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ค ำน ำ 

 

 ด้วยปัจจุบันสำธำรณภัย ยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและซับซ้อนมำกขึ้น เนื่องจำกควำม
แปรปรวนของภูมิอำกำศโลก ควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติประกอบกับกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง
สังคมไทยจำกสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่ำงรวดเร็ว ประชำชนมีโอกำสอำศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้
ควำมเสียหำยจำกสำธำรณภัยรุนแรงมำกขึ้น ทั้งภัยธรรมชำติ เช่น อุทกภัย วำตภัย ภัยแล้ง ภัยหนำว และภัยจำก
กำรกระท ำของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย กำรรั่วไหลของสำรเคมีอันตรำย รวมทั้งสำธำรณภัยหรืออุบัติภัยต่ำง ๆ 
ที่เกิดขึ้น  

งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งในกำรช่วยเหลือและ
บรรเทำสำธำรณภัยต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนจึงต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในขั้นตอนกำรปฏิบัติอย่ำงถ่อง
แท้ จึงจะสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล  ดังนั้น คณะผู้จัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนเล่มนี้ จึงได้รวบรวมเนื้อหำสำระ หน้ำที่ ลักษณะงำน และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนเป็นกำรสร้ำง
ควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือต่ำง ๆ จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ ลักษณะงำน และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยได้ดียิ่งขึ้น และสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย
กรณีฉุกเฉิน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือฉบับนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เจ้ำหน้ำที่ ในกำรน ำมำ
เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนให้บริกำรกับประชำชนในท้องถิ่นต่อไป 

 

งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
ฝ่ำยปกครอง  ส ำนักปลัดเทศบำล  

เทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง 
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คู่มือกำรปฏิบัติงำน  
งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง 

 
 1. หลักกำรและเหตุผล  

สำธำรณภัย ยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและซับซ้อนมำกขึ้น เนื่องจำกควำมแปรปรวนของ
ภูมิอำกำศโลก ควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง 
สังคมไทยจำกสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่ำงรวดเร็ว ประชำชนมีโอกำสอำศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้
ควำมเสียหำยจำกสำธำรณภัยรุนแรงมำกข้ึนทั้งภัยธรรมชำติ เช่น อุทกภัย วำตภัย ภัยแล้ง ภัยหนำว และภัยจำกกำร
กระท ำของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย กำรรั่วไหลของสำรเคมีอันตรำย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็น
หน่วยงำนที่อยู่ใกล้ชิดประชำชน และมีบทบำทภำรกิจในกำรเข้ำไปให้ควำมช่วยเหลือและบรรเทำสำธำรณภัยใน
ล ำดับแรกก่อนที่หน่วยงำนภำยนอกจะเข้ำไปให้ควำมช่วยเหลือ ประกอบกับพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย พ.ศ.2550 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น มีหน้ำที่ในกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย และให้ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นในกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยในท้องถิ่นของตน จึงถือเป็น ภำรกิจส ำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียมควำมพร้อมใน
กำรป้องกันสำธำรณภัย และพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรเผชิญเหตุและให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยภำยหลังจำก
สถำนกำรณ์ภัยยุติ  

2. วัตถปุระสงค์  

1. เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนจัดกำรงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของเทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง มี
ขั้นตอนหรือกระบวนกำรและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเป็นมำตรฐำนเดียวกัน  

2. เพ่ือให้มั่นใจว่ำได้มีกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับกำรจัดกำรงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยที่ก ำหนดไว้อย่ำงสม่ ำเสมอ และมีประสิทธิภำพ  

3. เพ่ือพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถลดควำม
สูญเสียที่เกิดจำกภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุด  

4. เพ่ือให้ประชำชนที่ประสบภัยได้รับกำรช่วยเหลือฟ้ืนฟูอย่ำงทั่วถึงและทันเวลำ  
5. เพ่ือบูรณำกำรระบบสั่งกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอย่ำงมีเอกภำพ  
6. เพ่ือสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยที่ดีและสอดคล้องกับวัฏจักรกำรเกิดภัย  

3. นิยำมค ำศัพท์  

กำรป้องกัน (Prevention) หมำยถงึ มำตรกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ก ำหนดขึ้นล่วงหน้ำ ทั้งทำงด้ำน
โครงสร้ำงและที่มิใช่ด้ำนโครงสร้ำง เพื่อลดหรือควบคุมผลกระทบในทำงลบจำกสำธำรณภัย  

กำรลดผลกระทบ (Mitigation) หมำยถึง กิจกรรมหรือวิธีกำรต่ำง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบจำกสำ
ธำรณภัย และยังหมำยถึงกำรลดและป้องกันมิให้เกิดเหตุหรือลดโอกำสที่อำจก่อให้เกิดสำธำรณภัย 

กำรเตรียมควำมพร้อม (Preparedness) หมำยถึง มำตรกำรและกิจกรรมที่ด ำเนินกำร ล่วงหน้ำก่อนเกิดสำ
ธำรณภัย เพื่อเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินให้สำมำรถรับมือกับผลกระทบจำกสำธำรณภัยได้
อย่ำงทันกำรณ์และมีประสิทธิภำพ  



-๒- 

กำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมำยถึง กำรจัดตั้งองค์กรและ กำรบริหำร
จัดกำรด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือรับผิดชอบในกำรจัดกำรสถำนกำรณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรเตรียมควำม
พร้อมรับมือและฟ้ืนฟูบูรณะ  

กำรฟ้ืนฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมำยถึง กำรฟ้ืนฟูสภำพเพ่ือท ำให้สิ่งที่ช ำรุดหรือได้รับควำมเสียหำยจำก
สำธำรณภัยได้รับกำรช่วยเหลือแก้ไขให้กลับคืนสู่สภำพเดิมหรือดีกว่ำเดิม รวมทั้งให้ ผู้ประสบภัยสำมำรถด ำรงชีวิต
ตำมสภำพปกติได้โดยเร็ว  

หน่วยงำนของรัฐ หมำยถึง ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน และหน่วยงำนอื่นของรัฐ แต่ไม่
หมำยควำมรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมำยถึง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เมือง
พัทยำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมำยจัดตั้ง  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หมำยถึง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เทศบำล และ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมำยจัดตั้ง แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และ กรุงเทพมหำนคร  

ผู้บัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ หมำยถึง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย  

รองผู้บัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ หมำยถึง ปลัดกระทรวงมหำดไทย  

ผู้อ ำนวยกำรกลำง หมำยถึง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  

ผู้อ ำนวยกำรจังหวัด หมำยถึง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

รองผู้อ ำนวยกำรจังหวัด หมำยถึง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  

ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ หมำยถึง นำยอ ำเภอ  

ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น หมำยถึง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล, นำยกเทศมนตรี  

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น หมำยถึง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เจ้ำพนักงำน หมำยถึง ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย    ในพ้ืนที่
ต่ำง ๆ ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ.2550  

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด หมำยถึง องค์กรปฏิบัติในกำรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยในเขตพ้ืนที่จังหวัด  

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอ หมำยถึง องค์กรปฏิบัติในกำรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยในเขตอ ำเภอ และท ำหน้ำที่ช่วยเหลือจังหวัดในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ หมำยถึง องค์กรปฏิบัติในกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/เทศบำล และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสำธำรณภัยขึ้นใน
พ้ืนที ่
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4. การจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

4.1 องค์กรปฏิบัติ  
๔.๑.๑ กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของเทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง ท ำหน้ำที่เป็น

หน่วยงำนของผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น และให้มีที่ท ำกำรโดยให้ใช้ที่ท ำกำร/ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง เป็น
ส ำนักงำนของผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น มีนำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำขอนยำง เป็น ผู้อ ำนวยกำร และมีปลัดเทศบำลต ำบล
ท่ำขอนยำง เป็นผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร และภำคเอกชนในพ้ืนที่ร่วมปฏิบัติงำนในกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย รับผิดชอบในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ในเขตเทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง และเป็นหน่วยเผชิญ
เหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที ่ 

๔.๑.๒ ภำรกิจของกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง  
(๑) อ ำนวยกำร ควบคุม ปฏิบัติงำน และประสำนกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร

ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขตพ้ืนทีเ่ทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง  
(๒) สนับสนุนกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อ หรือ

ใกล้เคียง หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับกำรร้องขอ  
(๓) ประสำนกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้ง

ประสำนควำม ร่วมมือกับภำคเอกชนในกำรปฏิบัติกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยทุกขั้นตอน  
๔.๒ โครงสร้างและหน้าที่ของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  

๔.๒.๑ โครงสร้ำงกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง 
ประกอบด้วย ๕ ฝ่ำย ได้แก่  

(๑) ฝ่ำยอ ำนวยกำร ท ำหน้ำที่ อ ำนวยกำร ควบคุม ก ำกับดูแลในกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยให้ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมทั้งวำงระบบกำรติดตำมติดต่อสื่อสำรในกำรป้องกัน 
และบรรเทำสำธำรณภัยระหว่ำงกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยทุกระดับ และฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ให้กำร
ติดต่อ เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ต่อเนื่องและเชื่อถือได้ตลอดเวลำ  

(๒) ฝ่ำยแผนและโครงกำร ท ำหน้ำที่ เกี่ยวกับงำนกำรวำงแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย กำรพัฒนำแผนงำน กำรพัฒนำเกี่ยวกับกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในทุกขั้นตอนงำนติดตำม  
ประเมินผลงำน กำรฝึกซ้อมแผนฯ งำนกำรจัดฝึกอบรมต่ำง ๆ และงำนกำรจัดท ำโครงกำรเกี่ยวกับกำรป้องกัน และ
บรรเทำสำธำรณภัย 

(๓) ฝ่ำยป้องกันและปฏิบัติกำร ท ำหน้ำที่ ติดตำมสถำนกำรณ์รวบรวมข้อมูล ประเมิน
สถำนกำรณ์ ที่อำจเกิดขึ้น วำงมำตรกำรต่ำง ๆ ในกำรป้องกันภัยมิให้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วให้ได้รับควำมเสียหำย
น้อยที่สุด จัดระเบียบแจ้งเตือนภัยกำรช่วยเหลือประชำชนผู้ประสบภัย งำนกำรข่ำวกำรรักษำควำมปลอดภัยและ
กำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำ  

 (๔) ฝ่ำยฟ้ืนฟูบูรณะ ท ำหน้ำที่ ส ำรวจควำมเสียหำย และควำมต้องกำรด้ำนต่ำงๆ จัดท ำ
บัญชีผู้ประสบ สำธำรณภัย ประสำนกับทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรสงเครำะห์ผู้ประสบสำธำรณภัย เพ่ือให้กำร
สงเครำะห์ และฟ้ืนฟูคุณภำพชีวิตทั้งทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจแก่ผู้ประสบสำธำรณภัย พร้อมทั้งด ำเนินกำรฟ้ืนฟู
บูรณะ สิ่งที่ช ำรุดเสียหำยให้กลับคืนสู่สภำพเดิม หรือใกล้เคียงกับสภำพเดิมให้มำกท่ีสุด 
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(๕) ฝ่ำยประชำสัมพันธ์  ท ำหน้ำที่ เป็นเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่
ควำมรู้เกี่ยวกับ กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยและกำรแถลงข่ำวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับควำมเสียหำย และควำม
ช่วยเหลือ ให้แก่สื่อมวลชนและประชำชนทั่วไปได้ทรำบ 

๔.๓ การบรรจุก าลัง  
๔.๓.๑ ในภำวะปกติใช้ก ำลังเจ้ำหน้ำที่ของเทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง เป็นหลัก  
๔.๓.๒ เมื่อคำดว่ำจะเกิดหรือเกิดสำธำรณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใด ให้กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำ 

สำธำรณภัยเข้ำควบคุมสถำนกำรณ์ปฏิบัติหน้ำที่และเพ่ือช่วยเหลือประชำชนในพ้ืนที่โดยเร็ว และรำยงำนให้ 
ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอกันทรวิชัยทรำบทันที  
 

๕. สถานที่ตั้ง  

ตั้งอยู่ ณ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง หมู่ที่ 4 ต ำบลท่ำขอนยำง อ ำเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหำสำรคำม 44150 

๖. แนวทางปฏิบัติ  

เพ่ือเตรียมกำรด้ำนทรัพยำกรระบบกำรปฏิบัติกำรและเตรียมควำมพร้อมไว้รองรับ สถำนกำรณ์สำธำรณภัย 
ที่อำจเกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ หลักกำรปฏิบัติ ให้เทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง และหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมและจัดหำทรัพยำกรที่จ ำเป็นเพ่ือกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้เหมำะสมกับผลกำร
ประเมินควำมเสี่ยงและควำมล่อแหลมของพ้ืนที่ รวมทั้งกำรวำงแนวทำงกำรปฏิบัติกำรให้พร้อมเผชิญสำธำรณภัย
และด ำเนินกำรฝึกซ้อมตำมแผนที่ก ำหนดอย่ำงสม่ ำเสมอเป็นประจ ำเพ่ือให้ เกิดควำมพร้อมในทุกด้ำนและทุกภำค
ส่วนในเขตพ้ืนที่เทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง 

หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงปฏิบัติ 
๑. กำรป้องกันและลดผลกระทบ  
    ๑.๑ กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงภัย 

- ประเมินควำมเสี่ยงภัยและควำมล่อแหลมในเขตพ้ืนที่ โดย 
พิจำรณำจำกข้อมูลสถิติกำรเกิดภัยและจำกกำร วิเครำะห์ ข้อมูล
สภำพแวดล้อมต่ำง ๆ  
- จัดท ำแผนที่เสี่ยงภัยแยกตำมประเภทภัย 

    ๑.๒ กำรเตรียมกำรด้ำนฐำนข้อมูลและ
ระบบ สำรสนเทศ 

จัดท ำฐำนข้อมูลเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัย  
- พัฒนำระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้ำนสำธำรณภัยระหว่ำง หน่วยงำน
ให้มีประสิทธิภำพและสำมำรถใช้งำนได้ร่วมกัน  
- กระจำยข้อมูลด้ำนสำธำรณภัยไปยังหน่วยงำนที่มีหน้ำที่
ปฏิบัติกำร 
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    ๑.๓ กำรส่งเสริมให้ควำมรู้และสร้ำง
ควำมตระหนักด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย 

- สนับสนุนสื่อประชำสัมพันธ์ให้มีบทบำทในกำรรณรงค์ 
ประชำสัมพันธ์เพ่ือปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนควำมปลอดภัย อย่ำง
ต่อเนื่อง  
- เผยแพร่และเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน เกี่ยวกับ
ควำมปลอดภัยในชีวิตประจ ำวัน  
- พัฒนำรูปแบบและเนื้อหำกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ให้ชัดเจน
เข้ำใจง่ำย เหมำะสม เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยแต่ละกลุ่ม และเป็นที่
น่ำสนใจ  
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ำยในกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยทุกภำคส่วนทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และ
อำสำสมัครต่ำงๆ มีส่วนร่วมในกำรรณรงค์ในเรื่องควำมปลอดภัย
อย่ำงต่อเนื่อง 

    ๑.๔ กำรเตรียมกำรป้องกันด้ำน
โครงสร้ำงและ เครื่องหมำยสัญญำณ          
เตือนภัย 

- จัดหำพื้นที่รองรับน้ ำและกักเก็บน้ ำ  
- สร้ำงอำคำรหรือสถำนที่เพ่ือเป็นสถำนที่หลบภัยส ำหรับพ้ืนที ่ที่
กำรหนีภัยท ำได้ยำกหรือไม่มีพ้ืนที่หลบภัยที่เหมำะสม  
- ก่อสร้ำง/ปรับปรุงเส้นทำงเพ่ือกำรส่งก ำลังบ ำรุงหรือ เส้นทำงไป
สถำนที่หลบภัยให้ใช้กำรได้ 

๒. กำรเตรียมควำมพร้อม  
    ๒.๑ ด้ำนกำรจัดระบบปฏิบัติกำรฉุกเฉิน 

- จัดท ำคูม่ือและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรฉุกเฉินและแผนส ำรอง ของ
หน่วยงำนและมีกำรฝึกซ้อมแผน  
- จัดเตรียมระบบกำรติดต่อสื่อสำรหลักและสื่อสำรส ำรอง  
- ก ำหนดแนวทำงกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรแก่ประชำชน และ
เจ้ำหน้ำที่  
- จัดเตรียมระบบกำรแจ้งเตือนภัยและส่งสัญญำณเตือนภัย ให้
ประชำชนและเจ้ำหน้ำที่ได้รับทรำบล่วงหน้ำ  
- จัดเตรียมเส้นทำงอพยพและจัดเตรียมสถำนที่ปลอดภัย ส ำหรับ
คนและสัตว์เลี้ยง  
- ก ำหนดมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมสงบเรียบร้อย 
รวมทั้งกำรควบคุม กำรจรำจรและกำรสัญจรภำยในเขตพ้ืนที่ - 
จัดระบบกำรดูแลสิ่งของบริจำคและกำรสงเครำะห์ ผู้ประสบภัย 
- จัดท ำบัญชีรำยชื่อคนที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 

    ๒.๒ ด้ำนบุคลำกร - ประเมินควำมเสี่ยงภัยและควำมล่อแหลมในเขตพ้ืนที่ โดย
พิจำรณำจำกข้อมูลสถิติกำรเกิดภัยและจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล
สภำพแวดล้อมต่ำง ๆ  
- จัดท ำแผนที่เสี่ยงภัยแยกตำมประเภทภัย 
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    ๒.๓ ด้ำนเครื่องจักรกล ยำนพำหนะ 
วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้และ
พลังงำน 

- จัดเตรียมเครื่องจักรกล ยำนพำหนะ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่
จ ำเป็นให้พร้อมใช้งำนได้ทันที  
- จัดท ำบัญชีเครื่องจักรกล ยำนพำหนะ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ของ
หน่วยงำน ภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วน  
- พัฒนำเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ด้ำนสำธำรณภัยให้
ทันสมัย  
- จัดหำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ ำเป็นพื้นฐำนส ำหรับชุมชน  
- จัดเตรียมระบบเตือนภัย  
- จัดหำน้ ำมันเชื้อเพลิงส ำรอง/แหล่งพลังงำนส ำรอง 

    ๒.๔ ด้ำนกำรเตรียมรับสถำนกำรณ์ - จัดประชุมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและบรรเทำ 
สำธำรณภัย เช่น สถำนพยำบำล ไฟฟ้ำ ประปำ 
- มอบหมำยภำรกิจควำมรับผิดชอบให้แก่หน่วยงำนนั้น  
- ก ำหนดผู้ประสำนงำนที่สำมำรถติดต่อได้ตลอดเวลำของหน่วยงำน 

 

การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน  
วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือด ำเนินกำรระงับภัยที่เกิดขึ้นให้ยุติลงโดยเร็วหรือลดควำมรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น โดยกำรประสำน 

ควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน  
๒. เพ่ือรักษำชีวิต ทรัพย์สิน และสภำวะแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจำกกำรเกิดภัยพิบัติ  

หลักการปฏิบัติ  
คณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยหมู่บ้ำน/ชุมชน กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณ

ภัยเทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง หรือกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอกันทรวิชัย และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนและวิธีปฏิบัติดังนี้  

๑. กรณีเม่ือเกิดสำธำรณภัย ระดับหมู่บ้ำน/ชุมชน 

หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงปฏิบัติ 
๑. กำรแจ้งเหต ุ ประชำชน/อำสำสมัคร/คณะกรรมกำรฯ ฝ่ำยแจ้งเตือนภัย แจ้งเหตุให้

ประธำนคณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยหมู่บ้ำน/ชุมชน 
และผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น/ผู้ที่ ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นมอบหมำยทรำบ  
ทำงโทรศัพท์ 0 4399 5620  
โทรศัพท์สำยด่วน 0 4399 5625 

๒. กำรระงับเหตุ คณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยหมู่บ้ำน/ ชุมชน/ 
อปพร./มิสเตอร์เตือนภัย/OTOS/อำสำสมัคร ต่ำงๆ เข้ำระงับเหตุ 
ตำมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยชุมชน 
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๓. กำรประสำนหน่วยงำนต่ำง ๆ - กรณีผู้บำดเจ็บให้ประสำนสถำนพยำบำลในพ้ืนที่/ข้ำงเคียง 
- โทรศัพท ์0 4399 5620  
- โทรศัพท์สำยด่วน 0 4399 5625 
- กรณีเกินศักยภำพของหมู่บ้ำน/ชุมชนในกำรระงับภัย ให้ประธำน
คณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย หมู่บ้ำน/ชุมชน 
รำยงำนต่อผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น เพ่ือขอควำมช่วยเหลือ 

 

๒. กรณีสำธำรณภัยรุนแรงเกินกว่ำระดับหมู่บ้ำน / ชุมชน จะควบคุมได้  

หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงปฏิบัติ 
๑. กำรจัดตั้งศูนย์อ ำนวยกำรเฉพำะกิจฯ - ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นออกค ำสั่งศูนย์อ ำนวยกำรเฉพำะกิจ 
๒. กำรเฝ้ำระวัง ติดตำม และรับแจ้งเหตุ 
๒๔ ชั่วโมง 

- จัดเวรเฝ้ำระวังติดตำมสถำนกำรณ์ 

๓. แจ้งข่ำวเตือนภัย - แจ้งผู้ประสำนงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ  
- แจ้งผ่ำนทำงสื่อต่ำง ๆ  
- ออกประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย 

๔. กำรระงับเหตุ - ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นเข้ำพ้ืนที่ และตั้งศูนย์บัญชำกำร เหตุกำรณ์ 
ในที่เกิดเหตุ เพ่ือเป็นจุดสั่งกำร พร้อมจัดบุคลำกร  เครื่องมือ 
เครื่องใช้ อุปกรณ ์และยำนพำหนะในกำรระงับ เหตุ 

๕. กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย - ปฏิบัติกำรค้นหำ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
- ปฐมพยำบำลผู้ประสบภัยที่เจ็บป่วยเพื่อส่งไปรักษำตัว 
ในโรงพยำบำลต่อไป  
- จัดหำปัจจัยในกำรด ำรงชีพให้แก่ผู้ประสบภัย  
- ให้กำรสงเครำะห์ผู้ประสบภัย 

๖. กำรรำยงำนสถำนกำรณ์ จัดเตรียมเจ้ำหน้ำที่เพ่ือรำยงำนสถำนกำรณ์ให้กอง อ ำนวยกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอ และกอง อ ำนวยกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดทรำบ จนกระท่ังสถำนกำรณ์ภัยสิ้นสุด 

๗. กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ - กรณีต้องขอรับกำรสนับสนุนจำกกองอ ำนวยกำรป้องกัน และ
บรรเทำสำธำรณภัย อปท. ข้ำงเคียง/ส่วนรำชกำร ต่ำงๆ ในพ้ืนที่/
องค์กรสำธำรณกุศล ภำคเอกชน หรือ กองอ ำนวยกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยระดับเหนือขึ้นไป  
- โทรศัพท์สำยด่วน 0 4399 5625 

๘. กำรอพยพ เมื่อสถำนกำรณ์เลวร้ำยและจ ำเป็นต้องอพยพ ให้ด ำเนินกำร อพยพ
เคลื่อนย้ำยอย่ำงเป็นระบบ 
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๓. กรณีสำธำรณภัยรุนแรงเกินกว่ำระดับท้องถิ่นจะควบคุมได้  

หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงปฏิบัติ 
๑. กำรส่งต่อกำรควบคุมสถำนกำรณ์ฯ - กรณีสถำนกำรณ์รุนแรงเกินกว่ำศักยภำพของท้องถิ่นจะรับ 

สถำนกำรณ์ได้ ให้รำยงำนต่อผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ เพื่อส่งมอบ 
กำรควบคุมสถำนกำรณ์ต่อไป 

การอพยพ  
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนและของรัฐ และสำมำรถ  ด ำเนินกำร

อพยพเคลื่อนย้ำยให้เป็นไปอย่ำงมีระบบ สำมำรถระงับกำรแตกตื่นเสียขวัญของประชำชนไปสู่สถำนที่ปลอดภัยได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพ่ือเป็นกำรเคลื่อนย้ำยส่วนรำชกำรมำอยู่ในเขตปลอดภัย  และสำมำรถให้บริกำร 
ประชำชนได ้ 

หลักการปฏิบัติ  
๑. กำรเตรียมกำรอพยพ  

หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงปฏิบัติ 
๑. จัดท ำแผนอพยพในพ้ืนที่เสี่ยงจำกสำธำรณภัย - ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๒. เตรียมกำรเก่ียวกับกำรอพยพ - ประชุมและส ำรวจสถำนที่  

- สถำนที่ปลอดภัยส ำหรับกำรอพยพประชำชนและสัตว์
เลี้ยง  
- เส้นทำงหลัก และส ำรองส ำหรับอพยพ  
- ป้ำยแสดงสัญญำณเตือนภัย ป้ำยบอกเส้นทำงอพยพ 
ทั้งเส้นทำงหลักและเส้นทำงรอง  
- จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ยำนพำหนะที่จ ำเป็นต่อกำร
อพยพ  
- จัดล ำดับควำมส ำคัญของกำรอพยพ โดยจัดแบ่งประเภท 
ของบุคคลตำมล ำดับควำมส ำคัญเร่งด่วน  
- ก ำหนดจุดนัดหมำยประจ ำชุมชนและพ้ืนที่รองรับกำร 
อพยพ  
- จัดท ำคูม่ือกำรอพยพจำกสำธำรณภัยที่สั้นง่ำยต่อกำรท ำ
ควำมเข้ำใจให้ประชำชนได้ศึกษำ 

๓. จัดเตรียมสรรพก ำลัง หน่วยปฏิบัติกำรฉุกเฉิน 
หรือหน่วยอพยพ 

- ทบทวนและฝึกซ้อมแผนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

๔. จัดประชุมหรืออบรมให้ควำมรู้ในกำรช่วยเหลือ
ตัวเองเมื่ออยู่ในภำวะฉุกเฉิน 

ประชุมหรือฝึกอบรม 

๕. ทบทวนและฝึกซ้อมแผนระบบเตือนภัยและ 
แผนอพยพ ประเมินเพ่ือให้สำมำรถประยุกต์ใช้ 
ต่อไป 

- ฝึกซ้อมแผนทั้งแบบปฏิบัติกำรบนโต๊ะ และแบบปฏิบัติ 
กำรจริง 
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๖. ตรวจสอบกำรท ำงำนระบบสื่อสำร - ติดต่อกับผู้มีวิทยุสื่อสำร/หรือผู้มีโทรศัพท์มือถือ 
เพ่ือเข้ำร่วมในกำรแจ้งเตือนภัย  
- ฝึกซ้อมแผนอพยพ 

๗. แจ้งประชำชนที่อำศัยและท ำงำนในพ้ืนที่เสี่ยง
ภัย ว่ำมีควำมเสี่ยงต่อภัยประเภทใด ในหมู่บ้ำน/
ชุมชน เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วำตภัย 

ประชุมหมู่บ้ำน/ชุมชน 

 

๒. กำรจัดระเบียบสถำนที่อพยพและกำรรักษำควำมปลอดภัย  

หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงปฏิบัติ 
๑. กำรจัดเตรียมสถำนที่ปลอดภัย - จัดเตรียมพ้ืนที่ให้เหมำะสมกับจ ำนวนผู้อพยพและสัตว์

เลี้ยง  
- จัดเตรียมและดูแลควำมสะอำดของห้องน้ ำ อำหำร น้ ำดื่ม 
และสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ  
- จัดเตรียมระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน  
- จัดระเบียบพื้นที่อพยพ โดยแบ่งพ้ืนที่ให้เป็นสัดส่วน  
เป็นกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มชุมชน  
- จัดท ำแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้อพยพเพ่ือเป็นกำร
ตรวจสอบจ ำนวนผู้อพยพ  
- จัดหำสถำนที่ปลอดภัยแห่งอ่ืนไว้รองรับในกรณีพ้ืนที่  
ไม่เพียงพอ  

๒. กำรรักษำควำมปลอดภัย - จัดระเบียบเวรยำมทั้งในสถำนที่อพยพ และบ้ำนเรือน 
ของผู้อพยพ 

 

๓. กำรด ำเนินกำรอพยพขณะเกิดภัย  

หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงปฏิบัติ 
๑. เรียกประชุมกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยหมู่บ้ำน/ชุมชน เมื่อได้รับ ข้อมูลแจ้ง
เตือนจำกอ ำเภอ/หมู่บ้ำน/ข้อมูล เครื่องวัดปริมำณ
น้ ำฝน/มิสเตอร์เตือนภัย 

- เรียกประชุมกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำ 
สำธำรณภัยเทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง 

๒. เตรียมควำมพร้อม/เตรียมพร้อมระบบเตือนภัย
ทั้งหมด (สัญญำณเตือนภัยวิทยุสื่อสำร 
โทรศัพท์มือถือ หรือระบบเตือนภัยที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น) 

- เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ 

๓. ติดตำมสถำนกำรณ์จำกทำงรำชกำร สื่อมวลชน 
และอำสำสมัครเตือนภัย 

- สั่งกำรในระหว่ำงกำรประชุมกองอ ำนวยกำรป้องกัน 
และบรรเทำสำธำรณภัยเทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง 

 



-๑๐- 

๔. ตรวจสอบข้อมูลที่จ ำเป็นในพื้นที่ที่ประสบภัย - บัญชีรำยชื่อผู้อพยพ  
- บัญชีจ ำนวนและชนิดของสัตว์เลี้ยงที่จะอพยพ  
- ยำนพำหนะ  
- อำหำรที่ส ำรองไว้ส ำหรับคนและสัตว์เลี้ยง 

๕. ตรวจสอบระบบเครือข่ำยกำรเตือนภัย ตรวจสอบสัญญำณวิทยุสื่อสำร 
๖. จัดเตรียมสถำนที่ปลอดภัยรองรับผู้อพยพและ
สัตว์เลี้ยง 

ประสำนกับผู้ดูแลสถำนที่  

เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจ าเป็นต้องอพยพ 
หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงปฏิบัติ 

๑. ออกประกำศเตือนภัยเพ่ืออพยพ - ฝ่ำยเฝ้ำระวังและแจ้งเตือนภัยและฝ่ำยสื่อสำรของ 
คณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยหมู่บ้ำน/ 
ชุมชน ออกประกำศเตือนภัยเพื่ออพยพให้สัญญำณเตือน
ภัย และประกำศอพยพ เช่น เสียงตำมสำย วิทยุ  
หอกระจำยข่ำว โทรโข่ง นกหวีด หรือสัญญำณเสียง/ 
สัญลักษณ์ต่ำง ๆ ที่ก ำหนดให้เป็นสัญญำณเตือนภัย ประจ ำ
ชุมชน/หมู่บ้ำน 

๒. ส่งฝ่ำยอพยพไปยังจุดนัดหมำย/จุดรวมพล เพ่ือ
รับผู้อพยพหรือตำมบ้ำนที่มีผู้ป่วย คนชรำ เด็ก 
และสัตว์เลี้ยง 

- สั่งกำรในระหว่ำงกำรประชุมกองอ ำนวยกำรป้องกัน 
และบรรเทำสำธำรณภัย 

๓. กำรดูแลควำมปลอดภัยบ้ำนเรือนผู้อพยพ - จัดเวรออกตรวจตรำควำมเรียบร้อยในพื้นที่ประสบภัย 
 

๔. กำรด ำเนินกำรอพยพเมื่อภัยสิ้นสุด  

หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงปฏิบัติ 
๑. ตรวจสอบพื้นท่ีประสบภัย - ส ำรวจควำมเสียหำยของพ้ืนที่ประสบภัยรวมทั้ง

บ้ำนเรือน ของผู้เสียหำย 
๒. ตรวจสอบสภำพถนนที่ใช้เป็นเส้นทำงอพยพ - ตรวจสอบสภำพถนนและยำนพำหนะ 
๓. แจ้งแนวทำงกำรอพยพกลับให้ประชำชน ได้รับ
ทรำบ 

ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 

๔. ตรวจสอบควำมพร้อมของประชำชนในกำรอพยพ
กลับ 

จัดกำรประชุมสถำนที่ที่ผู้อพยพพักอำศัย 

๕. ด ำเนินกำรอพยพประชำชนกลับบ้ำนเรือน ชี้แจงในที่ประชุมและด ำเนินกำรอพยพประชำชนกลับ 
 

 

 

 



-๑๑- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รวม 4 ขั้นตอน ปฏิบัติหน้ำที่รับแจ้งเหตุ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                                                  
ด้ำนกำรช่วยเหลือเหตุสำธำรณภัย กรณีฉุกเฉิน 

 

รับแจ้งเหตุ 

จัดเจ้ำหน้ำที่ออกปฏิบัติหน้ำที่ทันที 

เสร็จสิ้นภำรกิจ 

รำยงำนเหตุด่วนสำธำรณภัย 

รำยงำนผู้บังคับบัญชำ 



-๑๒- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รวม 6 ขั้นตอน 180 นำที หรือ 3 ชั่วโมง) 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน                                           
ด้านการสนับสนุนน้ าอุปโภค – บริโภค 

รับแจ้ง/หนังสือ 
(1 นำที) 

ผู้บริหำรพิจำรณำ  
(15 นำที) 

 

เสนอหัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 
(5 นำที) 

เสร็จสิ้นภำรกิจ 

ด ำเนินกำร  
(140 นำที) 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติ 



-๑๓- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รวม 3 ขั้นตอน 150 นำที หรือ 2 ชั่วโมง 30 นำที) 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน                                           
พนักงานขับรถบรรทุกน้ าอุปโภค – บริโภค 

ด ำเนินกำร  
(140 นำที) 

 

รับค ำสั่งผู้บังคับบัญชำ 
(1 นำที) 

เสร็จสิ้นภำรกิจ 

 



-๑4- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รวม 3 ขั้นตอน ปฏิบัติทันทีที่ได้รับค ำสั่งจำกผู้บังคับบัญชำ) 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน                                           
พนักงานขับรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ 

รับค ำสั่งผู้บังคับบัญชำ 
(1 นำที) 

 

ออกปฏิบัติงำนทันที 
 

เสร็จสิ้นภำรกิจ 

รำยงำนผู้บังคับบัญชำ 



-๑5- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รวม 3 ขั้นตอน ปฏิบัติทันทีที่ได้รับค ำสั่งจำกศูนย์สั่งกำร) 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน                                           
หน่วยปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

รับค ำสั่งจำกศูนย์สั่งกำร 
 

ออกปฏิบัติงำนทันที 
 

เสร็จสิ้นภำรกิจ 

รำยงำนผู้บังคับบัญชำ 

บันทึกข้อมูล 



-๑6- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รวม 12 ขั้นตอน ระยะเวลำด ำเนินกำร 90 วัน นับแต่วันที่เกิดสำธำรณภัย) 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน                                           
การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน 

เสร็จสิ้นภำรกิจ 
 

ตั้งฎีกำเบิกจ่ำย                            
เพ่ือเสนอกองคลังเบิกจ่ำย 

 

แจ้งผู้ประสบภัย 

เสนอผู้บริหำรพิจำรณำ 
(60 นำที) 

รำยงำนควำมช่วยเหลือ อ ำเภอกันทรวิชัย 

เสนอหัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล           
(5 นำที) 

 

เสนอปลัดเทศบำล                     
(10 นำที) 

 

ผู้บริหำรพิจำรณำ                           
(15 นำที) 

 

ส ำรวจควำมเสียหำยร่วมกับกองช่ำง   
(120 นำที) 

 

แจ้ง คกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริง    
(10 นำที) 

 

ประชุม คกก.พิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือ  
(60 นำที) 

 

สรุปผลกำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือ  
(60 นำที) 

 



-๑7- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รวม 6 ขั้นตอน กรณีเกิดเหตุนอกพื้นที่, กรณีเกิดเหตุในพ้ืนที่รับผิดชอบ) 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน                                           
การระงับเหตุอัคคีภัย 

รับแจ้งเหตุ              
(1 นำที) 

 

จัดเจ้ำหน้ำที่ออกปฏิบัติงำนทันที
หลังได้รับอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำ 

 

เสร็จสิ้นภำรกิจ                            
เจ้ำหน้ำที่กลับที่ตั้งปกติ 

รำยงำนผู้บังคับบัญชำ 

ส ำรวจควำมเสียหำย                       
(เหตุเกิดในพ้ืนที่ 5 นำที) 

รำยงำนเหตุสำธำรณภัย                      
(เหตุเกิดในพ้ืนที่เทศบำล) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 

 

ควำมเร่งด่วน...............................................    วันที่.......เดือน.............................พ.ศ. ........... 
ที่   มค 53201/ 
จำก  นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำขอนยำง 
ถึง นำยอ ำเภอกันทรวิชัย 
............................................................................................................................. ................................................. 
1. ชนิดของภัย................................................................................ 
    ควำมรุนแรงของภัย 
    ลักษณะของภัย   (    ) เล็กน้อย      (    ) ปำนกลำง      (    ) รุนแรง  ลักษณะของภัย....................................... 
 

2. ช่วงเวลาที่เกิดภัย    เริ่มต้น เมื่อวันที่...............เดอืน.............................พ.ศ. ............. เวลำ...................น. 
   สิ้นสุด   เมื่อวันที่...............เดอืน.............................พ.ศ. ............ เวลำ....................น. 
 

๓. สถานที่เกิดภัย.........................................................................................................................................................   
............................................................................................................................. ........................................................ 
 

๔. ราษฎรที่ประสบภัย 
 ควำมปลอดภัยของประชำชน 
(    ) ปลอดภัย/ไม่ได้รับผลกระทบ     (    ) รับผลกระทบ/ไม่ย้ำยที่อยู่อำศัย          (    ) ไร้ที่อยู่บำงส่วน 
(    ) ไร้ที่อยู่ทั้งหมด      (    ) อพยพบำงส่วน         (    ) อพยพทั้งหมด 
รำษฎรได้รับควำมเดือดร้อน...............คน .................ครัวเรอืน บำดเจ็บ......................คน เสียชีวิต.......................คน
สูญหำย...........................คน 
อพยพไปยังพ้ืนที่ปลอดภัย.....................คน ......................ครัวเรือน 
 

5. ความเสียหายเบื้องต้น 
อำคำรสิ่งกอ่สร้ำง/บ้ำนเรือน (    ) เสียหำยทั้งหมด  จ ำนวน ..........................หลัง 
    (    ) เสียหำยบำงส่วน จ ำนวน .........................หลัง 
พ้ืนที่และทรัพย์สินทำงกำรเกษตร พืชไร่.................ไร่  นำ..................ไร่  สวน.................ไร่   บ่อปลำ..................บ่อ  
อ่ืน ๆ ...................................................................................................................... ................................. 
สิ่งสำธำรณประโยชน์ (เช่น ถนน ฝำย สะพำน ฯลฯ) 
(    )  ถนน.......................สำย   (    ) ฝำย.................แห่ง   (    ) สะพำน.................แห่ง  (    ) อื่น ๆ .. ...................   
................................................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
................................................................................................................................................. .....................................
.............................................................................................. .................................................................... 
 



-๒- 
 
กำรสื่อสำรที่ได้รับผลกระทบ................................................................................................... ...................................... 
ประมำณกำรควำมเสียหำยเบื้องต้น.........................บำท อื่น ๆ (ระบุ)....................................................................... .. 
 

๖. รำยละเอียดสถำนกำรณ์......................................................................................................... ................................. 
............................................................................................................................. ......................................................... 
 

๗. กำรบรรเทำภัยในเบื้องต้น.......................................................................................................................................  
 

๘.เครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีใช้..................................................................................................... ......................................... 
 

๙. กำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำร หน่วยอำสำสมัคร มูลนิธิในพ้ืนที่.................................................................... ...... 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................ผู้รำยงำน 
      (..................................................) 
      นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำขอนยำง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าขอหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน 
ร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์ หรือบริการอ่ืนใด 

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

 

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

ข้อ ๑ ข้ำพเจ้ำ.......................................................................................อำยุ............ป ีสัญชำติ.... .................................. 
อยู่บ้ำนเลขท่ี..........................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน................ .................................... 
ต ำบล/แขวง........................................อ ำเภอ/เขต......................... ................จังหวัด.................................................... 
หมำยเลขโทรศัพท์.............................................................................................................. ...........................................  
ในฐำนะ   ผู้ประสบภัย  เจ้ำของทรัพย์สิน   ผู้ครอบครองทรัพย์สิน 
  ทำยำทโดยธรรมของผู้ประสบภัย/เจ้ำของทรัพย์สิน/ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ชื่อ............................... 
  ผู้รับมอบอ ำนำจของผู้ประสบภัย/เจ้ำของทรัพย์สิน/ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ชื่อ............................... 
ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์......................................................................................(ระบุประเภทของสำธำรณภัย) 
เมื่อวันที่..............เดือน.............................พ.ศ. ............. เวลำ ..................น. (ที่เกิดสำธำรณภัย) ได้รับควำมเสียหำย 
ดังนี้ 

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

ข้อ 2 ข้ำพเจ้ำขอยื่นค ำขอต่อ.................................................................................................. ...................................... 
ขอให้ออกหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐำน เพ่ือ.......................................... ......................................................................  
โดยไดแ้นบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ ปรำกฏดังนี้ (ใส่เครื่องหมำย  ใน      หน้ำข้อควำมที่ต้องกำร) 

๑. หลักฐำนแสดงสถำนภำพควำมเป็นบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคล 
  บุคคลธรรมดำ 
   ส ำเนำบัตรประชำชน หรือส ำเนำทะเบียนบ้ำนหรือเอกสำรอื่นใดท่ีทำงรำชกำรออกให้ 
   ส ำเนำทะเบียนพำณิชย์ (ถ้ำมี) 
   อ่ืน ๆ ............................................................................ 

    นิติบุคคล 
     ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล 
     ส ำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ (ถ้ำมี) 
      ส ำเนำวัตถุประสงค์ของห้ำงหุ้นส่วน (ถ้ำมี) 
     อ่ืน ๆ ........................................................................... 
 
 
 
 



-๒- 
 
 2. หลักฐำนเอกสำรแสดงสิทธิ 
 3. หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) 
 4. เอกสำรกำรสอบสวนพยำน (ถ้ำมี) 
 5. อื่น ๆ ...............................................................................................................  
    รวม.........................ฉบับ 
 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 

(ลงชื่อ)................................................ผู้ยื่นค ำขอ 
   (..........................................................) 

 
ค าเตือน  ผู้ใดแจ้งควำมอันเป็นเท็จแก่เจ้ำพนักงำนมีควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 137 มำตรำ 
267 และมำตรำ 268 
 
หมำยเหตุ ในกรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้ำของทรัพย์สิน หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ถึงแก่ควำมตำย หรือไม่สำมำรถยื่น
ค ำขอได้ด้วยตนเอง ให้ทำยำทโดยธรรม ผู้จัดกำรมรดก หรือผู้รับมอบอ ำนำจของผู้นั้นแล้วแต่กรณีเป็นผู้ยื่นค ำขอ 
พร้อมแสดงหลักฐำนกำรเป็นทำยำท ผู้จัดกำรมรดก และกำรมอบอ ำนำจดังกล่ำวด้วย 
.............................................................................................................................................................. ........................ 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ตรวจสอบแล้วครบถ้วนถูกต้อง. 
 

(ลงชื่อ)................................................ผู้ตรวจสอบ 
   (..........................................................) 
 
(ลงชื่อ)................................................ผู้รับรอง 
   (..........................................................) 
 
(ลงชื่อ)................................................ผู้รับรอง 
   (..........................................................) 

 
 
 
 

 



                        แบบสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบภัย             (รหัส......................) 

ประเภทภัย .................................................................................................. วันท่ีเกิดภัย ...................................................................... 

 

 

 

 

1. ช่ือ-สกุล (หัวหน้ำครอบครัวผูป้ระสบภัย) .................................................................................................................... 
เลขบัตรประชำชน .................................................................... โทรศัพท์ ................................................................ 

2. ท่ีอยู่ตำมบตัรประชำชน เลขท่ี ............... หมู่ที่ .......... ต ำบล.........................................อ ำเภอ.........................................
จังหวัด........................................ อำชีพ........................................................................................... 

3. ท่ีอยู่ผู้ประสบภัย (    ) บ้ำนเลขท่ี ............... (    ) บ้ำนไม่มีเลขท่ี (กรณีบ้ำนไม่มีเลขท่ีต้องมีหนังสือรับรอง)หมู่ที่............. 
ต ำบล .................................. อ ำเภอ .................................. จังหวดั ....................................... 

4. กรรมสิทธิ์ในบำ้นที่ประสบภัย   (    ) บำ้น/ที่ดินของผู้ประสบภัย   (    ) บ้ำนของผู้ประสบภัย/ที่ดินผู้อื่น             

(ระบุ) ......................................................... (    ) บ้ำนเช่ำ (ต้องมีสญัญำเช่ำ หรือหนังสือรับรองบ้ำนเช่ำ)   (    ) อื่นๆ ....................... 
................................................................. 

5. สภำพเดิมของบ้ำนท่ีประสบภัย บ้ำน ......... ช้ัน  วัสดุตัวบ้ำน ..........................................................................................
วัสดุหลังคำ ................................................................ อื่นๆ .................................................................................................................. 

6. สมำชิกที่พักอำศัยประจ ำในครอบครัวของผู้ประสบภยั รวมทั้งสิน้ ................ คน ได้แก ่

ล ำ
ดับ 

ช่ือ-สกุล 

สมำชิกที่อำศัยประจ ำในครอบครวั 

 

อำย ุ

เกี่ยวข้องกับ
หัวหน้ำ

ครอบครัว 

อำชีพ
ผู้ประสบภยั 

กำร 
ศึกษำ 

รำยได้    
ต่อเดือน 

เสีย 
ชีวิต 

บำด 
เจ็บ 

 

หมำยเหต ุ

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

       

ข้ำพเจ้ำ (ผู้แจ้ง)...................................................................................เลขประจ ำตัวประชำชน......................................................
ที่อยู่ตำมบัตรประชำชน เลขท่ี..........................หมู่ที่................ต ำบล......................................อ ำเภอ............................................ 
จังหวัด.....................................โทรศัพท์................................................เกี่ยวข้องเป็น........................................กับผู้ประสบภัย 
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7. ควำมเดือดร้อนเสียหำยจำกภัยพิบัติ และกำรพิจำรณำช่วยเหลือ (ให้กรอกวงเงินมูลค่ำควำมเสียหำยให้ครบถ้วน) 

รำยกำร 

(เป็นกำรช่วยเหลือตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลังฯ เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนเบื้องต้น 

ไม่ใช่กำรชดใช้ค่ำเสยีหำย) 

ผู้ประสบภยัแจ้ง
ค่ำเสียหำย 

(บำท) 

เจ้ำหน้ำท่ี
พิจำรณำ
ช่วยเหลือ 

 

7.1 เครื่องครัว ได้แก่ ....................................................................................................... 

7.2 บ้ำนที่อยู่ประจ ำเสยีหำย 

                 (       ) ทั้งหลัง  

                 (       ) บำงส่วน ได้แก่........................................................................................... 

7.3 ยุ้งข้ำว / คอกสัตว์ / โรงเรือนเลี้ยงสตัว์  

                 (       ) ทั้งหลัง   

                 (       ) บำงส่วน ได้แก่.......................................................................................... 

7.4 อุปกรณ์แสงสว่ำง.................................................................................................................. 

7.5 เสื้อผำ้เครื่องนุ่งห่ม (    ) เสียหำยทั้งหมด.........คน   (     ) เสียหำยบำงส่วน.......คน 

7.6 ชุดนักเรียน            (     ) เสียหำยทั้งหมด......คน   (     ) เสียหำยบำงส่วน.......คน 

7.7 เครื่องนอน            (     ) เสียหำยทั้งหมด......คน   (     ) เสียหำยบำงส่วน.......คน 

7.8 เครื่องใช้ในชีวิตประจ ำวัน................................................................................................... 

7.9 เครื่องมือประกอบอำชีพ  ได้แก่ ........................................................................................ 

7.10 บำดเจ็บ ......... คน  (     ) นอนโรงพยำบำล..........วัน .......... คน   (     ) พิกำร ........... คน 

7.11 เงินปลอบขวัญ ............ คน 

7.12 เสียชีวิต (     ) เป็นหัวหน้ำครอบครัว   (     )  ไม่เป็นหัวหน้ำครอบครัว.......... คน 

7.13 อ่ืน ๆ ได้แก่....................................................................................................................... 

 

  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   

 

 

 

 

 

 



-๓- 

 8. บันทึกเพิ่มเติม ..................................................................................................................................................................    
................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

 ขอรับรองว่ำเป็นควำมจริงทุกประกำร                         ขอรับรองว่ำเป็นควำมจริงทุกประกำร 

 

 (ลงช่ือ)........................................ผูแ้จ้ง   (ลงช่ือ)...............................................ผู้รบัรอง             

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

 

 

                                        ผู้รับรอง : ก ำนนั/ผู้ใหญ่บ้ำน หรือปลัดอ ำเภอ/ปลัด ทต. หรือนำยกฯ /รองนำยกฯ 

    

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

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

   ต ำแหน่ง................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนังสือรับรอง 
 

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

       วันที่................................................................ 

 ข้ำพเจ้ำ (ผูร้ับรอง) .......................................................เลขบตัรประชำชน...........................................
ที่อยู่ตำมบัตรประชำชน บ้ำนเลขที่.............หมู่ท่ี............ ต ำบล................................อ ำเภอ...............................
จังหวดั ...........................................................ต ำแหน่ง...................................................................................... 
ขอรับรองว่ำ (ชื่อ – สกุล ผูป้ระสบภัย)...............................................................................................  เลขบตัร
ประชำชน ..................................................................................... เป็นเจำ้ของบ้ำนไม่มีเลขที ่หมู่ที่.................
ต ำบล.................................. อ ำเภอ ................................... จังหวดั ......................................... 

ซึ่งใช้เปน็ที่อยู่อำศัยประจ ำจริง แต่ยังมิได้แจ้งขอเลขทีบ่้าน 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวเป็นควำมจรงิทุกประกำร 

 

   (ลงชื่อ).................................................ผู้รบัรอง 

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

                                   เบอร์โทร........................................... 

 

หมายเหตุ  ผู้รับรองคอื ก ำนัน/ผู้ใหญบ่้ำน หรือปลดัอ ำเภอ/ปลัด ทต. หรอืนำยกฯ/รองนำยกฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนังสือรับรองบ้านเช่า กรณีไม่มีสัญญาเช่า 
 

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

       วันที่................................................... 

 ข้ำพเจ้ำ (ผู้ให้เช่ำ) .................................................................เลขบตัรประชำชน..................................
ที่อยู่ตำมบัตรประชำชน บ้ำนเลขที่....................หมู่ที่.............ต ำบล..............................อ ำเภอ..........................
จังหวดั...................................... ขอรับรองวำ่ (ชื่อ – สกลุ ผู้เช่ำ) ..................................................................... 
เลขบตัรประชำชน .................................................. ได้เช่ำบ้ำนของข้ำพเจ้ำ (     )  บ้ำนเลขที่........................ 
(     ) บ้ำนไมม่ีเลขท่ี  หมู่ที่........ต ำบล..............................อ ำเภอ.........................จังหวัด................................ 
ซึ่งใช้เปน็ที่อยู่อำศัยประจ ำจริง ในอัตรำเดือนละ....................บำท  (........................................................) 
 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวเป็นควำมจรงิทุกประกำร 

 

    (ลงชื่อ)...................................................ผู้ให้เช่ำ 

     (..............................................)  เบอรโ์ทร................................ 

 

    (ลงชื่อ)...................................................ผู้เชำ่ 

     (..............................................)  เบอรโ์ทร................................ 

 

    (ลงชื่อ)...................................................พยำน 

     (..............................................)  เบอรโ์ทร................................ 

 

    (ลงชื่อ)...................................................พยำน 

     (..............................................)  เบอรโ์ทร................................ 

 

 

หมายเหตุ  ให้ถ่ำยเอกสำรบตัรของผู้ให้เช่ำ 2 แผ่น และให้ผู้ให้เช่ำลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกแผ่น 



หนังสือรับรองนักเรยีน 
 

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

       วันที่................................................... 

 ข้ำพเจ้ำ (ผูร้ับรอง) ...................................................เลขบัตรประชำชน............................................. 
ที่อยู่ตำมบัตรประชำชน บ้ำนเลขที ่................หมู่ที ่......... ต ำบล ........................... อ ำเภอ ............................
จังหวดั .........................................ต ำแหน่ง ..................................................................................................... 
สังกัด ...............................................................................................................................................................  

ขอรับรองว่ำ 

1. ชื่อ – สกุล (นกัเรียน)....................................................................................................... 

               เป็นนักเรียนชัน้ .............................. โรงเรียน ................................................................. 

     ต ำบล .................................... อ ำเภอ ................................. จังหวดั ......................... จริง 

2. ชื่อ – สกุล (นกัเรียน)....................................................................................................... 

               เป็นนักเรียนชัน้ .............................. โรงเรียน ................................................................. 

     ต ำบล .................................... อ ำเภอ ................................. จังหวดั ......................... จริง 

3. ชื่อ – สกุล (นกัเรียน)....................................................................................................... 

               เป็นนักเรียนชัน้ .............................. โรงเรียน ................................................................. 

     ต ำบล .................................... อ ำเภอ ................................. จังหวดั ......................... จริง 

 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวเป็นจริงทกุประกำร 

 

    (ลงชื่อ)...................................................ผู้รบัรอง 

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

                                                เบอรโ์ทร...................................... 

 

ผู้รับรอง ควรเป็น ครู/อำจำรย์ ที่ประจ ำสถำนศึกษำแหง่นั้นๆ 



 

 

ที่  มค ๕๓๒๐๑/                          ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง 
        ถนนถีนำนนท์  อ ำเภอกันทรวิชัย 

     จังหวัดมหำสำรคำม  ๔๔๑๕๐ 
       

หนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา 
 

 

  หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่ำ........................................................เกิดวันที่.....เดือน............... .....  
พ.ศ. ........... เลขประจ ำตัวประชำชน........................................... .........ที่อยู่ที่ประสบสำธำรณภัย..................หมู่ท่ี......  
ต ำบล...............................อ ำเภอ.................................จังหวัด.................................... รหัสไปรษ ณีย์............................ 
โทรศัพท์....................................ผู้ประสบภัยหรือได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์........................................................... 
เมื่อ......................................................................  
        

ควำมเสียหำยของผู้ประสบภัย ตำมบัญชีควำมเสียหำยแนบท้ำยหนังสือรับรองของผู้ประสบภัย
ประเภทบุคคลธรรมดำฉบับนี้ ผู้ประสบภัยมีสิทธิ์ที่จะได้รับกำรสงเครำะห์และกำรฟ้ืนฟูจำกหน่วยงำนของทำง
รำชกำรด้ำนใดด้ำนหนึ่ง หรือหลำยด้ำนตำมเงื่อนไขหลักเกณฑ์และแนวทำงที่หน่วยงำนนั้นก ำหนด รำยละเอียด
ตำรำงแสดงสิทธิ์ที่จะได้รับจำกทำงรำชกำรปรำกฏแนบท้ำย 
  

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

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

 นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำขอนยำง  

 
ส ำนักปลัดเทศบำล 
งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
โทรศัพท์ ๐ ๔๓๙๙ ๕๖๒๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..................................พิมพ์

..................................ทาน

.................................ตรวจ

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



 
บัญชีควำมเสียหำยแนบท้ำยหนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดำ ของครอบครัว................................................. ................. 

ออกตำมหนังสือรับรอง เลขท่ี............../.............. ให้ไว้ ณ วนัที่...........เดือน..................... .......พ.ศ. .................. 
 
 
ที ่

 
 
ค ำ 
น ำ 
หน้ำ 
นำม 

 
 

เลขประจ ำตัวประชำชน 
 

ช่ือ-นำมสกุล 

ควำมเสยีหำย  
มูลค่ำ
ควำม

เสียหำย
โดย  

ประมำณ 
(บำท) 

 
 
 

หมำยเหต ุ

ชีวิตและ
ร่ำงกำย 

ทรัพย์สิน กำรประกอบอำชีพ 

เสี
ยช

ีวิต
 

บำ
ดเ

จ็บ
 ที่อยู่อำศัย อื่น ๆ 

(เฉพำะ
รำยบุคคล) 

อำชีพ สถำน
ประกอบกำร 

เครื่องมือ
ประกอบอำชีพ 

ทรัพย์สินที่ใช้ในกำร
ประกอบอำชีพ เช่น 

ที่ไร่ ที่นำ ที่สวน 
ประมง ปศุสัตว์ ฯลฯ 

ทั้ง
หล

ัง 

บำ
ง ส

่วน
 

สถ
ำน

ภำ
พ 

ลัก
ษณ

ะบ
้ำน

 

                           หัวหน้ำครอบครัว  
                
                            

                
                            

                
                            

                
                            

                
                            

                
 


