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คูมือการปฏิบัตงิาน 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
สาธารณภัยยังคงมีแนวโนมจะเกิดข้ึนอยางตอเนื่องและซับซอนมากข้ึนเนื่องจากความแปรปรวนของ

ภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสังคมไทยจากสังคม
ชนบทไปสูสังคมเมืองอยางรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยมากข้ึน สงผลใหความเสียหายจาก  
สาธารณภัยรุนแรงมากข้ึน ท้ังภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัย  วาตภัย ภัยแลง ภัยหนาว และภัยจากการกระทําของ
มนุษย เชน อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย  องคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปนหนวยงานท่ีอยู
ใกลชิดประชาชน และมีบทบาทภารกิจในการเขาไปให ความชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ในลําดับแรกกอนท่ี
หนวยงานภายนอกจะเขาไปให ความชวยเหลือประกอบกับพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.
๒๕๕๐  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และใหผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูอํานวยการทองถ่ินในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ินตน จึงถือเปนภารกิจ
สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะตองเตรียมความพรอมในการปองกันสาธารณภัย และพัฒนาขีด
ความสามารถในการเผชิญเหตุและใหความชวยเหลือผูประสบภัยภายหลังจากสถานการณภัยยุติ 

 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  

มีข้ันตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 
๒. เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยท่ีกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
๓. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพสามารถลดความ

สูญเสียท่ีเกิดจากภัยพิบัติใหเหลือนอยท่ีสุด 

๔. เพ่ือใหประชาชนท่ีประสบภัยไดรับการชวยเหลือฟนฟูอยางท่ัวถึงและทันเวลา 

๕. เพ่ือบูรณาการระบบการสั่งการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางมีเอกภาพ 

๖. เพ่ือสรางระบบบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีดี และสอดคลองกับวัฏจักรการเกิดภัย 
 

๓. นิยามคําศัพท 
การปองกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมตางๆ ท่ีกําหนดข้ึนลวงหนา ท้ังทางดาน

โครงสราง และท่ีมิใชดานโครงสราง เพ่ือลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย 

การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการตาง ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบทางลบ

จากสาธารณภัย และยังหมายถึงการลดและปองกันมิใหเกิดเหตุหรือลดโอกาสท่ีอาจกอใหเกิดสาธารณภัย 

การเตรียมความพรอม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมท่ี ดําเนิน การลวงหนากอนเกิด

สาธารณภัย เพ่ือเตรียมพรอมการจัดการในสถานการณฉุกเฉินใหสามารถรับมือกับผลกระทบจากสาธารณภัยไดอยาง

ทันการณ และมีประสิทธิภาพ 

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดตั้งองคกรและการบริหาร
จัดการดานตางๆ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดการสถานการณฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเตรียมความ
พรอมรับมือและการฟนฟูบูรณะ 
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การฟนฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การฟนฟูสภาพเพ่ือทําใหสิ่งท่ีถูกตองหรือไดรับความเสียหาย
จากสาธารณภัยไดรับการชวยเหลือแกไขใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิมรวมท้ังใหผูประสบภัยสามารถดํารงชีวิต
ตามสภาพปกติไดโดยเร็ว 

หนวยงานของรัฐ หมายถึง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอ่ืนของรัฐ แตไม
หมายความรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด เมือง
พัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง 

ผูอํานวยการทองถิ่น หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตําบล 
ผูชวยผูอํานวยการทองถิ่น หมายถึง ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เจาพนักงาน หมายถึง ผูซ่ึงไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี    

ตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕5๐ 
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด 
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ หมายถึง องคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยในเขตอําเภอ และทําหนาท่ีชวยเหลือจังหวัดในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทองถิ่นแหงพ้ืนท่ี หมายถึง องคกรปฏิบัติในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในเขต องคการบริหารสวนตําบล และเปนหนวยเผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ี 
 

๔. การจัดตั้งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔.๑ องคกรปฏิบัติ 

๔.๑.๑ กองอํานวยการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา   
ทําหนาท่ีเปนหนวยงานของผูอํานวยการทองถ่ิน และใหมีท่ีทําการโดยใหใชท่ีทําการ/สํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลภูแลนคา  เปนสํานักงานของผูอํานวยการทองถ่ิน มีนายกองคการบริหารสวนตําบลตําบลภูแลนคา เปน
ผูอํานวยการ และมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา เปนผูชวยผูอํานวยการ กํานัน ผูใหญบาน และ
ภาคเอกชนในพ้ืนท่ีรวมปฏิบัติงานในกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา และเปนหนวยเผชิญเหตุเม่ือเกิดภัยพิบัติข้ึนในพ้ืนท่ี 

๔.๑.๒ ภารกิจของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 
(๑) อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 
(๒) สนับสนุนกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอ หรือใกลเคียง หรือเขต

พ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือไดรับการรองขอ 
(๓) ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังประสานความ

รวมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกข้ันตอน 
๔.๒ โครงสรางและหนาท่ีของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล         

ภูแลนคา 
   ๔.๒.๑ โครงสรางกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

ประกอบดวย 5 ฝาย ไดแก 
(๑) ฝายอํานวยการ 
ทําหนาท่ี อํานวยการ ควบคุมกํากับดูแลในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังวางระบบการติดตามติดตอสื่อสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ระหวางกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และฝายท่ีเก่ียวของให การติดตอเปนไปอยาง
รวดเร็วตอเนื่องและเชื่อถือไดตลอดเวลา 

(๒) ฝายแผนและโครงการ 
ทําหนาท่ี เก่ียวกับงานการวางแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาแผนงาน การ

พัฒนาเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกข้ันตอน งานติดตามประเมินผลงานการฝกซอมแผนฯ งาน
การจัดฝกอบรมตาง ๆ และงานการจัดทําโครงการเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๓) ฝายปองกันและปฏิบัติการ 
ทําหนาท่ี ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล ประเมินสถานการณท่ีอาจเกิดข้ึนวางมาตรการตาง ๆ 

ในการปองกันภัยมิใหเกิดข้ึน หรือเกิดข้ึนแลวใหไดรับความเสียหายนอยท่ีสุด จัดระเบียบแจงเตือนภัยการชวยเหลือ
ประชาชนผูประสบภัยงานการขาวการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติการจิตวิทยา 

(๔) ฝายฟนฟูบูรณะ 
ทําหนาท่ีสํารวจความเสียหายและความตองการดานตาง ๆ จัดทําบัญชี  ผูประสบสาธารณภัย 

ประสานกับทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการสงเคราะหผูประสบสาธารณภัย เพ่ือใหการสงเคราะหและฟนฟูคุณภาพ
ชีวิตท้ังทางดานรางกายและจิตใจแกผูประสบสาธารณภัย พรอมท้ังดําเนินการฟนฟูบูรณะสิ่งท่ีชํารุดเสียหายให
กลับคืนสูสภาพเดิม หรือใกลเคียงกับสภาพเดิมใหมากท่ีสุด 

(๕) ฝายประชาสัมพันธ 
ทําหนาท่ี เปนเจาหนาท่ีเก่ียวกับการประชาสัมพันธ เผยแพรความรูเก่ียวกับการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยและการแถลงขาวขอเท็จจริงเก่ียวกับความเสียหาย และความชวยเหลือใหแกสื่อมวลชนและประชาชน
ท่ัวไปไดทราบ 

๔.๓ การบรรจุกําลัง 
๔.๓.๑ ในภาวะปกติ ใชกําลังเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาเปนหลัก 
๔.๓.๒ เม่ือคาดวาจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ีใด ให กองอํานวยการปองกันและบรรเทา       

สาธารณภัยเขาควบคุมสถานการณ ปฏิบัติหนาท่ี และเพ่ือชวยเหลือประชาชนใหพ้ืนท่ีโดยเร็ว และรายงานให
ผูอํานวยการอําเภอทราบทันที 

 

๕. สถานท่ีตั้ง  ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา   99 หมูท่ี 4  ตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา 
จังหวัดชัยภูมิ   
 

๖. แนวทางปฏิบัติ 
การปฏิบัติกอนเกิดสาธารณภัย 
วัตถุประสงค 
เพ่ือเตรียมการดานทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพรอมไวรองรับสถานการณสาธารณ

ภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
หลักการปฏิบัติ 
ใหองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาและหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรท่ีจําเปนเพ่ือ

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงและความลอแหลมของพ้ืนท่ี รวมท้ัง
การวางแนวทางการปฏิบัติการใหพรอมเผชิญสาธารณภัยและดําเนินการฝกซอมตามแผนท่ีกําหนดอยางสมํ่าเสมอ
เปนประจําเพ่ือใหเกิดความพรอมในทุกดานและทุกภาคสวนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การปองกันและลดผลกระทบ 

  ๑.๑ การวิเคราะหความเสี่ยงภัย 
- ประเมินความเสี่ยงภัยและความลอแหลมในเขตพ้ืนท่ี
โดยพิจารณาจากขอมูลสถิติการเกิดภัยและจากการ
วิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมตาง ๆ 
- จัดทําแผนท่ีเสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย 
 

๑.๒ การเตรียมการดานฐานขอมูลและระบบ - จัดทําฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
สารสนเทศสาธารณภัย 
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลดานสาธารณภัยระหวาง
หนวยงานใหมีประสิทธิภาพและสามารถใชงานได
รวมกัน 
 - กระจายขอมูลดานสาธารณภัยไปยังหนวยงานท่ีมี
หนาท่ีปฏิบัติการ 

๑.๓ การสงเสริมใหความรูและสรางความปลอดภัย - สนับสนุนใหสื่อประชาสัมพันธทุกแขนงมีบทบาทใน
การตระหนักดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
รณรงคประชาสัมพันธเพ่ือปลูกฝงจิตสานึกดานความ
ปลอดภัยอยางตอเนื่อง 
     - เผยแพรและเสริมสรางความรูความเขาใจแก
ประชาชนเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน 
     -พั ฒ น า รู ป แ บ บ แ ล ะ เ นื้ อ ห า ก า ร ร ณ ร ง ค
ประชาสัมพันธใหชัดเจนเขาใจงาย เหมาะสม เขาถึง
กลุมเปาหมายแตละกลุม และเปนท่ีนาสนใจ      
     - สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรเครือขายในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และอาสาสมัครตาง ๆ มีสวนรวมในการ
รณรงคในเรื่องความปลอดภัยอยางตอเนื่อง 
 

๑.๔ การเตรียมการปองกันดานโครงสรางและ 
เครื่องหมายสัญญาณเตือนภัย 
 

- จัดหาพ้ืนท่ีรองรับน้ําและกักเก็บน้ํา 
- สรางอาคารหรือสถานท่ีเพ่ือเปนสถานท่ีหลบภัย
สําหรับ 
  พ้ืนท่ีท่ีการหนีภัยทําไดยาก หรือไมมีพ้ืนท่ีหลบภัยท่ี 
  เหมาะสม 
- กอสราง/ปรับปรุงเสนทางเพ่ือการสงกําลังบํารุง หรือ 
  เสนทางไปสถานท่ีหลบภัยใหใชการได 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๒. การเตรียมความพรอม 
  ๒.๑ ดานการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 
 

- จัดทําคูมือและจัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผน
สํารองของหนวยงาน และมีการฝกซอมแผนเปนประจํา 
  ทุกป 
- จัดเตรียมระบบการติดตอสื่อสารหลักและสื่อสาร
สํารอง 
- กําหนดแนวทางการประชาสัมพันธขาวสารแก
ประชาชน 
  และเจาหนาท่ี 
- จัดเตรียมระบบการแจงเตือนภัยและสงสัญญาณ 
  เตือนภัยใหประชาชนและเจาหนาท่ีไดรับทราบ
ลวงหนา 
- จัดเตรียมเสนทางอพยพและจัดเตรียมสถานท่ี
ปลอดภัย 
  สาหรับคนและสัตวเลี้ยง 
- กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบ 
  เรียบรอย รวมท้ังการควบคุม การจราจรและการ
สัญจร 
  ภายในเขตพ้ืนท่ี 
- จัดระบบการดูแลสิ่งของบริจาคและการสงเคราะห 
  ผูประสบภัย 
- จัดทําบัญชีรายชื่อคนท่ีตองชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ 
 

๒.๒ ดานบุคลากร 
 

- จัดเตรียมเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานปองกันและ
บรรเทา 
  สาธารณภัย และกําหนดวิธีการปฏิบัติตามหนาท่ีและ 
  ข้ันตอนตาง ๆ 
- วางระบบการพัฒนาศักยภาพและการฝกอบรม
บุคลากร 
  ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- จัดทําบัญชีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานตาง ๆ หรือ
เจาหนาท่ี 
  จากหนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของ 
- การเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและ 
  บรรเทาสาธารณภัย โดยการฝกอบรบประชาชน 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๒.๓ ดานเครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุ 
อุปกรณ เครื่องมือ  เครื่องใช และพลังงาน 
 

- จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือ 
  วัสดุอุปกรณท่ีจําเปนใหพรอมใชงานไดทันที 
- จัดทําบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุ 
  อุปกรณของหนวยงาน ภาคีเครือขายทุกภาคสวน 
- พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณดาน 
  สาธารณภัยใหทันสมัย 
- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณท่ีจําเปนพ้ืนฐานสาหรับ 
  ชุมชน 
- จัดเตรียมระบบเตือนภัย 
- จัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงสํารอง/แหลงพลังงานสํารอง 
 
 

๒.๔ ดานการเตรียมรับสถานการณ 
 

- จัดประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ 
  บรรเทาสาธารณภัย เชน สถานพยาบาล ไฟฟา 
ประปา 
  ผูนําชุมชน ฯลฯ 
- มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบใหแกหนวยงานนั้น 
- กําหนดผูประสานงานท่ีสามารถติดตอไดตลอดเวลา
ของ 
  หนวยงาน 
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การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 

วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือดําเนินการระงับภัยท่ีเกิดข้ึนใหยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยท่ีเกิดข้ึน โดยการประสาน

ความรวมมือจากทุกภาคสวน 
๒. เพ่ือรักษาชีวิต ทรัพยสิน และสภาวะแวดลอมท่ีไดรับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติใหสูญเสียนอยท่ีสุด

หลักการปฏิบัติ 
คณะกรรมการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย หมูบาน/ชุมชน กองอํานวยการปองกันและบรรเทา      

สาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 
๑. กรณีเม่ือเกิดสาธารณภัย ระดับหมูบาน/ชุมชน    
๒. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกวาระดับหมูบาน / ชุมชน จะควบคุมได 

 
หลักการปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัติ 

๑. การแจงเหตุ ประชาชน / อาสาสมัคร / คณะกรรมการฯ ฝายแจงเตือน
ภัยแจงเหตุใหประธานคณะกรรมการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยหมูบาน / ชุมชน และผูอํานวยการทองถ่ิน /  
ผูท่ีผูอํานวยการทองถ่ินมอบหมายทราบ โดยทาง 
        - โทรศัพท 044-056580-1 

๒. การระงับเหตุ คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมูบาน/ 
อปพร./  OTOS/ อาสาสมัครตาง ๆ เขาระงับเหตุ ตาม
แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน 
 

๓. การประสานหนวยงานตาง ๆ - กรณีผูบาดเจ็บใหประสานสถานพยาบาลในพ้ืนท่ี /
ขางเคียง 
        - สายดวน 1669 
        - โทรศัพท 044-056581 
        - กรณีเกินศักยภาพของหมูบาน / ชุมชน ในการ
ระงับภัย ใหประธานคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยหมูบาน / ชุมชน รายงานตอผูอํานวยการทองถ่ิน 
เพ่ือขอความชวยเหลือ 
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การอพยพ 

 
วัตถุประสงค 
เพ่ือเปนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ และสามารถดําเนินการ

อพยพเคลื่อนยายใหเปนไปอยางมีระบบ สามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสูสถานท่ีปลอดภัยได
อยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเปนการเคลื่อนยายสวนราชการมาอยูในเขตปลอดภัยและสามารถใหการบริการ
ประชาชนได 

หลักการปฏิบัติ 
๑. การเตรียมการอพยพ 

 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. จัดทําแผนอพยพในพ้ืนท่ีเสี่ยงจากสาธารณภัย ประชุมผูท่ีเก่ียวของ 
๒. เตรียมการเก่ียวกับการอพยพ ประชุมและสํารวจสถานท่ี 

- สถานท่ีปลอดภัยสาหรับการอพยพประชาชนและสัตว
เลี้ยง 
- เสนทางหลัก และสํารองสําหรับอพยพ 
- ปายแสดงสัญญาณเตือนภัย ปายบอกเสนทางอพยพ
ท้ังเสนทางหลักและเสนทางรอง 
- จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ ยานพาหนะ ท่ีจําเปนตอ
การอพยพ 
- จัดลําดับความสําคัญของการอพยพ โดยจัดแบง
ประเภทของบุคคลตามลําดับความสําคัญเรงดวน 
- กําหนดจุดนัดหมายประจําชุมชนและพ้ืนท่ีรองรับการ
อพยพ 
- จัดทําคูมือการอพยพจากสาธารณภัยท่ีสั้น งายตอการ
ทําความเขาใจ ใหประชาชนไดศึกษา 

๓. จัดเตรียมสรรพกําลังหนวยปฏิบัติการฉุกเฉินหรือ
หนวยอพยพ 

ทบทวนและฝกซอมแผนอยางสมํ่าเสมอ 
 

๔. จัดประชุมหรืออบรมใหความรูในการชวยเหลือ
ตัวเองเม่ืออยูในภาวะฉุกเฉิน 

ประชุมหรือฝกอบรม 

๕. ทบทวนและฝกซอมแผนระบบเตือนภัยและแผน
อพยพ  ประเมินเพ่ือใหสามารถประยุกตใชตอไป 

ฝกซอมแผนท้ังแบบปฏิบัติการบนโตะ และแบบ
ปฏิบัติการจริง 

๖. ตรวจสอบการทํางานระบบสื่อสาร - ติดตอผูมีโทรศัพทมือถือเพ่ือเขารวมในการแจงเตือน
ภัย 
 - ฝกซอมแผนอพยพ 

๗. แจงประชาชนท่ีอาศัยและทางานในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย วา
มีความเสี่ยงตอภัยประเภทใดในหมูบาน เชน อุทกภัย 
วาตภัย  ดินโคลนถลม 

การประชุมหมูบาน  
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๒. การจัดระเบียบสถานท่ีอพยพและการรักษาความปลอดภัย 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การจัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัย - จัดเตรียมพ้ืนท่ีใหเหมาะสมกับจํานวนผูอพยพ และสัตวเลี้ยง 

- จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของหองน้ํา อาหาร  น้ําดื่ม 
และสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ 
- จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน - จัดระเบียบพ้ืนท่ี
อพยพ โดยแบงพ้ืนท่ีใหเปนสัดสวนเปนกลุมครอบครัวหรือกลุม
ชุมชน 
- จัดทําแบบฟอรมลงทะเบียนผูอพยพ เพ่ือเปนการตรวจสอบ
จํานวนผูอพยพ 
- จัดหาสถานท่ีปลอดภัยแหงอ่ืนไวรองรับในกรณีพ้ืนท่ีไม
เพียงพอ 

๒. การรักษาความปลอดภัย จัดระเบียบเวรยามท้ังในสถานท่ีอพยพ และบานเรือนของผู
อพยพ 
 

 
๓. การดําเนินการอพยพขณะเกิดภัย 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. เรียกประชุมกองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมูบาน  เม่ือไดรับขอมูล แจง
เตือนจากอําเภอ / หมูบาน / ขอมูลเครื่องวัด 

เรียกประชุมกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

๒. เตรียมความพรอม / เตรียมพรอมระบบเตือน 
ภัย ท้ั งหมด (สัญญาณเตือนภัยวิทยุ สื่ อสาร 
โทรศัพทมือถือ หรือระบบเตือนภัยท่ีมีอยู ใน
ทองถ่ิน) 

เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ 

๓ .  ติ ดต ามสถานกา รณ จ ากทา ง ร า ชก า ร 
สื่อมวลชนและอาสาสมัครเตือนภัยบรรเทาสา
ธารณภัย 

สั่งการในระหวางการประชุมกองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

๔. ตรวจสอบขอมูลท่ีจําเปนในพ้ืนท่ีท่ีประสบภัย - บัญชีรายชื่อผูอพยพ 
- บัญชีจํานวนและชนิดของสัตวเลี้ยงท่ีจะอพยพ 
- ยานพาหนะ 
- อาหารท่ีสํารองไวสําหรับคนและสัตวเลี้ยง 

๕. ตรวจสอบระบบเครือขายการเตือนภัย ตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร 
 

๖. จัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัยรองรับผูอพยพและ
สัตวเลี้ยง 
 

ประสานกับผูดูแลสถานท่ี 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
เม่ือสถานการณเลวรายและจําเปนตองอพยพ 

๑. ออกประกาศเตือนภัยเพ่ืออพยพ ฝายเฝาระวังและแจงเตือนภัยและฝายสื่อสารของ
คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมูบาน 
ออกประกาศเตือนภัยเพ่ืออพยพใหสัญญาณเตือนภัย
และประกาศอพยพ เชน เสียงตามสาย วิทยุหอ
กระจายขาว โทรโขง นกหวีด หรือสัญญาณเสียง /
สัญลักษณตาง ๆ ท่ีกําหนดใหเปนสัญญาณเตือนภัย 

๒. สงฝายอพยพไปยังจุดนัดหมาย / จุดรวมพลเพ่ือรับผู
อพยพหรือตามบานท่ีมีผูปวย คนชรา  เด็ก และสัตวเลี้ยง 

สั่งการในระหวางการประชุมกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
 

๓. การดูแลความปลอดภัยบานเรือนผูอพยพ 
 

จัดเวรออกตรวจตราความเรียบรอยในพ้ืนท่ีประสบภัย 

     
๔. การดําเนินการอพยพเม่ือภัยสิ้นสุดหลักการปฏิบัติแนวทางปฏิบัติ 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. ตรวจสอบพ้ืนท่ีประสบภัย สํารวจความเสียหายของพ้ืนท่ีประสบภัย รวมท้ัง

บานเรือนของผูเสียหาย 
๒. ตรวจสอบสภาพถนนท่ีใชเปนเสนทางอพยพ 
 

ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ 

๓. แจงแนวทางการอพยพกลับใหประชาชนไดรับทราบ ประชุมผูเก่ียวของรับทราบ 
 

๔. ตรวจสอบความพรอมของประชาชนในการอพยพกลับ จัดการประชุมท่ีสถานท่ีท่ีผูอพยพพักอาศัย 
 

๕. ดําเนินการอพยพประชาชนกลับบานเรือน ชี้แจงในท่ีประชุมและดําเนินการอพยพประชาชนกลับ 
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การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยในเบื้องตนไดอยางรวดเร็ว ท่ัวถึง และตอเนื่องตลอดจนการฟนฟูบูรณะ
สภาพพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยใหกลับสูสภาพปกติโดยเร็ว 

หลักการปฏิบัติ 
 การฟนฟูบูรณะในเขตพ้ืน ท่ีขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานปลัด
ขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  โดยการนําทรัพยากรท่ีมีอยูท้ังกําลังคนทรัพยสิน เครื่องมือเครื่องใชของทุก
ภาคสวนเขารวมในการฟนฟูบูรณะ ดังนี้ 

๑. จัดใหมีการรักษาพยาบาลแกผูประสบภัยในเบื้องตน ถาหากผูประสบภัยมีอาการหนักใหสงตอ
โรงพยาบาลอําเภอและจังหวัดตอไป 

๒. จัดท่ีพักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแกผูประสบภัยในกรณีท่ีตองอพยพจากพ้ืนท่ีอันตราย 
๓. ใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และองคกรภาคเอกชนในการสงเคราะหผูประสบภัย

ใหเปนไปอยางมีระบบ รวดเร็ว ท่ัวถึง และหลีกเลี่ยงความซํ้าซอนในการสงเคราะหผูประสบภัยโดยจัดทําบัญชีรายชื่อ
ผูประสบภัยไวเปนหลักฐานเพ่ือการสงเคราะหผูประสบภัย เพ่ือใหสามารถดารงชีวิตไดตามปกติ โดยเฉพาะในกรณีท่ี
ผูเปนหัวหนาครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไมสามารถประกอบอาชีพตอไปได เชน การจัดหาอาชีพใหแก
บุคคลในครอบครัวเปนตน 

๔. ใหรื้อถอนซากปรักหักพัง และซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสรางพ้ืนฐาน และอาคารบานเรือนของ
ผูประสบภัย เพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพตอไป 

๕. สํารวจความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
๖. จัดทําบัญชีรายชื่อผู ประสบภัยและทรัพยสินท่ีเสียหาย พรอมท้ังออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัย 
๗. ประสานหนวยงานของรัฐในการออกเอกสารราชการฉบับใหมใหแกผูประสบภัยทดแทนฉบับเดิมท่ี

สูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
๘. ประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางขวัญและกาลังใจของประชาชนใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็ว 

 

๗. ชองทางการติดตอ 
๑. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

หมายเลขโทรศัพท  044-056581 
๒. สานักงานองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

หมายเลขโทรศัพท 044-056580 
 

๘. ชองทางการแจงขอรองเรียน ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 
กรณีผูรับบริการตองการแจงขอรองเรียน รองทุกข ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ เก่ียวกับการปฏิบัติงาน

หรือใหบริการของเจาหนาท่ี องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา สามารถแจงผานชองทางตาง ๆ ดังนี้ 
๑. ติดตอดวยตนเอง โดยผูรับบริการสามารถขอรับแบบฟอรมคํารองไดท่ีเจาหนาท่ีประจําศูนย 
๒. จดหมาย โดยจาหนาซองถึง “นายกองคการบริหารสวนตําบลตําบลภูแลนคา สํานักงานองคการ

บริหารสวนตําบลภูแลนคา 99  หมูท่ี 4 ตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูมิ  36170 
๓. ทางโทรศัพทหมายเลข 044-056580-1 
๔. ทางเว็บไซต www.phulanka.go.th 
๕. ทางเฟซบุค องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา   
๖. ตูรับความคิดเห็นขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 
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๙. วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เม่ือสิ้นปงบประมาณของทุกป ใหผูท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานสรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
แลวเสนอใหผูบังคับบัญชารับทราบ พรอมวิเคราะหผลการปฏิบัติงานในกรณีท่ีเกิดปญหาหรืออุปสรรค เพ่ือหา
แนวทางปรับปรุงแกไขตอไป 
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(รวม๔ ข้ันตอนปฏบิัตงิานทันท่ีไดรับแจงเหตุ) 

 

 

 

ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

ดานการชวยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณฉีุกเฉนิ 

รับแจงเหตุ 

จัดเจาหนาท่ีออกปฏบิัตงิานทันที 

เสร็จสิ้นภารกจิ 

รายงานเหตุดวนสาธารณภัย 

รายงานผูบังคับบัญชา 
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                             (รวม ๖ ข้ันตอน ๑๘๐ นาที หรือ ๓ ช่ัวโมง ) 

 

 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ดานการสนับสนุนนํ้าอุปโภค – บรโิภค 

รับแจง/หนังสอื (๑ นาที) 

เสนอ หัวหนาสํานักปลัด อบต. (๕ นาที ) 

เสนอปลัด  อบต.  (๑๐ นาที ) 

ผูบรหิารพิจารณา    (๑๕ นาที ) 

ดําเนินการ  (๑๔๐ นาที ) 

เสร็จสิ้นภารกจิ 

รายงานผล 

การปฏบิัต ิ
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(รวม ๓  ข้ันตอน๑๕๐ นาทีหรอื ๒  ช่ัวโมง ๓๐  นาที) 

 

 

 

ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 

พนักงานขับรถบรรทุกน้ํากรณสีงน้ําอุปโภค – บรโิภค 

รับคําสั่งผูบังคับบัญชา 

(๑ นาที) 

ดําเนินการ (๑๔๐ นาที) 

เสร็จสิ้นภารกจิ 

รายงานผูบังคับบัญชา 

(๙ นาที) 
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     (รวม๓ ข้ันตอน  ปฏบิัตทัินทีท่ีไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชา) 

 

 

ออกปฏบิตัทัินที 

เสร็จสิ้นภารกจิ 

รายงานผูบังคับบัญชา 

รับคําสั่งผูบังคับบัญชา 

ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 

พนักงานขับรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค 
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(รวม ๑๒ ข้ันตอน  ระยะเวลาดําเนินการ ๙๐ วัน นับแตวันท่ีเกดิสาธารณภัย) 

ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 

การชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัยพบิัติกรณฉีุกเฉนิ 

รับเรื่องรองทุกข 

เสนอหัวหนาสํานักปลัด (๕ นาที) 

เสนอปลัด  อบต. (๕ นาที) 

ผูบรหิารพิจารณา (๑๕ นาที) 

สํารวจความเสยีหายรวมกับกองชาง 

(๑๒๐  นาที) 

แจงคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอเท็จจริง 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณา 

ใหความชวยเหลอื 

สรุปผลการพจิารณาใหความชวยเหลอื 

(๖๐ นาที) 

เสนอผูบรหิารพิจารณา 

(๑๕ นาที) 

เสนอกองคลังเพื่อตั้งฎกีาเบกิจาย 

แจงผูประสบภัย 

รายงานการชวยเหลอื อําเภอบานเขวา 
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         (รวม ๓ ข้ันตอนกรณีเกดิเหตุนอกพื้นท่ี, ๕ ข้ันตอนกรณีเหตุเกดิในพื้นท่ีท่ีรับผดิชอบ ) 

ข้ันตอนการปฏบิัตงิาน 

การระงับเหตุอัคคีภัย 

รับแจงเหตุ (๑ นาที) 

จัดเจาหนาท่ีออกปฏบิัตงิานทันที 

หลังไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา 

เสร็จสิ้นภารกจิ  เจาหนาท่ีกลับท่ีตั้งปกติ 

สํารวจความเสยีหาย 

(เหตุเกดิในพื้นท่ี  อบต.) 

รายงานดวนเหตุสาธารณภัย 

(เหตุเกดิในพื้นท่ี  อบต.) 

 

รายงานผูบังคับบัญชา 
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แบบรายงานเหตุดวนสาธารณภัย 
 

ดวนที่สดุ ที ่ ...................../....................................วันที่...............เดอืน...............................พ.ศ.................. 

จาก  นายก อบต............................................/นายกเทศมนตรี............................................... 

ถึง  นายอําเภอ................................................ 

 

1. ชนดิของภยั  อุทกภัย     วาตภยั     ภัยแลง    อัคคีภัย    ไฟปา    อากาศหนาว 

  แผนดนิไหวและอาคารถลม     สารเคมแีละวตัถุอนัตราย     อุบัตเิหตุ     ทุนระเบดิ กับระเบดิ 

  การปองกันและระงับภัยทางอากาศ    การกอวนิาศกรรม    อื่นๆ................................................... 

  การอพยพประชาชนและสวนราชการ     อื่นๆ...................................................................................... 

ความรุนแรงและลักษณะของภัย     เล็กนอย    ปานกลาง    รุนแรง  ลักษณะของภัย.............. 

2. ภัยเกิดวันที.่.................................. เวลา...................น.  ภัยสิ้นสุดวนัที่................................. เวลา...............น. 

3. สถานที่เกิดภยั ดังตอไปนี้................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

4. ราษฎรที่ประสบภยั 

 4.1 ราษฎรไดรับความเดอืดรอน...............คน.....................ครัวเรอืน 4.2  บาดเจ็บ...................คน 

 4.3 เสยีชีวติ...........คน  4.4 สูญหาย.............คน 4.5 อพยพไปยงัพื้นที่ปลอดภัย.............คน..........ครัวเรอืน 

5. พื้นที่ประสบภยัและความเสยีหาย 

5.1 อาคารสิง่กอสรางบานพกัอาศัย..........หลัง อาคารสูงตัง้แต 23 เมตรขึ้นไป.........อาคาร โรงงาน........แหง 

วัด...........แหง  สถานที่ราชการ............แหง  อื่นๆ...................................................................................... 

 ความเสยีหายประมาณ ....................................บาท 

5.2 พื้นที่และทรัพยสนิทางการเกษตร  พชืไร..............ไร  นา...........ไร  สวน..............ไร  บอปลา..............บอ 

 บอกุง..............บอ  สัตวเลี้ยง  (โค.............ตัว  สุกร...............ตัว  เปด/ไก................ตัว) อื่นๆ...................... 

 ความเสยีหายประมาณ ....................................บาท 

5.3 สิ่งสาธารณประโยชน  ถนน.............สาย  สะพาน..............แหง  คอสะพาน.............แหง  ฝาย...........แหง 

 อื่นๆ....................................................................   ความเสยีหายประมาณ ....................................บาท 

รวมความเสยีหายเบื้องตนประมาณ............................................บาท 

6. การบรรเทาภัย 

 เทศบาล/อบต. ..........................ไดดําเนนิการสาํรวจและตรวจสอบความเสยีหายเพื่อใหความชวยเหลอืราษฎร

ในเบื้องตนแลว 

7. เครื่องมอื/อุปกรณที่ใช  รถดับเพลงิ...........คัน รถบรรทุกน้ํา...........คัน  รถกูภัย..........คัน รถบรรทุก...........คัน  

เรอื.............ลาํ  เครื่องสูบน้ํา............. เครื่องมอื  อื่นๆ....................    

 7.1 สวนราชการ..............หนวยงาน  7.2 เอกชน/ประชาชน..............................กลุม/คน 

8. การดําเนนิงานของสวนราชการ หนวยอาสาสมัคร มูลนธิใินพื้นที่...................................................................... 

   สวนราชการอื่น  (ช่ือ)..........................................     ภาคเอกชน  (ชื่อ)................................................ 
  

     ........................................................ผูรายงาน 

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

                                                              นายกเทศมนตรี/นายก อบต. .......................................... 

                                                                                ผูอํานวยการทองถ่ิน 
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แบบสัมภาษณสอบขอเท็จจรงิผูประสบภัย         (รหัส......................) 
ประเภทภัย ..................................................... วันท่ีเกดิภัย ...................................................................... 

 
 

1. ช่ือ-สกุล (หัวหนาครอบครัวผูประสบภัย) .........................................................................................................  

เลขบัตรประชาชน ................................................................ โทรศัพท ............................................................................... 

2. ท่ีอยูตามบัตรประชาชน เลขท่ี ............... หมูท่ี ............. ตําบล.......................................................................... 

อําเภอ................................................. จังหวัด........................................ อาชีพ................................................................. 

3. ท่ีอยูผูประสบภัย (.....) บานเลขท่ี ............... (.....) บานไมมเีลขท่ี (ตองมหีนังสอืรับรองบานไมมเีลขท่ี)หมูท่ี......... 

ตําบล ................................................... อําเภอ .......................................... จังหวัด ....................................... 

4. กรรมสทิธ์ิในบานท่ีประสบภัย      (......) บาน/ท่ีดนิของผูประสบภัย     (.....) บานของผูประสบภัย/ท่ีดนิผูอื่น 

(ระบุ) ...........................................................................    (......) บานเชา (ตองมสัีญญาเชา หรือหนังสอืรับรองบานเชา) 

(.....) อื่นๆ ................................................................. 

5. สภาพเดมิของบานท่ีประสบภัย บาน ......... ช้ัน  วัสดุตัวบาน ......................................................... 

วัสดุหลังคา ............................................................ อื่นๆ .............................................. ............................. 

6. สมาชิกท่ีพักอาศัยประจําในครอบครัวของผูประสบภัย รวมท้ังสิ้น ...................... คน ไดแก 

ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

สมาชิกท่ีอาศัยประจําในครอบครัว 

อา

ยุ 

เกี่ยวของกับ

หัวหนา คค. 

อาชีพ

ผูประสบภัย 

การ 

ศึกษา 

รายได    

ตอเดอืน 

เสยี 

ชีวติ 

บาด 

เจ็บ 

หมายเหตุ 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

 

ขาพเจา (ผูแจง)................................................ เลขประจําตัวประชาชน ................................................... 

ท่ีอยูตามบัตรประชาชน เลขท่ี................ หมูท่ี .......... ตําบล .............................. อําเภอ ........................... 

จังหวดั ............................. โทรศัพท .................................. เกี่ยวของเปน ......................... กับผูประสบภัย 
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- 2 – 
7. ความเดอืดรอนเสยีหายจากภัยพบัิติ และการพจิารณาชวยเหลอื (ใหใสวงเงนิมูลคาความเสยีหายใหครบถวน) 

รายการ 

(เปนการชวยเหลอืตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ เพื่อบรรเทาความเดอืดรอนเบ้ืองตน 

ไมใชการชดใชคาเสียหาย) 

ผูประสบภัย

แจงคาเสยีหาย 

(บาท) 

เจาหนาท่ี

พจิารณา

ชวยเหลอื 
 

7.1 เคร่ืองครัว ไดแก ....................................................................................................... 

7.2 บานท่ีอยูประจําเสยีหาย 

                 (..........) ท้ังหลัง  

                 (..........) บางสวน ไดแก............... 

7.3 ยุงขาว / คอกสัตว / โรงเรือนเลี้ยงสัตว  

                 (..........) ท้ังหลัง   

                 (..........) บางสวน ไดแก............... 

7.4 อุปกรณแสงสวาง..................................................... 

7.5 เสื้อผาเคร่ืองนุงหม (......) เสยีหายท้ังหมด......คน   (......) เสยีหายบางสวน.......คน 

7.6 ชุดนักเรียน            (......) เสยีหายท้ังหมด......คน   (......) เสยีหายบางสวน.......คน 

7.7 เคร่ืองนอน             (......) เสยีหายท้ังหมด......คน   (......) เสยีหายบางสวน.......คน 

7.8 เคร่ืองใชในชีวติประจําวัน.................................................................................... 

7.9 เคร่ืองมอืประกอบอาชีพ  ไดแก .................................................................................. 

7.10 บาดเจ็บ ......... คน (......) นอนโรงพยาบาล..........วัน .......... คน (......) พกิาร .......... คน 

7.12 เงนิปลอบขวัญ ............ คน 

7.12 เสยีชีวติ (......) เปนหัวหนาครอบครัว (......)  ไมเปนหัวหนาครอบครัว.......... คน 

7.13 อื่น ๆ ไดแก.................................................................................................................... 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ไมม ี

ไมม ี

ไมม ี

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รวมเปนเงนิทั้งสิ้น   

 

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

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

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

    ขอรับรองวาเปนความจริงทุกประการ                                            ขอรับรองวาเปนความจริงทุกประการ 

 
 

(ลงช่ือ)..................................................ผูแจง                                     (ลงช่ือ).................................................ผูรับรอง             

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

                                                                                      ผูรับรอง : กํานัน/ผูใหญบาน หรือปลัดอําเภอ/อบต. หรือนายกฯ /รอง 

 

(ลงชื่อ)............................................................ ผูสอบขอเท็จจริง 

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

                                             ตําแหนง................................................................  
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หนังสือรับรอง 
 

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

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

           ขาพเจา (ผูรับรอง) ..............................................................................................................

เลขบัตรประชาชน..............................................................ที่อยูตามบัตรประชาชน บานเลขที่.............

หมูที่............ ตําบล........................................อําเภอ....................................... จังหวัด ..................... 
ตําแหนง.......................................................................................................................................... 

ขอรับรองวา (ช่ือ – สกลุ ผูประสบภัย)...............................................................................................  

เลขบัตรประชาชน ..................................................................................... เปนเจาของบานไมมีเลขที่ 

หมูที่.............ตําบล.................................. อําเภอ ................................... จังหวัด ............................. 
ซ่ึงใชเปนที่อยูอาศัยประจําจริง แต่ยังมไิด้แจ้งขอเลขที่บ้าน 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวเปนความจริงทกุประการ 
 

(ลงช่ือ).................................................ผูรับรอง 
                                             (................................................)  เบอรโทร............................... 
 
หมายเหตุ  ผูรับรองคือ กํานัน/ผูใหญบาน หรือปลัดอาํเภอ/ปลัด อบต. หรือนายกฯ/รองนายกฯ 
 
 


