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คํานํา 

 
ดวยปจจุบันสาธารณภัย  ยังคงมีแนวโนมจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและซับซอนมากข้ึน 

เนื่องจากความแปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการ เปลี่ยนแปลง

โครงสรางสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสูสังคมเมืองอยางรวดเร็ว  ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัย

เพิ่มขึ้น สงผลใหความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้นทั้งภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง ภัยหนาว 

และภัยจากการกระทําของมนุษย เชน อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย รวมทั้งสาธารณภัยหรือ

อุบัติภัยตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 

 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเปนหนวยงานที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการ 

ชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ  ที่เกิดขึ้น เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจึงตองมีความรูความเขาใจในขั้นตอน การ

ปฏิบัติอยางถองแท  จึงจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 

ดังนั้น คณะผูจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเลมนี้ จึงไดรวบรวมเนื้อหาสาระ หนาท่ี ลักษณะงาน 

และข้ันตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนเปนการสรางความเขาใจและความรวมมือตาง ๆ จากผูมีสวนไดสวนเสีย ใน

การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อใหเขาใจบทบาทหนาที่ ลักษณะงาน 

และข้ันตอนการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดดียิ่งข้ึน และสามารถนําไปปฏิบัติได อยางถูกตอง 

รวดเร็ว เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนแกผูประสบภัยกรณีฉุกเฉิน 

 

 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลตําบลตนไทร 
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คูมือการปฏิบัติงาน งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลตําบลตนไทร 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 

สาธารณภัยยังคงมีแนวโนมจะเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองและซับซอนมากขึ้น เนื่องจากความ 

แปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสราง 

สังคมไทยจากสังคมชนบทไปสูสังคมเมืองอยางรวดเร็วประชาชนมีโอกาสอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น สงผล 

ใหความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้นทั้งภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง ภัยหนาว และภัย 

จากการกระทําของมนุษย เชน อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย 
 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งเปนหนวยงานที่อยูใกลชิดประชาชน และมีบทบาทภารกิจใน

การเขาไปใหความชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในลําดับแรกกอน  ที่หนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความ

ชวยเหลือประกอบกับพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 กําหนดใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินเปนผูอํานวยการทองถ่ินมีหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และใหผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเปนผูอํานวยการทองถ่ินในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ินของตน จึงถือเปน

ภารกิจสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะตองเตรียมความพรอมในการปองกันสาธารณภัย และพัฒนา

ขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและใหความชวยเหลือผูประสบภัยภายหลังจากสถานการณภัยยุติ 
 

2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลตนไทร  

มีขั้นตอนหรือกระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

2. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการงาน 

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ และมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ 

สามารถลดความศูนยเสียที่เกิดจากภัยพิบัติใหเหลือนอยที่สุด 

4. เพื่อใหประชาชนที่ประสบภัยไดรบัการชวยเหลือฟนฟูอยางทั่วถึงและทันเวลา 

5. เพื่อบูรณาการระบบการสั่งการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางมีเอกภาพ 

6. เพื่อสรางระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดีและสอดคลองกับวัฎจักรการเกิดภัย 
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3. นิยามคําศัพท 

การปองกัน (PREVENTION) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมตาง ๆ ที่กําหนดข้ึนลวงหนาท้ัง 

ทางดานโครงสรางและที่มิใชดานโครงสราง เพ่ือลดหรอืควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย 

การลดผลกระทบ (MITIGATION) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการตาง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงและลด

ผลกระทบจากสาธารณภัยและยังหมายถึงการลดและปองกันมิใหเกิดเหตุหรือลดโอกาสท่ีอาจกอใหเกิด               

สาธารณภัย 

การเตรียมความพรอม (PREPAREDNESS) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมท่ีดําเนินการ ลวงหนา

กอนเกิดสาธารณภัย  เพื่อเตรียมความพรอมการจัดการในสถานการณฉุกเฉินใหสามารถรับมือกับ ผลกระทบจาก

สาธารณภัยไดอยางทันการณและมีประสิทธิภาพ 

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน  (EMERGENCY MANAGEMENT) หมายถึง  การจัดตั้ งองคกรและ                  

การบริหารจัดการดานตางๆ เพื่อรับผิดชอบในการจัดการสถานการณฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง                   

การเตรียมความพรอมรับมือและฟนฟูบูรณะ 

การฟนฟูบูรณะ (REHABILITATION) หมายถึง การฟนฟูสภาพเพ่ือทําใหสิ่งที่ ถูกตองหรือไดรับ 

ความเสียหายจากสาธารณภัยไดรับการชวยเหลือแกไขใหกับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิม รวมทั้งให ผูประสบภัย

สามารถดํารงชีวิตตามสภาพปกติไดโดยเร็ว 

หนวยงานของรัฐ หมายถึง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของ รัฐ 

แตไมหมายความรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล องคการบริหาร สวน

จังหวัด เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่ หมายถึง องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และ องคกร

ปกครองสวนทอง ถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  แตไมหมายความรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด  และ 

กรุงเทพมหานคร 

ผู บั ญชาการป อ งกันและบรรเทาสาธารณภัยแห งช าติ  หมาย ถึง  รั ฐมนต รีว าการ 

กระทรวงมหาดไทย 

รองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ หมายถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ผูอํานวยการกลาง หมายถึง อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ผูอํานวยการจังหวัด หมายถึง ผูวาราชการจังหวัด 

รองผูอํานวยการจังหวัด หมายถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

ผูอํานวยการอําเภอ หมายถึง นายอําเภอ 

ผูอํานวยการทองถ่ิน หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตําบล, นายกเทศมนตรี 

ผูชวยผูอํานวยการทองถ่ิน หมายถึง ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เจาพนักงาน หมายถึง ผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ในพื้นที่ตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2540 
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กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องคกรปฏิบัติในการ ปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นท่ีจังหวัด 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ หมายถึง องคกรปฏิบัติในการปองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยในเขตอําเภอ และทําหนาที่ชวยเหลือจังหวัดในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทองถ่ินแหงพื้นที่ หมายถึง องคกรปฏิบัติใน 

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล และเปนหนวยเผชิญเหตุเมื่อเกิด 

สาธารณภัยในพื้นที่ 
 

4. การจัดตั้งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4.1 องคกรปฏิบัติ 

4.1.1  กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลตนไทร  ทําหนาที่เปน

หนวยงานของผูอํานวยการทองถ่ิน และใหมีที่ทําการโดยใหใชที่ทําการ/สํานักงาน เทศบาลตําบลตนไทร  เปน

สํานักงานของผูอํานวยการทองถ่ิน มีนายกเทศมนตรีตําบลตนไทร  เปน ผูอํานวยการ และมีปลัดเทศบาลตําบล

ตนไทร  เปนผูชวยผูอํานวยการ และภาคเอกชนในพื้นที่รวม ปฏิบัติงานในกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาลตําบลตนไทร และเปนหนวยเผชิญ

เหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพ้ืนที่ 

4.1.2 ภารกิจของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลตนไทร 

(1) อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลตนไทร 

(2) สนับสนุนกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพื้นที่ติดตอ หรือใกลเคียง 

หรือเขต พื้นที่ อ่ืนเมื่อไดรับการรองขอ 

(3) ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของในเขตพื้นท่ีที่รับผิดชอบ รวมทั้งประสานความ 

รวมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน 

4.2  โครงสรางและหนาที่ของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบล

ตําบลตนไทร 

4.2.1  โครงสรางกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลตนไทร 

ประกอบดวย   5   ฝาย ไดแก 

(1) ฝายอํานวยการ ทําหนาที่ อํานวยการ ควบคุมกํากับดูแลในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยให 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งวางระบบการติดตามติดตอสื่อสารในการปองกัน และ

บรรเทาสาธารณภัยระหวางกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และฝายที่เกี่ยวของ ให

การติดตอ เปนไปอยางรวดเร็วตอเน่ืองและเชื่อถือไดตลอดเวลา 

(2) ฝายแผนและโครงการ ทําหนาท่ี เกี่ยวกับงานการวางแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การ

พัฒนาแผนงาน การพัฒนาเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอนงานติดตาม ประเมินผล

งาน การฝกซอมแผนฯ งานการจัดฝกอบรมตางๆ และงานการจัดทําโครงการเก่ียวกับการปองกัน และบรรเทา

สาธารณภัย 
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(3) ฝายปองกันและปฏิบัติการ ทําหนาที ่ติดตามสถานการณรวบรวมขอมูล ประเมินสถานการณ ที่อาจ

เกิดข้ึน วางมาตรการตาง ๆ ในการปองกันภัยมิใหเกิดข้ึน หรือเกิดข้ึนแลวใหไดรับความเสียหายนอยท่ีสุด จัด

ระเบียบแจงเตือนภัยการชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยงานการขาวการรักษาความปลอดภัยและการ 

ปฏิบัติการ จิตวิทยา 

(4) ฝายฟนฟูบูรณะ ทําหนาท่ี สํารวจความเสียหาย และความตองการดานตางๆ จัดทําบัญชีผูประสบ 

สาธารณภัย ประสานกับทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการสงเคราะหผูประสบสาธารณภัย เพ่ือใหการสงเคราะห 

และฟนฟูคุณภาพชีวิตทั้งทางดานรางกายและจิตใจแกผูประสบสาธารณภัย พรอมทั้งดําเนินการฟนฟูบูรณะ สิ่ง

ที่ชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิม หรือใกลเคียงกับสภาพเดิมใหมากที่สุด 

(5) ฝายประชาสัมพันธ ทําหนาที่ เปนเจาหนาที่เก่ียวกับการประชาสัมพันธเผยแพรความรูเกี่ยวกับ การ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแถลงขาวขอเท็จจริงเก่ียวกับความเสียหาย และความชวยเหลือ ใหแก 

สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปไดทราบ 
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4.3 การบรรจุกําลัง 

4.3.1  ในภาวะปกต ิใชกําลังเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลตนไทรเปนหลัก 

4.3.2 เมื่อคาดวาจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใด ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทา                    

สาธารณภัยเขาควบคุมสถานการณปฏิบัติหนาที่และเพ่ือชวยเหลือประชาชนใหพ้ืนที่โดยเร็ว และรายงานให 

ผูอํานวยการอําเภอบาเจาะทราบทันที 

5 . สถานท่ีตั้ง 

ต้ังอยู ณ ท่ีทําการเทศบาลตําบลตนไทร  333 หมูที่ 1 ตําบลปะลุกาสาเมาะ  อําเภอบาเจาะ  

จังหวัดนราธิวาส  96170 

6. แนวทางปฏิบัติ 

เพื่อเตรียมการดานทรัพยากรระบบการปฏิบัติการและเตรยีมความพรอมไวรองรบั สถานการณ

สาธารณภัย ท่ีอาจเกิดข้ึนในพื้นที่รับผิดชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ หลักการปฏิบัติใหเทศบาลตําบลตนไทร และ

หนวยงานท่ีเก่ียวของจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรที่จําเปนเพ่ือการปองกันและบรรเทา สาธารณภัยใหเหมาะสม

กับผลการประเมินความเส่ียงและความลอแหลมของพื้นที่ รวมท้ังการวางแนวทางการ ปฏิบัติการใหพรอมเผชิญ

สาธารณภัยและดําเนินการฝกซอมตามแผนท่ีกําหนดอยางสม่ําเสมอเปนประจําเพื่อให เกิดความพรอมในทุกดาน

และทุกภาคสวนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลตนไทร 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

การปองกันและลดผลกระทบ  

1.1 การวิเคราะหความเสี่ยงภัย 

- ประเมินความเส่ียงภัยและความลอแหลมในเขตพ้ืนท่ี โดย

พิจารณาจากขอมูลสถิติการเกิดภัยและจากการ วิเคราะห ขอมูล

สภาพแวดลอมตาง ๆ 

- จัดทําแผนท่ีเสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย 

1.2  การเตรียมการดานฐานขอมูลและระบบ  

สารสนเทศ 

จัดทําฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการบรหิารจัดการสาธารณภัย 

- พัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลดานสาธารณภัยระหวาง หนวยงาน

ใหมีประสิทธิภาพและสามารถใชงานไดรวมกัน 

-  กระจายขอมูลดานสาธารณภัยไปยังหนวยงานท่ีมีหนาท่ี

ปฏิบัติการ 

1.3 การสงเสริมใหความรูและสรางความ  

ตระหนักดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- สนับสนุนใหสื่อประชาสัมพันธใหมีบทบาทในการรณรงค 

ประชาสัมพันธเพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกดานความปลอดภัย อยาง

ตอเน่ือง 

- เผยแพรและเสรมิสรางความรูความเขาใจแกประชาชน 

เก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน 

- พัฒนารูปแบบและเน้ือหาการรณรงคประชาสัมพันธให ชัดเจน

เขาใจงาย เหมาะสม เขาถึงกลุมเปาหมายแตละกลุม  และเปนท่ี

นาสนใจ 

- สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรเครือขายในการปองกัน และ

บรรเทาสาธารณภัยทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ

อาสาสมัครตางๆ มีสวนรวมในการรณรงคในเรื่องความปลอดภัย

อยางตอเน่ือง 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

1.4 การเตรียมการปองกันดานโครงสรางและ 

เคร่ืองหมายสัญญาณเตือนภัย 

 จัดหาพื้นท่ีรองรับน้ําและกักเก็บนํ้า 

- สรางอาคารหรอืสถานท่ีเพ่ือเปนสถานท่ีหลบภัยสําหรับ พ้ืนท่ีท่ี

การหนีภัยทําไดยากหรือไมมีพื้นท่ีหลบภัยท่ีเหมาะสม 

- กอสราง/ปรับปรุงเสนทางเพ่ือการสงกําลังบํารุงหรือเสนทางไป

สถานท่ีหลบภัยใหใชการได 

2.การเตรียมความพรอม 

2.1 ดานการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 

- จัดทําคูมือและจัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผนสํารอง ของ

หนวยงานและมีการฝกซอมแผน 

- จัดเตรียมระบบการติดตอส่ือสารหลักและสื่อสารสารสํารอง 

- กําหนดแนวทางการประชาสัมพันธขาวสารแกประชาชน และ

เจาหนาที่ 

- จัดเตรียมระบบการแจงเตือนภัยและสงสัญญาณเตือนภัย ให

ประชาชนและเจาหนาที่ไดรับทราบลวงหนา 

-   จัดเตรียมเสนทางอพยพและจัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัย สําหรับ

คนและสัตวเล้ียง 

- กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบรอย 

รวมท้ังการควบคุม การจราจรและการสัญจรภายในเขตพ้ืนท่ี 

- จัดระบบการดูแลส่ิงของบริจาคและการสงเคราะห ผูประสบภัย 

- จัดทําบัญชีรายช่ือคนท่ีตองชวยเหลือเปนกรณพีิเศษ 

2.2 ดานบุคลากร - ประเมินความเสี่ยงภัยและความลอแหลมในเขตพ้ืนท่ี โดย

พิจารณาจากขอมูลสถิติการเกิดภัยและจากการ วิเคราะหขอมูล

สภาพแวดลอมตาง ๆ 

- จัดทําแผนท่ีเสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย 

2.3 ดานเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ

เคร่ืองมือเครื่องใชและพลังงาน 

- จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะ เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณท่ี

จําเปนใหพรอมใชงานไดทันที 

- จัดทําบัญชีเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณของ

หนวยงาน ภาคีเครือขายทุกภาคสวน 

- พัฒนาเคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ ดานสาธารณภัยให

ทันสมัย 

- จัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีจําเปนพื้นฐานสาํหรับชุมชน 

- จัดเตรียมระบบเตอืนภัย 

- จัดหาน้ํามันเช้ือเพลิงสํารอง/แหลงพลังงานสํารอง 

2.4 ดานการเตรียมรับสถานการณ - จัดประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ บรรเทา        

สาธารณภัย เชน สถานพยาบาล ไฟฟา ประปา 

-  มอบหมายภารกิจความรับผดิชอบใหแกหนวยงานน้ัน 

- กําหนดผูประสานงานท่ีสามารถติดตอไดตลอดเวลาของ 

หนวยงาน 
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การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 

วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือดําเนินการระงับภัยที่เกิดขึ้นใหยุติลงโดยเร็วหรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดข้ึน โดยการ 

ประสาน ความรวมมือจากทุกภาคสวน 

๒. เพ่ือรักษาชีวิต ทรัพยสิน และสภาวะแวดลอมที่ไดรับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ 

หลักการปฏิบัติ 

คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมูบาน/ชุมชน  กองอํานวยการปองกันและ

บรรเทา สาธารณภัยเทศบาลตําบลตนไทร   หรือกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ      

บาเจาะ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติดังนี้ 

1. กรณีเม่ือเกิดสาธารณภัย ระดับหมูบาน/ชุมชน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

1. การแจงเหตุ ประชาชน/อาสาสมัคร/คณะกรรมการฯ ฝายแจงเตือนภัย แจงเหตุ

ใหประธานคณะกรรมการปองกันและบรรเทา สาธารณภัยหมูบาน/

ชุมชน และผูอํานวยการทองถ่ิน/ผูท่ี ผูอํานวยการทองถิ่นมอบหมาย

ทราบ 

โดยทางโทรศัพท  085-253-4567 

โทรศัพทสายดวน 073-563170  

2. การระงับเหตุ คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมูบาน/ ชุมชน/อป

พร./มิสเตอรเตือนภัย/OTOS/อาสาสมัคร ตางๆ 

เขาระงับเหตุตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน 

3. การประสานหนวยงานตาง ๆ - กรณีผูบาดเจ็บใหประสานสถานพยาบาลในพื้นท่ี/ขางเคียง 

- โทรศัพท 085-1860625 

- โทรศัพทสายดวน   073-563170 

- กรณีเกินศักยภาพของหมูบาน/ชุมชนในการระงับภัย ใหประธาน

คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หมูบาน/ชุมชน 

รายงานตอผูอํานวยการทองถ่ิน เพ่ือขอความชวยเหลือ 

 2. กรณีสาธารณภยัรุนแรงเกินกว่าระดบัหมู่บา้น / ชมุชนจะควบคมุได ้

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

1. การจัดต้ังศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ - อํานวยการทองถ่ินออกคําส่ังศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ 

2. การเฝาระวัง ติดตาม และรับแจงเหตุ 

24 ช่ัวโมง 

- จัดเวรเฝาระวังติดตามสถานการณ 

3. แจงขาวเตือนภัย - แจงผูประสานงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

- แจงผานทางส่ือตาง ๆ 

- ออกประชาสัมพันธเสียงตามสาย 

4.. การระงับเหตุ - ผูอํานวยการทองถ่ินเขาพื้นท่ี และตั้งศูนยบัญชาการ 

เหตุการณในท่ีเกิดเหตุ เพ่ือเปนจุดส่ังการ พรอมจัดบุคลากร 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

 เครื่องมือ เครื่องใชอุปกรณและ ยานพาหนะในการระงับเหตุ 

5. การชวยเหลือผูประสบภัย - ปฏิบัติการคนหา และชวยเหลือผูประสบภัย 

- ปฐมพยาบาลผูประสบภัยท่ีเจ็บปวยเพื่อสงไปรักษาตัวใน 

โรงพยาบาลตอไป 

- จัดหาปจจัยสี่ใหแกผูประสบภัย 

- ใหการสงเคราะหผูประสบภัย 

6. การรายงานสถานการณ จัดเตรียมเจาหนาท่ีเพื่อรายงานสถานการณใหกอง 

อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ และกอง 

อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบ 

จนกระท่ังสถานการณภัยสิ้นสุด 

7. การประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ - กรณีตองขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการปองกัน และ

บรรเทาสาธารณภัย อปท. ขางเคียง/สวนราชการ ตางๆ ในพ้ืนท่ี/

องคกรสาธารณกุศล ภาคเอกชน หรือ กองอํานวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป 

- โทรศัพทสายดวน 073-563170 

8. การอพยพ เม่ือสถานการณเลวรายและจําเปนตองอพยพ ใหดาํเนินการ 

อพยพเคล่ือนยายอยางเปนระบบ 

 

3. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกวาระดับทองถ่ินจะควบคุมได 

 

 
 

 

การอพยพ 

วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ และสามารถ ดําเนินการ

อพยพเคลื่อนยายใหเปนไปอยางมีระบบ สามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสู สถานท่ี

ปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเปนการเคล่ือนยายสวนราชการมาอยูในเขตปลอดภัย และสามารถ

ใหการบริการ ประชาชนได 

หลักการปฏิบัติ 

 

 

 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

1. การสงตอการควบคุมสถานการณฯ - กรณีสถานการณรุนแรงเกินกวาศักยภาพของทองถิ่นจะรบั 

สถานการณไดใหรายงานตอผูอํานวยการอําเภอ เพื่อสงมอบการ

ควบคุมสถานการณตอไป 
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1. การเตรยีมการอพยพ 

 

 

 

 
                  2. การจัดระเบียบสถานท่ีอพยพและการรักษาความปลอดภัย 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

1. จัดทําแผนอพยพในพื้นท่ีเส่ียงจากสาธารณภัย - ประชุมผูท่ีเก่ียวของ 

2. เตรียมการเก่ียวกับการอพยพ - ประชุมและสํารวจสถานท่ี 

- สถานท่ีปลอดภัยสําหรับการอพยพประชาชนและสัตวเล้ียง 

 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

1. การจัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัย - จัดเตรียมพ้ืนท่ีใหเหมาะสมกับจํานวนผูอพยพและสัตวเล้ียง 

- จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของหองนํ้า อาหาร นํ้าดื่ม และ

สิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ 

- จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

- จัดระเบียบพื้นท่ีอพยพ โดยแบงพ้ืนท่ีใหเปนสัดสวน เปนกลุม

ครอบครัวหรือกลุมชุมชน 

-  จัดทําแบบฟอรมลงทะเบียนผูอพยพเพ่ือเปนการตรวจสอบ 

จํานวน   ผูอพยพ 

- จัดหาสถานท่ีปลอดภัยแหงอ่ืนไวรองรับในกรณีพ้ืนท่ี 

ไมเพียงพอ 
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3. การดาํเนินการอพยพขณะเกิดภัย 

 หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

1. เรยีกประชุมกองอํานวยการปองกันและ บรรเทาสา

ธารณภัยหมูบาน/ชมุชน เมื่อไดรับ ขอมูลแจงเตอืนจาก    

อําเภอ/หมูบาน/ขอมูล 

เครื่องวัดปริมาณนํ้าฝน/มิสเตอรเตือนภัย 

- เรียกประชุมกองอํานวยการปองกันและบรรเทา สาธารณภัย

เทศบาลตําบลตนไทร 

2. เตรียมความพรอม/เตรียมพรอมระบบเตือน ภัย

ท้ังหมด (สัญญาณเตือนภัยวิทยุส่ือสาร โทรศัพท มือถือ 

หรือระบบเตือนภัยท่ีมีอยูในทองถ่ิน) 

- เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ 

3. ติดตามสถานการณจากทางราชการ 

ส่ือมวลชน และอาสาสมัครเตือนภัย 

- สั่งการในระหวางการประชุมกองอํานวยการปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลตนไทร 

4. ตรวจสอบขอมูลท่ีจําเปนในพนที่ที่ประสบภัย - บัญชีรายชื่อผูอพยพ 

- บัญชีจํานวนและชนิดของสัตวเลี้ยงท่ีจะอพยพ 

- ยานพาหนะ 

- อาหารท่ีสํารองไวสําหรับคนและสัตวเลี้ยง 

5. ตรวจสอบระบบเครือขายการเตือนภัย ตรวจสอบสัญญาณวิทยุส่ือสาร 

6. จัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัยรองรับผูอพยพและ 

สัตวเลี้ยง 

ประสานกับผูดูแลสถานท่ี 

 

เมื่อสถานการณเลวรายและจําเปนตองอพยพ 

 

หลักการปฏิบัติ. แนวทางปฏิบัติ 

1. ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพ - ฝายเฝาระวังและแจงเตอืนภัยและฝายสื่อสารของ คณะกรรมการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมูบาน/ ชุมชน ออกประกาศเตือน

ภัยเพื่ออพยพใหสัญญาณเตือนภัย และประกาศอพยพ เชน เสียง

ตามสาย วิทยุ หอกระจายขาว โทรโขง นกหวีด หรอืสัญญาณเสียง/ 

สัญลักษณตาง ๆ  ท่ีกําหนดใหเปนสัญญาณเตอืนภัย ประจําชุมชน/

หมูบาน 

2. สงฝายอพยพไปยังจุดนัดหมาย/จุดรวมพล เพ่ือรับผู

อพยพหรือตามบานท่ีมีผูปวย คนชรา  เด็ก และสัตวเล้ียง

- สั่งการในระหวางการประชุมกองอํานวยการปองกันและ บรรเทา   

สาธารณภัย 

3. การดูแลความปลอดภัยบานเรือนผูอพยพ - จัดเวรออกตรวจตราความเรียบรอยในพ้ืนท่ีประสบภัย 
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4. การดาํเนินการอพยพเม่ือภัยสิ้นสุด 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

1. ตรวจสอบพื้นท่ีประสบภัย - สํารวจความเสียหายของพ้ืนท่ีประสบภัยรวมท้ังบานเรือน 

ของผูเสียหาย 

2. ตรวจสอบสภาพถนนท่ีใชเปนเสนทางอพยพ - ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ 

3. แจงแนวทางการอพยพกลับใหประชาชน 

ไดรับทราบ 

ประชุมผูเก่ียวของ 

4. ตรวจสอบความพรอมของประชาชนในการ 

อพยพกลับ 

จัดการประชุมท่ีสถานท่ีท่ีผูอพยพพักอาศัย 

5. ดําเนินการอพยพประชาชนกลับบานเรอืน ชี้แจงในท่ีประชุมและดําเนินการอพยพประชาชนกลับ 
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(รวม 4 ข้ันตอน ปฏิบัติหนาที่ไดรับแจงเหตุ) 

 

                   ข้ันตอนการดําเนนิงาน ดานการชวยเหลือ 
   เหตุสาธารณภัย  กรณีฉุกเฉิน 

รายงานเหตุดวนสาธารณภัย 

เสร็จส้ินภารกจิ 

จัดเจาหนาที่ออกปฏิบัติหนาที่ทันท ี

รายงานผูบังคับบัญชา รบัแจงเหตุ 



       ข้ันตอนการดําเนินงาน 

                  ดานการสนับสนุนน้ํา อุปโภค – บริโภค 
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(รวม 6 ข้ันตอน 180 นาท ีหรือ 3 ชั่วโมง) 

เสร็จส้ินภารกิจ 

       

      รายงานผลการปฏิบัติ 
ดําเนนิการ (140 นาท)ี 

           ผูบริหารพิจารณา  

                  (15 นาที) 

เสนอหัวหนาสํานกังานปลัดเทศบาล  

                        (5 นาท)ี 

รับแจง/หนังสือ 
(1 นาท)ี 



ข้ันตอนการดําเนินงาน  
           พนักงานขับรถบรรทุกนํ้าอุปโภค – บริโภค 
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(รวม 3 ข้ันตอน 150 นาที หรือ 2 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

เสร็จส้ินภารกิจ 

ดําเนนิการ  (140 นาท)ี 

รายงานผูบังคับบัญชา  

           (9 นาท)ี 

รับคําส่ังผูบังคับบัญชา 

           (1 นาท)ี 
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(รวม 3 ข้ันตอน ปฏิบัติทนัทีที่ไดรับคาํสั่งจากผูบังคบับัญชา) 

ข้ันตอนการดําเนินงานพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา 

อเนกประสงค 

เสร็จส้ินภารกิจ 

ออกปฏิบัติงานทันท ี

รายงานผูบังคับบัญชา 

 

รับคําส่ังผูบังคับบัญชา 

          (1 นาท)ี 
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(รวม 3 ข้ันตอน ปฏิบัติทันทีที่ไดรับคําส่ังจากศูนยสั่งการ) 

                ข้ันตอนการดําเนนิ งาน หนวยปฏิบัติงานระบบ 

                                     การแพทยฉุกเฉิน 

 

ออกปฏิบัติงานทันที 

 

คียขอมูลในระบบ ITEMS 

 

เสร็จส้ินภารกิจ 

     

    รายงานศูนยส่ังการ 

รับคําส่ังจากศูนยส่ังการ 
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(รวม 12 ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนินการ 90 วัน นับแตวันท่ีเกิดสาธารณภัย) 

 

                ข้ันตอนการดําเนิน งาน การชวยเหลือเยียวยา 

                            ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

เสร็จส้ินภารกิจ ประชมุ คกก.พิจารณาใหความชวยเหลือ 

(60 นาท)ี 

 

เสนอหัวหนาสํานักปลัด 

(5 นาท)ี 

สรุปผลการพิจารณาใหความชวยเหลือ 

(60 นาท)ี 

 

เสนอปลัดเทศบาล 

(10 นาท)ี 

เสนอผูบริหารพิจารณา 

(60 นาท)ี 

 

ผูบริหารพิจารณา 

       (15 นาท)ี 

เสนอกองคลังเพื่อต้ังฎีกาเบิกจาย 

 

สํารวจความเสียหายรวมกับกองชาง  

                (120 นาท)ี 

 

แจงผูประสบภัย 

 

แจง คกก.ตรวจสอบขอเท็จจริง  
             (10 นาท)ี 

รายงานความชวยเหลือ อําเภอบาเจาะ 
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(รวม 3 ขั้นตอนกรณีเกิดเหตุนอกพื้นที่, กรณีเกิดเหตุในพ้ืนที่รบัผิดชอบ) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

การระงับเหตุอัคคีภัย 

รายงานดวนเหตุสาธารณภัย  

(เหตุเกิดในพ้ืนที่เทศบาล) 

สํารวจความเสียหาย 

(เหตุเกิดในพ้ืนที่ 5 นาท)ี 

รับแจงเหตุ  
(1 นาท)ี 

เสร็จส้ินภารกิจ 

เจาหนาที่กลับที่ต้ังปกติ 

รายงานผูบังคับบัญชา 

จัดเจาหนาท่ีออกปฏิบัติงานทันทหีลัง 

ไดรับอนุมัติ จากผูบังคับบัญชา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

แบบรายงานเหตุดวนสาธารณภัย 

 

ความเรงดวน................................  วันที่................เดอืน.........................พ.ศ. ......... 

ที่  นธ 6901/ 
จาก นายกเทศมนตรีตําบลตนไทร  
ถึง นายอําเภอบาเจาะ  

 

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

ความรุนแรงของภัย 

ลักษณะของภัย ( ) เล็กนอย ( ) ปานกลาง ( ) รุนแรง ลักษณะของภัย............................................... 

2. ชวงเวลาที่เกิดภัย เร่ิมตนเมื่อ วันที่...............เดือน............................. พ.ศ. ............. เวลา.  .................. น. 

สิ้นสุดเมื่อ วันที่................เดือน............................. พ.ศ. ............. เวลา. ................... น. 

3. สถานที่เกิดภัย ............................................................................................................................. .................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ราษฎรท่ีประสบภัย 

ความปลอดภัยของประชาชน 
( ) ปลอดภัย/ไมไดรับผลกระทบ  ( ) รับผลกระทบ/ไมยายที่อยูอาศัย ( )ไรท่ีอยูบางสวน  
( ) ไรที่อยูบางท้ังหมด ( ) อพยพบางสวน ( ) อพยพท้ังหมด 
 

ราษฎรไดรับความเดือดรอน.........................คน..........................ครัวเรือน บาดเจ็บ. .................................... คน 

เสียชีวิต. ................................... คน 

สูญหาย. .................................... คน 

อพยพไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัย...........................คน. .......................... ครัวเรือน 

5. ความเสียหายเบื้องตน 

อาคารสิ่งกอสราง/บานเรือน ( ) เสียหายทั้งหลัง จํานวน  ............................... หลัง 

( ) เสียหายบางสวน จํานวน  ............................. หลัง 

พื้นท่ีและทรัพยสินทางการเกษตร พืชไร..............ไร นา...........ไร  สวน..............ไร บอปลา. ............ บอ 

อ่ืนๆ....................... 

สิ่งสาธารณประโยชน (เชน ถนน ฝาย สะพาน ฯลฯ) 

( ) ถนน..................สาย ( ) ฝาย ..................แหง ( ) สะพาน................แหง ( ) อ่ืนๆ......................... 

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

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

.............................................................................................................................         ................................................. 
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การสื่อสารที่ไดรับผลกระทบ................................................................................................................................. 

ประมาณการความเสียหายเบ้ืองตน. ................................................................................................................ บาท 

อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................................................. 

             6.    รายละเอียดสถานการณ................................................................................................................................... 

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

             7.   การบรรเทาภัยในเบื้องตน............................................................................................................................... 

8. เครื่องมือ/อุปกรณท่ีใช...................................................................................................................................... 

9. การดาํเนินงานของสวนราชการ หนวยอาสาสมัคร มูลนิธิในพ้ืนที่................................................................... 
 

 

(ลงชื่อ). ....................................................... ผูรายงาน 

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

   นายกเทศมนตรีตําบลตนไทร 



 

คําขอหนังสือรับรอง  กรณีผูประสบภัย หรือเจาของ หรือผูครอบครอง 
   ทรัพยสิน รองขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห หรือบริการอื่นใด 

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

วันที.่...........เดือน..............................พ.ศ.............. 

 

ขอ 1 ขาพเจา....................................................................................อายุ......................ป สญัชาติ....................... 

อยูบานเลขที่.....................................ตรอก/ซอย..................................................ถนน.......................................... 

ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด...................................... 

หมายเลขโทรศัพท................................................................................................................................................. 

ในฐานะ ☐ ผูประสบภัย ☐ เจาของทรัพยสิน ☐ผูครอบครองทรพัยสิน 

☐ ทายาทโดยธรรมของผูประสบภัย/เจาของทรัพยสิน/ผูครอบครองทรัพยสินชื่อ............................... 

☐ ผูรบัมอบอํานาจของผูประสบภัย/เจาของทรัพยสิน/ผูครอบครองทรัพยสินชื่อ................................ 

ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ. ................................................................................(ระบุประเภทของสาธารณภัย) 

เมื่อวันท่ี............เดือน...............................พ.ศ. ..................เวลา. ..................... น. (ที่เกิดสาธารณภัย) ไดรับความ 

เสียหาย ดังนี้ 

(1)       ..........................................................................................................   ......................................................... 

(2)           ................................................................................................................................................................... 

(3)           ................................................................................................................................................................... 

ขอ   2     ขาพเจาขอยื่นคําขอตอ.................................................................................................................................... 

ขอใหออกหนังสือรับรองไวเปนหลักฐานเพ่ือ................................................................................................................... 

โดยไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ปรากฏดังนี้ (ใสเคร่ืองหมาย ✓ ใน ☐ หนาขอความที่ตองการ) 

☐ 1. หลักฐานแสดงสถานภาพความเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 

☐ บุคคลธรรมดา 

☐ สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานหรือเอกสารอ่ืนใดที่ทางราชการออกให 

☐ สําเนาทะเบียนพาณิชย (ถามี) 

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

☐ นิติบุคคล 

☐ สําเนาหนังสิรับรองนิติบุคคล 

☐ สําเนาหนังสือบรคิณหสนธิ (ถามี) 

☐ สําเนาวัตถุประสงคของหางหุนสวน (ถามี) 

☐ อ่ืน ๆ …………………………………………..………………………… 
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☐ 2. หลักฐานเอกสารแสดงสิทธิ 

☐ 3. หนังสือมอบอํานาจ (ถาม)ี 

☐ 4. เอกสารการสอบสวนพยาน (ถามี) 

☐ 5. อ่ืน ๆ .................................................................................................................. 

รวม. .............. ฉบับ 

ขาพเจาขอรบัรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

(ลงชื่อ).  ..................................................................... ผูยื่นคาํขอ 

(....................................................................) 
คําเตือน ผูใดแจงความอันเปนเท็จ แกเจาพนักงานมีความผิดตราประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 มาตรา  
267 และมาตรา 268 
 
หมายเหตุ ในกรณีผูประสบภัย หรือเจาของทรัพยสิน หรือผูครอบครองทรัพยสิน ถึงแกความตาย หรือไม  

สามารถย่ืนคาํขอไดดวยตนเอง ใหทายาทโดยธรรม ผูจัดการมรดก หรือผูรับมอบอํานาจของผูนั้น แลวแตกรณี 

เปนผูย่ืนคําขอ พรอมแสดงหลักฐานการเปน  ทายาท ผูจัดการมรดก และการมอบ อํานาจดังกลาวดวย 

 

 

สําหรับเจาหนาที่ 

ตรวจสอบแลวครบถวนถูกตอง 

 

(ลงชื่อ). .................................................................. ผูตรวจสอบ 

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

(ลงชื่อ). .................................................................. ผูรับรอง 

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

(ลงชื่อ). .................................................................. ผูรับรอง 

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



 

 

 

 

ที่ นธ 6901/ ศูนยประสานงานการปองกันและ 

 บรรเทาสาธารณภัย 

สํานักงานเทศบาลตําบลตนไทร 

ถนนเพชรเกษม 96170 

 

หนังสือรับรองผูประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา 

 

หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา.................................................เกิดวันที่.........เดือน................ 

พ.ศ.............      เลขประจําตัวประชาชน......................................................................................................... 

ที่อยูที่ประสบสาธารณภัย.................หมูที่............ตําบล...........................อําเภอ...................จังหวัด.................... 

รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท................................ที่อยูตามทะเบียนหรอืที่อยูท่ีติดตอ...............หมูที่.......... 

ตําบล.......................อําเภอ....................จังหวัด.....................รหัสไปรษณยี..................โทรศพัท.......................... 

ผูประสบภัยหรือไดรับผลกระทบจากเหตุการณ..................................................................................................... 

เมื่อ............................................................................................................. ........................................................... 

ความเสียหายของผูประสบภัย ตามบัญชีความเสียหายแนบทายหนังสือรับรองของผูประสบภัย 

ประเภทบุคคลธรรมดาฉบับนี้ 

ผูประสบภัยมีสิทธิที่จะไดรับการสงเคราะหและการฟนฟูจากหนวยงานของทางราชการ ดาน

ใดดานหนึ่ง หรือหลายดานตามเงื่อนไขหลักเกณฑและแนวทางที่หนวยงานน้ันกําหนดรายละเอียดตาราง แสดง

สิทธิที่จะไดรับจากทางราชการปรากฏตามแนบทาย 

 

ใหไว ณ วันที่.............เดือน........................พ.ศ. ............... 

 

 

( นายอาทิตย  เบญจมาพร ) 

 นายกเทศมนตรตีําบลตนไทร 



 

 

บญัชีความเสียหายแนบทายหนังสือรับรองผูประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา ของครอบครัว.............................................................. 

ออกตามหนังสือรับรอง เลขท่ี................../ (พ.ศ.)................ ใหไว ณ วันที่.............. เดือน....................... พ.ศ................... 
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นาม 

 

เลขประจําตัวประชาชน 

 

ความเสียหาย 

 

มูลคาความ 

เสียหาย 

โดยประมาณ 

 

(บาท) 

 

 

 

หมายเหตุ 

  
ชื่อ – นามสกุล ชีวิตและ 

รางกาย 

ทรัพยสิน การประกอบอาชีพ 

   

เสี
ยช

ีวิต
 

บา
ดเ

จบ็
 

ที่อยูอาศัย อ่ืนๆ 
(เฉพาะ 

รายบุคคล) 

 

อาชีพ สถาน 

ประการ 

เครื่องมือ 

ประกอบ 

อาชีพ 

ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบ 

อาชีพ เชน ท่ีไร ที่นา ท่ีสวน 

ประมง ปศุสัตว ฯลฯ ทั้งหลัง บาง 

สวน 

สถาน 

ภาพ 

ลักษ 

ณะ 

บาน 

                           
หัวหนาครอบครัว 

                

                            

                

                            

                

                            

                

 


