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ค าน า 
 ด้วยปัจจุบันสาธารณภัย ยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความ
แปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการ  เปล่ียนแปลง
โครงสร้างสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็วประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ใน พื้นท่ีเส่ียงภัย
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้นท้ังภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง 
ภัยหนาว และภัยจากการกระท าของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย รวมท้ัง 
สาธารณภัยหรืออุบัติภัยต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการ ช่วยเหลือ
และบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน การ
ปฏิบัติอย่างถ่องแท้ จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 ดังนั้น คณะผู้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ จึงได้รวบรวมเนื้อหาสาระ หน้าท่ี ลักษณะงาน  และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือต่าง ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ี 
ลักษณะงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดียิ่งขึ้น และสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน 
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลดอนแก้ว 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
  สาธารณภัย ยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น  เนื่องจากความ 
แปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปล่ียนแปลง
โครงสร้าง สังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็วประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภัย
เพิ่มขึ้น ส่งผล ให้ความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้นท้ังภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง 
ภัยหนาว และภัย จากการกระท าของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ใกล้ชิดประชาชน และมีบทบาทภารกิจใน 
การเข้าไปให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในล าดับแรกก่อนท่ีหน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความ 
ช่วยเหลือประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ก าหนดให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อ านวยการท้องถิ่นมีหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้ผู้บริหารองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อ านวยการท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นของตน จึงถือ
เป็น ภารกิจส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัย และ
พัฒนา ขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายหลังจากสถานการณ์ภัยยุติ 
๒. วัตถุประสงค ์
  ๑. เพื่อให้การด าเนินงานจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต าบล    
ดอนแก้ว มีข้ันตอนหรือกระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  ๒. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการงาน 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
  ๓. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถลดความศูนย์เสียท่ีเกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยท่ีสุด 
  ๔. เพื่อให้ประชาชนท่ีประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างท่ัวถึงและทันเวลา 
  ๕. เพื่อบูรณาการระบบการส่ังการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีเอกภาพ 
  ๖. เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีดีและสอดคล้องกับวัฏจักรการเกิดภัย 
 
๓.นิยามค าศัพท์ 
  การป้องกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีก าหนดขึ้นล่วงหน้า
ท้ังทางด้านโครงสร้างและท่ีมิใช่ด้านโครงสร้าง เพื่อลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย 
  การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการต่าง ๆ เพื่อหลีกเล่ียงและลด 
ผลกระทบจากสาธารณภัย และยังหมายถึงการลดและป้องกันมิให้เกิดเหตุหรือลดโอกาสท่ีอาจก่อให้เกิด 
สาธารณภัย 



๒  

  การเตรียมความพร้อม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
ล่วงหน้าก่อนเกิดสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถรับมือกับ 
ผลกระทบจากสาธารณภัยได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ 
  การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดต้ังองค์กรและ 
การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การเตรียมความพร้อมรับมือและฟื้นฟูบูรณะ 
  การฟื้นฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การฟื้นฟูสภาพเพื่อท าให้ส่ิงท่ีถูกต้องหรือ
ได้รับ ความเสียหายจากสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือแก้ไขให้กับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม  รวมท้ังให้ 
ผู้ประสบภัยสามารถด ารงชีวิตตามสภาพปกติได้โดยเร็ว 
  หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของ 
รัฐ แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่ หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 
กรุงเทพมหานคร 
  ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  หมายถึง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 
  รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  หมายถึง ปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
  ผู้อ านวยการกลาง หมายถึง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ผู้อ านวยการจังหวัด หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด 
  รองผู้อ านวยการจังหวัด หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ผู้อ านวยการอ าเภอ หมายถึง นายอ าเภอ 
  ผู้อ านวยการท้องถ่ิน หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล, นายกเทศมนตรี 
  ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถ่ิน หมายถึง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เจ้าพนักงาน  หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัย ในพื้นท่ีต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๔๐ 
  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นท่ีจังหวัด 
  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการ
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในเขตอ าเภอ และท าหน้าท่ีช่วยเหลือจังหวัดในการป้องกันและ        
บรรเทาสาธารณภัย 
  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถ่ินแห่งพื้นที่ หมายถึง องค์กรปฏิบัติ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล และเป็นหน่วยเผชิญเหตุ
เมื่อเกิด สาธารณภัยข้ึนในพื้นท่ี 



๓  

๔. การจัดต้ังกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๔.๑ องค์กรปฏิบัติ 
 ๔.๑.๑ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
 ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานของผู้อ านวยการท้องถิ่น และให้มี ท่ีท าการโดยให้ใช้ท่ีท าการ/ส านักงาน 
เทศบาลต าบลดอนแก้วเป็นส านักงานของผู้อ านวยการท้องถิ่น  มีนายกเทศมนตรีต าบลดอนแก้วเป็น
ผู้อ านวยการ และมีปลัดเทศบาลต าบลดอนแก้วเป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการ และภาคเอกชนในพื้นท่ีร่วม 
ปฏิบัติงานในกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ในเขตเทศบาลต าบลดอนแก้ว และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นท่ี 
 ๔.๑.๒ ภารกิจของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
 (๑) อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลดอนแก้ว  
 (๒) สนับสนุนกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพื้นท่ีติดต่อ หรือใกล้เคียง หรือเขต 
พื้นท่ี อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ 
 (๓) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังประสานความ 
ร่วมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน 
 ๔.๒  โครงสร้างและหน้าที่ของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบล  
ดอนแก้ว 
 ๔.๒.๑ โครงสร้างกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
ประกอบด้วย ๕ ฝ่าย ได้แก่ 
 (๑) ฝ่ายอ านวยการ ท าหน้าท่ี อ านวยการ ควบคุมก ากับดูแลในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให ้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังวางระบบการติดตามติดต่อส่ือสารในการป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยระหว่างกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ให้
การติดต่อ เป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและเช่ือถือได้ตลอดเวลา 
 (๒) ฝ่ายแผนและโครงการ ท าหน้าท่ี เกี่ยวกับงานการวางแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การพัฒนาแผนงาน การพัฒนาเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอนงานติดตาม 
ประเมินผลงาน การฝึกซ้อมแผนฯ งานการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ และงานการจัดท าโครงการเกี่ยวกับการ
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
 (๓) ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ท าหน้าท่ี ติดตามสถานการณ์รวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ ท่ี
อาจเกิดขึ้น วางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันภัยมิให้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วให้ได้รับความเสียหายน้อยท่ีสุด 
จัด ระเบียบแจ้งเตือนภัยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยงานการข่าวการรักษาความปลอดภัยและการ  
ปฏิบัติการ จิตวิทยา 
 (๔) ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ ท าหน้าท่ี ส ารวจความเสียหาย และความต้องการด้านต่างๆ จัดท าบัญชีผู้
ประสบ สาธารณภัย ประสานกับทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อให้การ
สงเคราะห์ และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมท้ังด าเนินการ
ฟื้นฟูบูรณะ ส่ิงท่ีช ารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากท่ีสุด 
 (๕) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ท าหน้าท่ี เป็นเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแถลงข่าวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหาย และความช่วยเหลือ 
ให้แก่ ส่ือมวลชนและประชาชนท่ัวไปได้ทราบ 



๔  

  ๔.๓ การบรรจุก าลัง 
  ๔.๓.๑ ในภาวะปกติ ใช้ก าลังเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลดอนแก้ว เป็นหลัก 
  ๔.๓.๒ เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นท่ีใด ให้กองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทา สาธารณภัยเข้าควบคุมสถานการณ์ปฏิบัติหน้าท่ีและเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พื้นท่ีโดยเร็ว  และ
รายงานให้ ผู้อ านวยการอ าเภอสารภีทราบทันที 
๕. สถานที่ต้ัง 
  ต้ังอยู่ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลดอนแก้ว หมู่ท่ี ๓ ต าบลดอนแก้ว อ าเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐ 
๖. แนวทางปฏิบัติ 
  เพื่อเตรียมการด้านทรัพยากรระบบการปฏิบั ติการและเตรียมความพร้อมไว้รองรับ 
สถานการณ์สาธารณภัย ท่ีอาจเกิดขึ้นในพื้นท่ีรับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการปฏิบัติ ใหเ้ทศบาล
ต าบลดอนแก้ว และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรท่ีจ าเป็นเพื่อการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยให้เหมาะสมกับผลการประเมินความเส่ียงและความล่อแหลมของพื้นท่ี รวมทั้งการวางแนวทาง 
การปฏิบัติการให้พร้อมเผชิญสาธารณภัยและด าเนินการฝึกซ้อมตามแผนท่ีก าหนดอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ า
เพือ่ให้ เกิดความพร้อมในทุกด้านและทุกภาคส่วนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลดอนแก้ว 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การป้องกันและลดผลกระทบ 
๑.๑ การวิเคราะห์ความเส่ียงภัย 

- ประเมินความเส่ียงภัยและความล่อแหลมในเขต
พื้นท่ี โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติการเกิดภัยและ
จากการ วิเคราะห์ ข้อมูลสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
- จัดท าแผนท่ีเส่ียงภัยแยกตามประเภทภัย 

๑.๒ การเตรียมการด้านฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศ 

จัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสา
ธารณภัย 
- พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัย
ระหว่าง หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถ
ใช้งานได้ร่วมกัน 
- กระจายข้อมูลด้านสาธารณภัยไปยังหน่วยงานท่ีมี
หน้าท่ี ปฏิบัติการ 

๑.๓ การส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความ 
ตระหนักด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

- สนับสนุนให้ส่ือประชาสัมพันธ์ให้มีบทบาทในการ
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังจิตส านึกด้าน
ความปลอดภัย อย่างต่อเนื่อง 
- เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
- พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ ชัดเจนเข้าใจง่าย เหมาะสม 
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม และเป็นท่ีน่าสนใจ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายในการ
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยทุกภาคส่วนท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและอาสาสมัครต่างๆ มีส่วน
ร่วมในการรณรงค์ในเรื่องความ ปลอดภัยอย่าง
ต่อเนื่อง 



๕  

 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑.๔ การเตรียมการป้องกันด้าน
โครงสร้างและ เครื่องหมายสัญญาณ
เตือนภัย 

- จัดหาพื้นท่ีรองรับน้ าและกักเก็บน้ า 
- สร้างอาคารหรือสถานท่ีเพื่อเป็นสถานท่ีหลบภัยส าหรับ 
พื้น ท่ี ท่ีการหนีภัยท าได้ยากหรือไม่มีพื้น ท่ีหลบภัยท่ี
เหมาะสม 
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเพื่อการส่งก าลังบ ารุงหรือ 
เส้นทางไปสถานท่ีหลบภัยให้ใช้การได้ 

๒. การเตรียมความพร้อม 
๒.๑ ด้านการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 

- จัดท าคู่มือและจัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผน
ส ารองของหน่วยงานและมีการฝึกซ้อมแผน 
- จัดเตรียมระบบการติดต่อส่ือสารหลักและส่ือสารสาร
ส ารอง 
- ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่
ประชาชน และเจ้าหน้าท่ี 
- จัดเตรียมระบบการแจ้งเตือนภัยและส่งสัญญาณเตือนภัย 
ให้ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีได้รับทราบล่วงหน้า 
- จัดเตรียมเส้นทางอพยพและจัดเตรียมสถานท่ี
ปลอดภัย ส าหรับคนและสัตว์เล้ียง 
- ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบ
เรียบร้อย รวมทั้งการควบคุม การจราจรและการสัญจร
ภายในเขตพื้นท่ี 
- จัดระบบการดูแลส่ิงของบริจาคและการสงเคราะห์ 
ผู้ประสบภัย 
- จัดท าบัญชีรายช่ือคนท่ีต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 

๒.๒ ด้านบุคลากร - ประเมินความเส่ียงภัยและความล่อแหลมในเขตพื้นท่ี 
โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจากการ 
วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
- จัดท าแผนท่ีเส่ียงภัยแยกตามประเภทภัย 

๒.๓ ด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุ 
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และพลังงาน 

- จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นให้พร้อมใช้งานได้ทันที 
- จัดท าบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะเครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ของหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
- พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ด้าน
สาธารณภัยให้ทันสมัย 
- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นพื้นฐานส าหรับ
ชุมชน 
- จัดเตรียมระบบเตือนภัย 
- จัดหาน้ ามันเช้ือเพลิงส ารอง/แหล่งพลังงานส ารอง 



๖  

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๒.๔ ด้านการเตรียมรับสถานการณ์ - จัดประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกนัและ 

บรรเทาสาธารณภัย เช่น สถานพยาบาล ไฟฟ้า ประปา 
- มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้แก่
หน่วยงานนัน้ 
- ก าหนด ผู้ประสาน งาน ท่ีสามารถ ติด ต่อ ได้
ตลอดเวลาของ หน่วยงาน 

 
การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
 วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อด าเนินการระงับภัยท่ีเกิดขึ้นให้ยุติลงโดยเร็วหรือลดความรุนแรงของภัยท่ีเกิดขึ้น โดยการ 
ประสาน ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 ๒. เพื่อรักษาชีวิต ทรัพย์สิน และสภาวะแวดล้อมท่ีได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ 
หลักการปฏิบัติ 
 คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยเทศบาลต าบลดอนแก้ว หรือกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอสารภี และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินการตามข้ันตอนและวิธีปฏิบัติดังนี้ 
 
 ๑. กรณีเม่ือเกิดสาธารณภัย ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การแจ้งเหตุ ประชาชน/อาสาสมัคร/คณะกรรมการฯ ฝ่ายแจ้งเตือนภัย 

แจ้งเหตุให้ประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา สา
ธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน และผู้อ านวยการท้องถิ่น/ผู้ท่ี 
ผู้อ านวยการท้องถิ่นมอบหมายทราบ 
โดยทางโทรศัพท์ 085-6950907 
โทรศัพท์สายด่วน ๑๖๖๙ 

๒. การระงับเหตุ คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ 
ชุมชน/อปพร./มิสเตอร์เตือนภัย/OTOS/อาสาสมัคร ต่างๆ
เข้าระงับเหตุตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน 

๓. การประสานหน่วยงานต่าง ๆ - กรณีผู้บาดเจ็บให้ประสานสถานพยาบาลในพื้นท่ี/
ข้างเคียง 
- โทรศัพท์ 0-5342-9827 
- โทรศัพท์สายด่วน ๑๖๖๙ 
- กรณีเกินศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนในการระงบัภัย ให้
ประธานคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
หมู่บ้าน/ชุมชน รายงานต่อผู้อ านวยการท้องถิ่น เพื่อขอ
ความช่วยเหลือ 

 
 



๗  

๒. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับหมู่บ้าน / ชุมชน จะควบคุมได้ 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การจัดต้ังศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ - อ านวยการท้องถิ่นออกค าส่ังศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 
๒. การเฝ้าระวัง ติดตาม และรับแจ้งเหตุ 
๒๔ ช่ัวโมง 

- จัดเวรเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ 

๓. แจ้งข่าวเตือนภัย - แจ้งผู้ประสานงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
- แจ้งผ่านทางส่ือต่าง ๆ 
- ออกประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 

๔. การระงับเหตุ - ผู้อ านวยการท้องถิ่นเข้าพื้นท่ี และต้ังศูนย์บัญชาการ 
เหตุการณ์ในท่ีเกิดเหตุ เพื่อเป็นจุดส่ังการ พร้อมจัด
บุคลากร  เครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์และ 
ยานพาหนะในการระงับเหตุ 

๕. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย - ปฏิบัติการค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- ปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยท่ีเจ็บป่วยเพื่อส่งไปรักษาตัวใน 
โรงพยาบาลต่อไป 
- จัดหาปัจจัยส่ีให้แก่ผู้ประสบภัย 
- ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

๖. การรายงานสถานการณ์ จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีเพื่อรายงานสถานการณ์ให้กอง 
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและกอง 
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบ 
จนกระท่ังสถานการณ์ภัยส้ินสุด 

๗. การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ - กรณีต้องขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย อปท. ข้างเคียง/ส่วนราชการ ต่างๆ 
ในพื้นท่ี/องค์กรสาธารณกุศล ภาคเอกชน หรือ กอง 
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป 
- โทรศัพท์สายด่วน 1669 

๘. การอพยพ เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจ าเป็นต้องอพยพ ให้ด าเนินการ 
อพยพเคล่ือนย้ายอย่างเป็นระบบ 



๘  

 
๓. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับท้องถ่ินจะควบคุมได้ 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การส่งต่อการควบคุมสถานการณ์ฯ - กรณีสถานการณ์รุนแรงเกินกว่าศักยภาพของท้องถิ่นจะรับ 

สถานการณ์ได้ให้รายงานต่อผู้อ านวยการอ าเภอ เพื่อส่ง
มอบ การควบคุมสถานการณ์ต่อไป 

 
การอพยพ 
 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐและสามารถ
ด าเนินการอพยพเคล่ือนย้ายให้เป็นไปอย่างมีระบบ สามารถระงับการแตกต่ืนเสียขวัญของประชาชนไปสู่ 
สถานท่ีปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการเคล่ือนย้ายส่วนราชการมาอยู่ในเขตปลอดภัย และ
สามารถให้การบริการ ประชาชนได้ 
 
 หลักการปฏิบัติ 

๑. การเตรียมการอพยพ 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. จัดท าแผนอพยพในพื้นท่ีเส่ียงจากสาธารณภัย - ประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. เตรียมการเกี่ยวกับการอพยพ - ประชุมและส ารวจสถานท่ี 

- สถานท่ีปลอดภัยส าหรับการอพยพประชาชนและสัตว์เล้ียง 
- เส้นทางหลัก และส ารองส าหรับอพยพ 
- ป้ายแสดงสัญญาณเตือนภัย ป้ายบอกเส้นทางอพยพท้ัง 
เส้นทางหลักและเส้นทางรอง 
- จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ท่ีจ าเป็น ต่อการ
อพยพ 
- จัดล าดับความส าคัญของการอพยพ โดยจัดแบ่งประเภท 
ของบุคคลตามล าดับความส าคัญเร่งด่วน 
- ก าหนดจุดนัดหมายประจ าชุมชนและพื้นท่ีรองรบัการ
อพยพ 
- จัดท าคู่มือการอพยพจากสาธารณภัยท่ีส้ันง่ายต่อการ  
ท าความเข้าใจให้ประชาชนได้ศึกษา 

 
 
 
 
 
 



๙  

 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๓. จัดเตรียมสรรพก าลังหน่วยปฏิบัติการ
ฉุกเฉินหรือหน่วยอพยพ 

- ทบทวนและฝึกซ้อมแผนอย่างสม่ าเสมอ 

๔. จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้ในการ 
ช่วยเหลือตัวเองเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน 

ประชุมหรือฝึกอบรม 

๕. ทบทวนและฝึกซ้อมแผนระบบเตือนภัยและ
แผนอพยพ ประเมินเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ 
ต่อไป 

- ฝึกซ้อมแผนท้ังแบบปฏิบัติการบนโต๊ะ และแบบปฏิบัติ 
การจริง 

๖. ตรวจสอบการท างานระบบส่ือสาร - ติดต่อกับผู้มีวิทยุส่ือสาร/หรือผู้มีโทรศัพท์มือถือเพื่อเข้า
ร่วมในการแจ้งเตือนภัย 
- ฝึกซ้อมแผนอพยพ 

๗. แจ้งประชาชนท่ีอาศัยและท างานในพื้นท่ีเส่ียง
ภัยว่ามีความเส่ียงต่อภัยประเภทใด ในหมู่บ้าน/
ชุมชน เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย 

ประชุมหมู่บ้าน/ชุมชน 

 

 
๒.  การจัดระเบียบสถานที่อพยพและการรักษาความปลอดภัย 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การจัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัย - จัดเตรียมพื้นท่ีให้เหมาะสมกับจ านวนผู้อพยพและสัตว์

เล้ียง 
- จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของห้องน้ า อาหาร น้ าด่ืม 
และส่ิงแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ 
- จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
- จัดระเบียบพื้นท่ีอพยพ โดยแบ่งพื้นท่ีให้เป็นสัดส่วน เป็น
กลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มชุมชน 
- จัดท าแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้อพยพเพื่อเป็นการตรวจสอบ 
จ านวนผู้อพยพ 
- จัดหาสถานท่ีปลอดภัยแห่งอื่นไว้รองรับในกรณีพื้นท่ี ไม่
เพียงพอ 

๒. การรักษาความปลอดภัย - จัดระเบียบเวรยามท้ังในสถานท่ีอพยพ และบ้านเรือนของ
ผู้อพยพ 
 



 
 
 

๑๐  

 
๓. การด าเนินการอพยพขณะเกิดภัย 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. เรียกประชุมกองอ านวยการป้องกนัและ 
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน เมื่อได้รับ 
ข้อมูลแจ้งเตือนจากอ าเภอ/หมู่บ้าน/ข้อมูล 
เครื่องวัดปริมาณน้ าฝน/มิสเตอร์เตือนภัย 

- เรียกประชุมกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยเทศบาลต าบลดอนแก้ว 

๒. เตรียมความพร้อม/เตรียมพร้อมระบบเตือน 
ภัยท้ังหมด (สัญญาณเตือนภัยวิทยุส่ือสาร 
โทรศัพท์ มือถือ หรือระบบเตือนภัยท่ีมี
อยู่ใน ท้องถิ่น) 

- เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ 

๓. ติดตามสถานการณ์จากทางราชการ 
ส่ือมวลชน และอาสาสมัครเตือนภัย 

- ส่ังการในระหว่างการประชุมกองอ านวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลดอนแก้ว 

๔. ตรวจสอบข้อมูลท่ีจ าเป็นในพ้นท่ีท่ีประสบภัย - บัญชีรายช่ือผู้อพยพ 
- บัญชีจ านวนและชนิดของสัตว์เล้ียงท่ีจะอพยพ 
- ยานพาหนะ 
- อาหารท่ีส ารองไว้ส าหรับคนและสัตว์เล้ียง 

๕. ตรวจสอบระบบเครือข่ายการเตือนภัย ตรวจสอบสัญญาณวิทยุส่ือสาร 
๖. จัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัยรองรับผู้
อพยพและสัตว์เล้ียง 

ประสานกับผู้ดูแลสถานท่ี 

เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจ าเป็นต้องอพยพ 
หลักการปฏิบัติ. แนวทางปฏิบัติ 

๑. ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพ - ฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยและฝ่ายส่ือสารของ 
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ 
ชุมชน ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพให้สัญญาณเตือนภัย 
และประกาศอพยพ เช่น เสียงตามสาย วิทยุ หอกระจายข่าว 
โทรโข่ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียง/ สัญลักษณ์ต่าง ๆ 
ท่ีก าหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัย ประจ าชุมชน/หมู่บ้าน 

๒. ส่งฝ่ายอพยพไปยังจุดนัดหมาย/จุด
รวมพล เพื่อรับผู้อพยพหรือตามบ้านท่ีมี 
ผู้ป่วย คนชรา  เด็ก และสัตว์เล้ียง 

- ส่ังการในระหว่างการประชุมกองอ านวยการ
ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย 

๓. การดูแลความปลอดภัยบ้านเรือน 
ผู้อพยพ 

- จัดเวรออกตรวจตราความเรียบร้อยในพื้นท่ี
ประสบภัย 



๑๑  

 ๔. การด าเนินการอพยพเม่ือภยัสิ้นสุด 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. ตรวจสอบพื้นท่ีประสบภัย - ส ารวจความเสียหายของพื้นท่ีประสบภัยรวมทั้งบ้านเรือน 
ของผู้เสียหาย 

๒. ตรวจสอบสภาพถนนท่ีใช้เป็นเส้นทางอพยพ - ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ 
๓. แจ้งแนวทางการอพยพกลับให้ประชาชน 
ได้รับทราบ 

ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 

๔. ตรวจสอบความพร้อมของประชาชนในการ 
อพยพกลับ 

จัดการประชุมท่ีสถานท่ีท่ีผู้อพยพพักอาศัย 

๕. ด าเนินการอพยพประชาชนกลับบ้านเรือน ช้ีแจงในท่ีประชุมและด าเนินการอพยพประชาชนกลับ 



๑๒  

รายงานเหตุด่วนสาธารณภยั 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ทันที 
 

รายงานผู้บังคับบัญชา รับแจ้งเหตุ 

 
 

 
 
 

 
 
 

(รวม ๔ ขั้นตอน ปฏิบัติหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุ) 

ขั้นตอนการด าเนินงานด้าน 
การช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน 



๑๓  

 
  

 
 
 
 

(รวม ๖ ขั้นตอน ๑๘๐ นาที หรือ ๓ ชั่วโมง) 

เสร็จสิน้ภารกจิ 

รายงานผล การ

ปฏบิตั ิ
ด าเนนิการ (๑๔๐ นาท)ี 

ผูบ้รหิารพจิารณา (๑๕ นาท)ี 

เสนอหวัหนา้ส านกังานปลดัเทศบาล 

(๕ นาท)ี 

รบัแจง้/หนงัสอื 

(๑ นาท)ี 

ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน 

ดา้นการสนบัสนุนน า้อุปโภค - บรโิภค 



๑๔  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 

เสร็จสิน้ภารกจิ 

ด าเนนิการ ๑๔๐ นาท ี

รายงานผูบ้งัคบับญัชา 

(๙ นาท)ี 

รบัค าส ัง่ผูบ้งัคบับญัชา 

(๑ นาท)ี 

ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน 

พนกังานขบัรถบรรทุกน า้อุปโภค – บรโิภค 



๑๕  

เสร็จส ิน้ภารกจิ 

ออกปฏบิตังิานทนัท ี

รายงานผูบ้งัคบับญัชา 

รบัค าส ัง่
ผูบ้งัคบับญัชา 

(๑ นาท)ี 

 
 
 
 

 
 
 
 

(รวม  ๓  ขั้นตอน ปฏิบัติทันทีท่ีได้รับค าส่ังจากผู้บังคับบัญชา) 

ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน 

พนกังานขบัรถบรรทุกน า้อเนกประสงค ์



๑๖  

ออกปฏบิตังิานทนัท ี

คยีข์อ้มูลในระบบ ITEMS 

เสร็จส ิน้ภารกจิ 

รายงานศูนยส์ ัง่การ 

รบัค าส ัง่จากศนูยส์ ัง่การ 

 
 

 

 
 

(รวม ๓ ขั้นตอน ปฏิบัติทันทีท่ีได้รับค าส่ังจากศูนย์ส่ังการ) 

            ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน 

หน่วยปฏบิตังิานระบบการแพทยฉุ์กเฉนิ 



๑๗  

แจง้ คกก.ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

(๑๐ นาท)ี 

ส ารวจความเสยีหายรว่มกบักองช่าง 

(๑๒๐ นาท)ี 

ผูบ้รหิารพจิารณา 

(๑๕ นาท)ี 

เสนอปลดัเทศบาล 

(๑๐ นาท)ี 

เสนอหวัหนา้ส านกัปลดั 

(๕ นาท)ี 

      รบัเร ือ่งรอ้งทกุข ์

รายงานความช่วยเหลอื อ าเภอสารภ ี

แจง้ผูป้ระสบภยั 

เสนอกองคลงัเพือ่ต ัง้ฎกีาเบกิจา่ย 

เสนอผูบ้รหิารพจิารณา 

(๖๐ นาท)ี 

สรุปผลการพจิารณาใหค้วามช่วยเหลอื 

(๖๐ นาท)ี 

ประชุม คกก.พจิารณาใหค้วามช่วยเหลอื 

(๖๐ นาท)ี 

 

 

 
 

(รวม ๑๒ ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ๙๐ วัน นับแต่วันท่ีเกิดสาธารณภัย) 

ขั้นตอนการด าเนนิงานการช่วยเหลือเยียวยา 
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 



๑๘  

รายงานดว่นเหตุสาธารณภยั      

(เหตุเกดิในพืน้ทีเ่ทศบาล) 

ส ารวจความเสยีหาย 

(เหตุเกดิในพืน้ท ี ่๕ นาท)ี 

รบัแจง้เหตุ 

(๑ นาท)ี 

เสร็จสิน้ภารกจิ เจา้หนา้ที่

กลบัทีต่ ัง้ปกต ิ

รายงานผูบ้งัคบับญัชา 

จดัเจา้หนา้ทีอ่อกปฏบิตังิานทนัทหีลงั 

ไดร้บัอนุมตั ิจากผูบ้งัคบับญัชา 

 

 
 

 
 
 

(รวม ๓ ขั้นตอนกรณีเกิดเหตุนอกพื้นท่ี, กรณีเกิดเหตุในพื้นท่ีรับผิดชอบ) 

ข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน  

การระงบัเหตุอคัคภียั 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 

แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 
 
ความเร่งด่วน................................  วันที่................เดือน.........................พ.ศ. ......... 
ท่ี ชม 58101/ 
จาก นายกเทศมนตรีต าบลดอนแก้ว  
ถึง นายอ าเภอสารภ ี

 
๑. ชนิดของภัย.................................................................... 
    ความรุนแรงของภัย 
    ลักษณะของภัย (  ) เล็กน้อย (  ) ปานกลาง (  ) รุนแรง ลักษณะของภัย............................................... 
๒. ช่วงเวลาที่เกิดภัย เร่ิมต้นเม่ือ วันที่...............เดือน............................. พ.ศ. ............. เวลา...........น. 
   สิ้นสุดเม่ือ วันที่................เดือน............................. พ.ศ. ............. เวลา...........น. 
๓. สถานที่เกิดภัย ............................................................................................................................. 
.....................…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. ราษฎรที่ประสบภัย 
 ความปลอดภัยของประชาชน 
( ) ปลอดภัย/ไม่ได้รับผลกระทบ ( ) รับผลกระทบ/ไม่ย้ายท่ีอยู่อาศัย ( ) ไร้ท่ีอยู่บางส่วน 
( ) ไร้ท่ีอยู่บางท้ังหมด          ( ) อพยพบางส่วน                      ( ) อพยพท้ังหมด 
ราษฎรได้รับความเดือดร้อน.........................คน..........................ครัวเรือน บาดเจ็บ......................คน 
เสียชีวิต.......................คน 
สูญหาย.......................คน 
อพยพไปยังพืน้ท่ีปลอดภัย...........................คน......................ครัวเรือน 
๕. ความเสียหายเบื้องต้น 
อาคารส่ิงก่อสร้าง/บ้านเรือน (  ) เสียหายท้ังหลัง จ านวน......................หลัง 
    (  ) เสียหายบางส่วน จ านวน......................หลัง 
พื้นท่ีและทรัพย์สินทางการเกษตร พืชไร.่.............ไร่ นา...........ไร่ สวน..............ไร่ บ่อปลา......................บ่อ 
อื่นๆ....................... 
ส่ิงสาธารณประโยชน์ (เช่น ถนน ฝาย สะพาน ฯลฯ) 
( ) ถนน..................สาย  (  ) ฝาย ..................แห่ง ( ) สะพาน................แห่ง ( ) อื่นๆ......................... 
...........................................................................................................................................................................    
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................



 

-2- 
การส่ือสารท่ีได้รับผลกระทบ.............................................................................................................................. 
ประมาณการความเสียหายเบื้องต้น............................................................................................................บาท 
อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................................................................................... 
๖. รายละเอียดสถานการณ์................................................................................................................................ 
...........................................................................................................................................................................
๗. การบรรเทาภัยในเบ้ืองต้น.............................................................................................................................  
๘. เครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีใช้.................................................................................................................................. 
๙. การด าเนินงานของส่วนราชการ หน่วยอาสาสมัคร มูลนิธิในพื้นท่ี................................................................. 
 
 
 

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

         นายกเทศมนตรีต าบลดอนแก้ว 



 

ค าขอหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน  
ร้องขอหลักฐานเพือ่รับการสงเคราะห์ หรือบริการอื่นใด 

 
       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/ผู้ครอบครองทรัพย์สินช่ือ........................... 

   ☐ ผู้รับมอบอ านาจของผู้ประสบภัย/เจ้าของทรัพย์สิน/ผู้ครอบครองทรัพย์สินช่ือ............................ 
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์............................................................................(ระบุประเภทของสาธารณภัย) 
เมื่อวันท่ี............เดือน...............................พ.ศ. ..................เวลา....................น. (ท่ีเกิดสาธารณภัย)  
ได้รับความเสียหาย ดังนี ้
(๑)   ..................................................................................................................................................................  
(๒)   .................................................................................................................................................................. 
(๓)  ................................................................................................................................................................... 
ข้อ ๒ ข้าพเจ้าขอยื่นค าขอต่อ
........................................................................................................................................................................... 
ขอให้ออกหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐานเพื่อ
........................................................................................................................................................................... 

โดยได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ปรากฏดังนี้ (ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน ☐ หน้าข้อความท่ี
ต้องการ) 
๑. หลักฐานแสดงสถานภาพความเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 
 ☐บุคคลธรรมดา 

  ☐ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารอื่นใดท่ีทางราชการออกให้ 

  ☐ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 

  ☐อื่น ๆ ………………………………………..…………………………. 

 ☐นิติบุคคล 

  ☐ส าเนาหนังสิรับรองนิติบุคคล 

  ☐ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (ถ้ามี) 

  ☐ส าเนาวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) 

  ☐อื่น ๆ …………………………………………..………………………… 



 

 
 

☐๒. หลักฐานเอกสารแสดงสิทธิ 

☐๓. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 

☐๔. เอกสารการสอบสวนพยาน (ถ้ามี) 

☐๕. อื่น ๆ .................................................................................................................. 
     รวม..........................ฉบับ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

    (ลงช่ือ).................................................ผู้ยื่นค าขอ 
(......................................................) 

ค าเตือน ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จ แก่เจ้าพนักงานมีความผิดตราประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 
มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘ 
หมายเหตุ ในกรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของทรัพย์สิน หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ถึงแก่ความตาย หรือไม ่
สามารถย่ืนค าขอได้ด้วยตนเอง ให้ทายาทโดยธรรม ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับมอบอ านาจของผู้นั้น แล้วแต่
กรณีเป็นผู้ยื่นค าขอ พร้อมแสดงหลักฐานการเป็น   ทายาท ผู้จัดการมรดก และการมอบ อ านาจดังกล่าวด้วย 

 
ส าหรับเจ้าหน้าที ่
ตรวจสอบแล้วครบถ้วนถูกต้อง 

 
 
 
 
 
(ลงช่ือ)................................................ผู้ตรวจสอบ 
       (................................................) 
(ลงช่ือ................................................ผู้รับรอง 
       (................................................)  
(ลงช่ือ)................................................ผู้รับรอ  
       (................................................)



 

 
 
 
 
 
 

ท่ี ชม ๕8๑๐๑/            ส านักงานเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
             อ าเภอสารภี ๕๐๑๔๐ 

หนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา 
  หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า..................................เกิดวันท่ี.........เดือน............................. 
พ.ศ............. เลขประจ าตัวประชาชน................................................................................................................. 
ท่ีอยู่ท่ีประสบสาธารณภัย.................หมู่ท่ี............ต าบล.......................อ าเภอ...................จังหวัด..................... 
รหสัไปรษณีย์....................โทรศัพท์............................ท่ีอยู่ตามทะเบียนหรือท่ีอยู่ท่ีติดต่อ...............หมู่ท่ี.......... 
ต าบล.......................อ าเภอ..................จังหวัด...................รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์.......................... 
ผู้ประสบภัยหรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
.......................................................................................................................................................................... 
เมื่อ..................................................................................................................................................................... 
  ความเสียหายของผู้ประสบภัย ตามบัญชีความเสียหายแนบท้ายหนังสือรับรองของ
ผู้ประสบภัย ประเภทบุคคลธรรมดาฉบับนี้ 
  ผู้ประสบภัยมีสิทธิที่จะได้รับการสงเคราะห์และการฟื้นฟูจากหน่วยงานของทางราชการ ด้าน
ใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์และแนวทางท่ีหน่วยงานนั้นก าหนดรายละเอียดตาราง 
แสดงสิทธิท่ีจะได้รับจากทางราชการปรากฏตามแนบท้าย 

ให้ไว้ ณ วันท่ี.............เดือน........................พ.ศ. ............... 
 
 

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

นายกเทศมนตรีต าบลดอนแก้ว



 

บัญชีความเสียหายแนบท้ายหนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาของครอบครัว.............................................................. 
ออกตามหนังสือรับรอง เลขที.่................./ (พ.ศ.)................ ให้ไว้ ณ วันที่.............. เดือน....................... พ.ศ................... 

 

 
ท่ี 

ท่ี 

ค าน า 
หน้า 

 
เลขประจ าตัวประชาชน 

 
ความเสียหาย 

 
 

มูลค่าความ 
เสียหาย 

โดยประมาณ 
 

(บาท) 

 
 
 
 

หมายเหตุ   ช่ือ – นามสกุล ชีวิตและ
ร่างกาย 

ทรัพย์สิน การประกอบอาชีพ 

   
เส

ียชี
วิต

 
บา

ดเ
จ็บ

 ท่ีอยู่อาศัย อื่นๆ 
(เฉพาะ 

รายบุคคล) 

 

อาชีพ 
 

สถาน 
ประการ 

เครื่องมือ 
ประกอบ 
อาชีพ 

ทรัพย์สินท่ีใช้ในการ
ประกอบ อาชีพ เช่น ท่ีไร่ 
ท่ีนา ท่ีสวน ประมง ปศุ

สัตว์ ฯลฯ 

ทั้งหลัง บางส่วน สถาน 
ภาพ 

ลักษณะ 
บ้าน 

                           หัวหน้า
ครอบครัว 

                

                            

                

                            

                

                            

                



 



 

 


