 
หมายเหตุ ในกรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของทรัพย์สิน หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ถึงแก่ความตาย หรือไม่ สามารถยื่นคําขอได้ด้วยตนเอง ให้ทายาท

โดยธรรม ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับมอบอํานาจของผู้นั้น แล้วแต่กรณีเป็นผู้ยื่นคําขอ พร้อมแสดงหลักฐานการเป็น ทายาท ผู้จัดการ
มรดก และการมอบ อํานาจดังกล่าวด้วย 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่
ตรวจสอบแล้วครบถ้วนถูกต้อง 

(ลงช่ือ) .................................................................. ผู้ตรวจสอบ 
                                                                                                                                             (...................................................................) 

(ลงช่ือ). .................................................................. ผู้รับรอง 
                                                                                                                                               (...................................................................) 

(ลงช่ือ). .................................................................. ผู้รับรอง 
                                                                                                                                                 (...................................................................) 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

ท่ี ลบ 52901/ องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทัน  
10 หมู่ 10 ตําบลโนนทัน 
 อําเภอเมือง จังหวัดหนอบัวลําภู 
  

หนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา 

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า...................................................................................เกิดวันที่..............เดือน........................พ.ศ....................   

                เลขประจําตัวประชาชน....................................................................................................................ท่ีอยู่ท่ีประสบสาธารณภัย.................หมู่ท่ี............ตําบล .............. 

              อําเภอ.......................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์.................................ท่ีอยู่ตามทะเบียนหรือท่ีอยู่ท่ีติดต่อ.....................            

              หมู่ท่ี.............ตําบล....................................อําเภอ...............................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์............................................ 
ผู้ประสบภัยหรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์............................................................................................................................................................................................... 
เมื่อ...................................................................................................................................................................... 

ความเสียหายของผู้ประสบภัย ตามบัญชีความเสียหายแนบท้ายหนังสือรับรองของผู้ประสบภัย ประเภทบุคคล
ธรรมดาฉบับนี ้

ผู้ประสบภัยมีสิทธิที่จะได้รับการสงเคราะห์และการฟ้ืนฟูจากหน่วยงานของทางราชการ ด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลาย
ด้านตามเง่ือนไขหลักเกณฑ์และแนวทางที่หน่วยงานนั้นกําหนดรายละเอียดตาราง แสดงสิทธิที่จะได้รับจากทางราชการปรากฏตามแนบ
ท้าย 

ให้ไว้ ณ วันที่..............เดือน..........................พ.ศ..................... 
 
 

(                                     )   

 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนทัน 

 

 

 

 

 



 

บัญชีความเสียหายแนบท้ายหนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาของครอบครัว.............................................................. 

                              ออกตามหนังสือรับรอง เลขที่................../ (พ.ศ.)................ ให้ไว้ ณ วันที.่............. เดอืน....................... พ.ศ................... 
 
 

ที่ 
ค า 

น าหน้า 

นาม 

 
เลขประจ าตัวประชาชน 

 
ความเสียหาย 

 
 

มูลค่าความ 

เสียหาย 

โดยประมาณ 

 
(บาท) 

 
 
 
 

หมายเหตุ   
ชื่อ – นามสกุล 

ชีวิตและ 

ร่างกาย 
ทรัพย์สิน การประกอบอาชีพ 

   
เสีย

ชีว
ิต 

บา
ดเจ

็บ 
ที่อยู่อาศัย อื่นๆ 

(เฉพาะ 

รายบุคคล) 

 

อาชีพ 

 
สถาน 

ประการ 

เครื่องมือ 

ประกอบ 

อาชีพ 

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบ 

อาชีพ เช่น ที่ไร่ ที่นา ที่สวน 

ประมง ปศุสัตว์ ฯลฯ 

ทั้งหลัง บางส่วน สถานภาพ ลักษณะ 
บ้าน 

                           หัวหน้าครอบครัว 

                

                            

                

                            

                

                            

                

 

 


