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คูมือการปฏิบัติงาน งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
๑. หลักการและเหตุผล
สาธารณภัยยังคงมีแนวโนมจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและซับซอนมากขึ้นเนื่องจากความแปรปรวน
ของ ภู มิอากาศโลก ความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติป ระกอบกั บการเปลี่ ย นแปลงโครงสร าง
สังคมไทยจาก สังคมชนบทไปสูสังคมเมืองอยางรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัย มากขึ้น
สงผลใหความ เสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง ภัย
หนาว และภัยจาก การกระทําของมนุษย เชน อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นซึ่ง เปนหนวยงานที่อยูใกลชิดประชาชน และมี บทบาทภารกิจในการเขาไปให ความ
ชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ในลํา ดับแรก ก อนที่หนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลื อ
ประกอบกับพระราชบัญญัติ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ กําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปน
ผูอํานวยการทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถิ่นตน จึงถือเปนภารกิจสําคัญขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่จะตองเตรียมความ พรอมในการปองกันสาธารณภัย และพัฒนาขีดความสามารถใน
การเผชิญเหตุและใหความชวยเหลือ ผูประสบภัยภายหลังจากสถานการณภัยยุติ
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตํา บล
วิเชตนคร มีขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
๒. เพื่ อให มั่น ใจว าได มีการปฏิ บั ติ ต ามข อกํ า หนด ระเบี ย บหลั กเกณฑ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การงาน
ปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ และมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพสามารถ
ลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติใหเหลือนอยที่สุด
๔. เพื่อใหประชาชนที่ประสบภัยไดรับการชวยเหลือฟนฟูอยางทั่วถึงและทันเวลา
๕. เพื่อบูรณาการระบบการสั่งการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางมีเอกภาพ
๖. เพื่อสรางระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดี และสอดคลองกับวัฏจักรการเกิดภัย
3. นิยามคําศัพท
การป อ งกั น (Prevention)หมายถึ ง มาตรการและกิ จ กรรมต างๆ ที่ กํ า หนดขึ้ น ล ว งหน า ทั้ ง
ทางดาน โครงสราง และที่มิใชดานโครงสราง เพื่อลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย
การลดผลกระทบ (Mitigation)หมายถึ ง กิ จ กรรมหรื อ วิ ธี ก ารต า ง ๆ เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งและลด
ผลกระทบ ทางลบจากสาธารณภัย และยังหมายถึงการลดและปองกันมิใหเกิดเหตุหรือลดโอกาสที่อาจ
กอใหเกิดสาธารณภัย
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การเตรียมความพรอม (Preparedness)หมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่ดําเนิน การลวงหนา
กอนเกิดสาธารณภัย เพื่อเตรียมพรอมการจัดการในสถานการณฉุกเฉินใหสามารถรับมือกับผลกระทบจาก
สาธารณภัยไดอยางทันการณ และมีประสิทธิภาพ
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management)หมายถึง การจัดตั้งองคกรและการ
บริหาร จัดการดานตางๆ เพื่อรับผิดชอบในการจัดการสถานการณฉุกเฉินทุ กรูปแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเตรียม ความพรอมรับมือและการฟนฟูบูรณะ
การฟนฟูบูรณะ (Rehabilitation)หมายถึง การฟนฟูสภาพเพื่อทําใหสิ่งที่ถูกตองหรือไดรับความ
เสียหายจากสาธารณภัยไดรับการชวยเหลือแกไขใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิมรวมทั้งใหผูประสบภัย
สามารถดํารงชีวิตตามสภาพปกติไดโดยเร็ว
หนวยงานของรัฐ หมายถึง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐ
แตไมหมายความรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล องคการบริหารสวน
จังหวัด เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
อํ
ผ านวยการทองถิ่น หมายถึง นายกเทศมนตรี
ผูชวยผูอํานวยการทองถิ่น หมายถึง ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เจาพนักงาน หมายถึง ผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
พื้นที่ตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๔๐
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องคกรปฏิบัติในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัด
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ หมายถึง องคกรปฏิบัติในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตอําเภอ และทําหนาที่ชวยเหลือจังหวัดในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทองถิ่นแหงพื้นที่ หมายถึง องคกรปฏิบัติในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต เทศบาล และเปนหนวยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่
๔. การจัดตั้งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔.๑ องคกรปฏิบัติ
๔.๑.๑ กองอํา นวยการป องกั น และบรรเทาสาธารณภัยขององค การบริ หารสวนตํ า บลวิเ ช
ตนคร ทําหนาที่เปนหนวยงานของผูอํานวยการทองถิ่น และใหมีที่ทําการโดยใหใชที่ทําการ/สํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร เปนสํานักงานของผูอํานวยการทองถิ่น มีนายกองคการบริหารสวน
ตําบลวิเชตนคร เปนผูอํานวยการ และมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร เปนผูชวยผูอํานวยการ
กํานัน ผูใหญบาน และภาคเอกชนในพื้นที่รวมปฏิบัติงานในกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
รับผิดชอบ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร และเปนหนวย
เผชิญเหตุเมื่อ เกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่
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๔.๑.๒ ภารกิจของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล
วิเชตนคร
(๑) อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
(๒) สนับสนุนกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพื้นที่ติดตอ หรือใกลเคียง หรือ
เขต พื้นที่อื่นเมื่อไดรับการรองขอ
(๓) ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งประสาน
ความ รวมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน
๔.๒ โครงสรางและหนาที่ของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล
วิเชตนคร
๔.๒.๑ โครงสรางกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตํา บลวิเช
ตนคร ประกอบดวย 5 ฝาย ไดแก
(๑) ฝายอํานวยการ ทําหนาที่อํานวยการ ควบคุมกํากับดูแลในการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยใหเปนไปอยางมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งวางระบบการติดตามติดตอสื่อสารในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ระหว างกองอํา นวยการป องกัน และบรรเทาสาธารณภั ยทุ กระดั บ และฝายที่
เกี่ยวของให การติดตอเปนไปอยาง รวดเร็วตอเนือ่ งและเชื่อถือไดตลอดเวลา
(๒) ฝายแผนและโครงการ ทําหนาที่เกี่ยวกับงานการวางแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
การพั ฒนาแผนงาน การพัฒ นาเกี่ยวกั บการปองกัน และบรรเทาสาธารณภั ยในทุกขั้ นตอน งานติ ดตาม
ประเมิ นผลงานการฝ กซอมแผนฯ งานการจัดฝกอบรมต าง ๆ และงานการจัดทํา โครงการเกี่ยวกับการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) ฝายปองกันและปฏิบัติการ ทําหนาที่ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล ประเมินสถานการณที่
อาจเกิดขึ้นวางมาตรการตาง ๆ ในการปองกันภัยมิใหเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแลวใหไดรับความเสียหายนอย
ที่สุด จัดระเบียบแจงเตือนภัยการ ชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยงานการขาวการรักษาความปลอดภัย
และการปฏิบัติการจิตวิทยา
(๔) ฝายฟนฟูบูรณะ ทําหนาที่สํารวจความเสียหายและความตองการดานตาง ๆ จัดทํา บัญชี ผู
ประสบสาธารณภัย ประสานกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเคราะหผูประสบสาธารณภัย เพื่อใหการ
สงเคราะหและฟนฟูคุณภาพชีวิตทั้งทางดานรางกายและจิตใจแกผูประสบสาธารณภัย พรอมทั้งดํา เนินการ
ฟนฟูบูรณะสิ่งที่ชํารุด เสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิม หรือใกลเคียงกับสภาพเดิมใหมากที่สุด
(๕) ฝายประชาสัมพัน ธ ทํ า หน าที่ เป นเจาหน าที่ เกี่ ยวกับ การประชาสั มพั นธ เผยแพรความรู
เกี่ยวกับการปองกันและบรรเทา สาธารณภัยและการแถลงขาวขอเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหาย และความ
ชวยเหลือใหแกสื่อมวลชนและ ประชาชนทั่วไปไดทราบ
๔.๓ การบรรจุกําลัง
๔.๓.๑ ในภาวะปกติ ใชกําลังเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลวิเชตนครเปนหลัก
๔.๓.๒ เมื่อคาดวาจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด ให กองอํานวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขาควบคุมสถานการณ ปฏิบัติหนาที่ และเพื่อชวยเหลือประชาชนใหพื้นที่โดยเร็ว และรายงาน
ใหผูอํานวยการอําเภอทราบทันที
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4.4 สถานที่ตั้ง
ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร2 5 7 หมูที่ 1 ตําบลวิเชตนครอําเภอแจหม
จังหวัดลําปาง
5. แนวทางปฏิบัติ

การปฏิบัติกอนเกิดสาธารณภัย

วัตถุประสงค
เพื่อเตรียมการดานทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพรอมไวรองรับสถานการณสา
ธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
หลักการปฏิบัติ
ใหองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนครและหนวยงานที่เกี่ยวของจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรที่
จํ า เป น เพื่ อการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ให เ หมาะสมกั บ ผลการประเมิ น ความเสี่ ย งและความ
ลอแหลมของพื้นที่ รวมทั้งการวางแนวทางการปฏิบัติการใหพรอมเผชิญสาธารณภัยและดําเนินการฝกซอม
ตามแผนที่กําหนด อยางสม่ําเสมอเปนประจําเพื่อใหเกิดความพรอมในทุกดานและทุกภาคสวนในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวน ตําบลวิเชตนคร
หลักการปฏิบัติ
๑. การปองกันและลดผลกระทบ
๑.๑ การวิเคราะหความเสี่ยงภัย

แนวทางปฏิบัติ
- ประเมินความเสี่ยงภัยและความลอแหลมใน
เขต พื้นที่โดยพิจารณาจากขอมูลสถิติการเกิด
ภัยและจาก การวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอม
ตาง ๆ
- จัดทําแผนที่เสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย

๑.๒ การเตรียมการดานฐานขอมูลและระบบ

- จัดทําฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการสารสนเทศสาธารณภัย
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลดานสาธารณภัย
ระหวางหนวยงานใหมีประสิทธิภาพและ
สามารถใชงานไดรวมกัน
- กระจายขอมูลดานสาธารณภัยไปยังหนวยงาน
ที่มีหนาที่ปฏิบัติการ

๑.๓ การสงเสริมใหความรูและสรางความเขาใจ - สนับสนุนใหสื่อประชาสัมพันธทุกแขนงมี
บทบาทใน การตระหนักดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รณรงคประชาสัมพันธเพื่อ
ปลูกฝงจิตสานึกดานความ ปลอดภัยอยาง
ตอเนื่อง
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๑.๔ การเตรียมการปองกันดานโครงสรางและ
เครื่องหมายสัญญาณเตือนภัย

๒. การเตรียมความพรอม
๒.๑ ดานการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน

- เผยแพรและเสริมสรางความรูความเขาใจแก
ประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
ชีวิตประจําวัน
- พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงค
ประชาสัมพันธใหชัดเจนเขาใจงาย เหมาะสม
เขาถึง กลุมเปาหมายแตละกลุม และ
- สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรเครือขายใน
การ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกภาค
สวน ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และอาสาสมัคร
ตาง ๆ มีสวนรวม ในการรณรงคในเรื่องความ
ปลอดภัยอยางตอเนื่อง
- จัดหาพื้นที่รองรับน้ําและกักเก็บน้ํา
- สรางอาคารหรือสถานที่เพื่อเปนสถานที่หลบ
ภัย สําหรับพื้นที่ที่การหนีภัยทําไดยาก หรือไมมี
พื้นที่หลบ ภัยที่เหมาะสม
- กอสราง/ปรับปรุงเสนทางเพื่อการสงกําลัง
บํารุง หรือเสนทางไปสถานที่หลบภัยใหใชการ
ได
๒.๑ ดานการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน
- จัดทําคูมือและจัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
และแผนสํารองรองของหนวยงาน และมีการ
ฝกซอมแผนเปน ประจําทุกป
- จัดเตรียมระบบการติดตอสื่อสารหลักและ
สื่อสาร สํารอง
- กําหนดแนวทางการประชาสัมพันธขาวสารแก
ประชาชนและเจาหนาที่
- จัดเตรียมระบบการแจงเตือนภัยและสง
สัญญาณ เตือนภัยใหประชาชนและเจาหนาที่
ไดรับทราบ ลวงหนา
- จัดเตรียมเสนทางอพยพและจัดเตรียมสถานที่
ปลอดภัยสําหรับคนและสัตวเลี้ยง
- กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความ
สงบ เรียบรอย รวมทั้งการควบคุม การจราจร
และการ สัญจรภายในเขตพื้นที่
- จัดระบบการดูแลสิ่งของบริจาคและการ
สงเคราะห ผูประสบภัย
- จัดทําบัญชีรายชื่อคนที่ตองชวยเหลือเปน
กรณีพิเศษ
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หลักการปฏิบัติ
๒.๒ ดานบุคลากร

๒.๓ ดานเครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และพลังงาน

๒.๔ ดานการเตรียมรับสถานการณ

แนวทางปฏิบัติ
- จัดเตรียมเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และกําหนดวิธีการ
ปฏิบัติตาม หนาที่และขั้นตอนตาง ๆ
- วางระบบการพัฒนาศักยภาพและการ
ฝกอบรม บุคลากรดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- จัดทําบัญชีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานตาง ๆ หรือ
เจาหนาที่จากหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ
- การเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย โดยการฝกอบรบ
ประชาชน
- จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือ
วัสดุอุปกรณที่จําเปนใหพรอมใชงานไดทันที
- จัดทําบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณของหนวยงาน ภาคี
เครือขายทุกภาคสวน
- พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ
ดานสาธารณภัยใหทันสมัย
- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนพื้นฐาน
สําหรับชุมชน
- จัดเตรียมระบบเตือนภัย
- จัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงสํารอง/แหลงพลังงาน
สํารอง
- จัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน
สถานพยาบาล ไฟฟา ประปา ผูนําชุมชน ฯลฯ
- มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบใหแก
หนวยงานนั้น
- กําหนดผูประสานงานที่สามารถติดตอได
ตลอดเวลาของหนวยงาน
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การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน
วัตถุประสงค
๑. เพื่อดําเนินการระงับภัยที่เกิดขึ้นใหยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น โดยการ
ประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน
๒. เพื่อรักษาชีวิต ทรัพยสิน และสภาวะแวดลอมที่ไดรับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติใหสูญเสียนอย
ที่สุดหลักการปฏิบั ติ คณะกรรมการปองกั นและบรรเทาสาธารณภั ย หมูบาน/ชุมชน กองอํา นวยการ
ปองกันและบรรเทา สาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร และหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการ
ตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้
๑. กรณีเมื่อเกิดสาธารณภัย ระดับหมูบาน/ชุมชน
๑. การแจงเหตุ

หลักการปฏิบัติ

๒. การระงับเหตุ

๓. การประสานหนวยงานตาง ๆ

แนวทางปฏิบัติ
ประชาชน / อาสาสมัคร / คณะกรรมการฯ
ฝายแจง เตือนภัยแจงเหตุใหประธาน
คณะกรรมการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย
หมูบาน / ชุมชน และ ผูอํานวยการทองถิ่น / ผู
ที่ผูอํานวยการทองถิ่น มอบหมายทราบ โดยทาง
วิทยุสื่อสาร / โทรศัพท
- วิทยุสื่อสารความถี่ ๑๖๒.150MHz
- โทรศัพทสายดวน 0 5427 1209
หรือ 06 3682 0676 , 08 9558 0768
คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมูบาน/ อปพร./ OTOS/ อาสาสมัครตาง ๆ
เขา ระงับเหตุ ตามแผนปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ชุมชน
- กรณีผูบาดเจ็บใหประสานสถานพยาบาลใน
พื้นที่ / ขางเคียง
- วิทยุสื่อสารความถี่ 162.150MHz
โทรศัพทสายดวน ๑๖๖๙ หรือ
0 5427 1209
- กรณีเกินศักยภาพของหมูบาน / ชุมชน ในการ
ระงับภัย ใหประธานคณะกรรมการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมูบาน / ชุมชน รายงาน
ตอ ผูอํานวยการทองถิ่น เพื่อขอความชวยเหลือ
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๒. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกวาระดับหมูบาน / ชุมชน จะควบคุมได
หลักการปฏิบัติ
๑. การจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ
๒. การเฝาระวัง ติดตาม และรับแจงเหตุตลอด
๒๔ ชั่วโมง
หลักการปฏิบัติ
๓. แจงขาวเตือนภัย

๔. การระงับเหตุ

๕. การชวยเหลือผูประสบภัย

๖. การรายงานสถานการณ

๗. การประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ

๘. การอพยพ

แนวทางปฏิบัติ
ผูอํานวยการทองถิ่นออกคําสั่งตั้งศูนย
อํานวยการ เฉพาะกิจ
จัดเวรเฝาระวังติดตามสถานการณ
แนวทางปฏิบัติ
- แจงผูประสานงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทราบ
- แจงผานทางสื่อตาง ๆ
- ออกประชาสัมพันธเสียงตามสาย
-ผูอํานวยการทองถิ่นเขาพื้นที่ และตั้งศูนย
บัญชาการเหตุการณในที่เกิดเหตุ เพื่อเปนจุดสั่ง
การ พรอมจัดบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช
อุปกรณ และ ยานพาหนะในการระงับเหตุ
- ปฏิบัติการคนหา และชวยเหลือผูประสบภัย
- ปฐมพยาบาลผูประสบภัยที่เจ็บปวยเพื่อสงไป
รักษาตัวในโรงพยาบาลตอไป
- จัดหาปจจัยสี่ใหแกผูประสบภัย
- ใหการสงเคราะหผูประสบภัย
จัดเตรียมเจาหนาที่เพื่อรายงานสถานการณให
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อําเภอ และกองอํานวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย จังหวัดทราบจนกระทั่งสถานการณ
ภัยสิ้นสุด
กรณีตองขอรับการสนับสนุนจากกอง
อํานวยการ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อปท. ขางเคียง / สวนราชการตาง ๆ ในพื้นที่ /
องคกรสาธารณกุศล ภาคเอกชน หรือกอง
อํานวยการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย
ระดับเหนือขึ้นไป
- วิทยุสื่อสาร ความถี่ 162.150MHz
- โทรศัพทสายดวน 0 5427 1209
เมื่อสถานการณเลวรายและจําเปนตองอพยพให
ดําเนินการอพยพเคลื่อนยายอยางเปนระบบ
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3.กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกวาระดับทองถิ่นจะควบคุมได
หลักการปฏิบัติ
การสงตอการควบคุมสถานการณ

แนวทางปฏิบัติ
กรณีสถานการณรุนแรงเกินกวาศักยภาพของ
ทองถิ่น จะรับสถานการณไดใหรายงานตอ
ผูอํานวยการอําเภอ เพื่อสงมอบการควบคุม
สถานการณตอไป
การอพยพ

วัตถุประสงค
เพื่อเปนการรักษาความปลอดภัย ในชีวิ ตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ และสามารถ
ดําเนินการอพยพเคลื่อนยายใหเปนไปอยางมีระบบ สามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสู
สถานที่ปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อเปนการเคลื่อนยายสวนราชการมาอยูในเขตปลอดภัยและ
สามารถใหการบริการประชาชนได
หลักการปฏิบัติ
๑. การเตรียมการอพยพ
หลักการปฏิบัติ
๑. จัดทําแผนอพยพในพื้นที่เสี่ยงจากสาธารณ
ภัย
๒. เตรียมการเกี่ยวกับการอพยพ

แนวทางปฏิบัติ
ประชุมผูที่เกี่ยวของ

ประชุมและสํารวจสถานที่
- สถานที่ปลอดภัยสาหรับการอพยพประชาชน
และ สัตวเลี้ยง
- เสนทางหลัก และสํารองสําหรับอพยพ
- ปายแสดงสัญญาณเตือนภัย ปายบอกเสนทาง
อพยพทั้งเสนทางหลักและเสนทางรอง
- จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ ยานพาหนะ ที่
จําเปน ตอการอพยพ
- จัดลําดับความสําคัญของการอพยพ โดย
จัดแบง ประเภทของบุคคลตามล าดับความ
สําคัญเรงดวน
- กําหนดจุดนัดหมายประจําชุมชนและพื้นที่
รองรับ การอพยพ
- จัดทําคูมือการอพยพจากสาธารณภัยที่สั้น
งายตอ การทําความเขาใจ ใหประชาชนได
ศึกษา
๓. จัดเตรียมสรรพกําลังหนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน ทบทวนและฝกซอมแผนอยางสม่ําเสมอ
หรือ หนวยอพยพ

10

๔. จัดประชุมหรืออบรมใหความรูในการ
ชวยเหลือ ตัวเองเมื่ออยูในภาวะฉุกเฉิน
๕. ทบทวนและฝกซอมแผนระบบเตือนภัยและ
แผนอพยพ ประเมินเพื่อใหสามารถประยุกตใช
ตอไป
๖. ตรวจสอบการทํางานระบบสื่อสาร

ประชุมหรือฝกอบรม

๗. แจงประชาชนที่อาศัยและทางานในพื้นที่
เสี่ยงภัย วามีความเสี่ยงตอภัยประเภทใดใน
หมูบาน เชน อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถลม

การประชุมหมูบาน

ฝกซอมแผนทั้งแบบปฏิบัติการบนโตะ และแบบ
ปฏิบัติการจริง
- ติดตอกับผูมีวิทยุสื่อสาร / หรือผูมี
โทรศัพทมือถือ เพื่อเขารวมในการแจงเตือนภัย
- ฝกซอมแผนอพยพ

2.การจัดระเบียบสถานที่อพยพและการรักษาความปลอดภัย
หลักการปฏิบัติ
๑. การจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัย

๒. การรักษาความปลอดภัย

แนวทางปฏิบัติ
- จัดเตรียมพื้นที่ใหเหมาะสมกับจํานวนผูอพยพ
และสัตว เลี้ยง
- จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของหองน้ํา
อาหาร น้ําดื่ม และสิ่งแวดลอมใหถูก
สุขลักษณะ
- จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
- จัดระเบียบ พื้นที่อพยพ โดยแบงพื้นที่ใหเปน
สัดสวนเปนกลุม ครอบครัวหรือกลุมชุมชน
- จัดทําแบบฟอรมลงทะเบียนผูอพยพ เพื่อเปน
การ ตรวจสอบจํานวนผูอพยพ
- จัดหาสถานที่ปลอดภัยแหงอื่นไวรองรับใน
กรณีพื้นที่ไม เพียงพอ
จัดระเบียบเวรยามทั้งในสถานที่อพยพ และ
บานเรือนของ ผูอพยพ

๓. การดําเนินการอพยพขณะเกิดภัย
หลักการปฏิบัติ
๑. เรียกประชุมกองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมูบาน เมื่อไดรับขอมูล
แจงเตือนจากอําเภอ / หมูบาน / ขอมูล
เครื่องวัด

แนวทางปฏิบัติ
เรียกประชุมกองอํานวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
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๒. เตรียมความพรอม / เตรียมพรอมระบบ
เตือน ภัยทั้งหมด (สัญญาณเตือนภัยวิทยุ
สื่อสาร โทรศัพทมือถือ หรือระบบเตือนภัยที่มี
อยูในทองถิ่น)

เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ

๓. ติดตามสถานการณจากทางราชการ
สื่อมวลชนและอาสาสมัครเตือนภัยบรรเทาสา
ธารณภัย

สั่งการในระหวางการประชุมกองอํานวยการ
ปองกันและ บรรเทาสาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตําบลวิเชตนคร

๔. ตรวจสอบขอมูลที่จําเปนในพนที่ที่ประสบ
ภัย

- บัญชีรายชื่อผูอพยพ
- บัญชีจํานวนและชนิดของสัตวเลี้ยงที่จะอพยพ
- ยานพาหนะ
- อาหารที่สํารองไวสําหรับคนและสัตวเลี้ยง
รีตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร
ประสานกับผูดูแลสถานที่

๕. ตรวจสอบระบบเครือขายการเตือนภัย
๖. จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยรองรับผูอพยพ
และสัตวเลี้ยง
เมื่อสถานการณเลวรายและจําเปนตองอพยพ
๑. ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพ
ฝายเฝาระวังและแจงเตือนภัยและฝายสื่อสาร
ของ คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยหมูบาน ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพให
สัญญาณเตือนภัยและ ประกาศอพยพ เชน
เสียงตามสาย วิทยุหอกระจายขาว โทรโขง
นกหวีด หรือสัญญาณเสียง /สัญลักษณตาง ๆ ที่
กําหนดใหเปนสัญญาณเตือนภัย
๒. สงฝายอพยพไปยังจุดนัดหมาย / จุดรวมพล สั่งการในระหวางการประชุมกองอํานวยการ
เพื่อรับผูอพยพหรือตามบานที่มีผูปวย คนชรา ปองกันและ บรรเทาสาธารณภัย
เด็ก และสัตวเลี้ยง
๓. การดูแลความปลอดภัยบานเรือนผูอพยพ
จัดเวรออกตรวจตราความเรียบรอยในพื้นที่
ประสบภัย
4.การดําเนินการอพยพเมื่อภัยสิ้นสุดหลักการปฏิบัติแนวทางปฏิบัติ
หลักการปฏิบัติ
๑. ตรวจสอบพื้นที่ประสบภัย

แนวทางปฏิบัติ
สํารวจความเสียหายของพื้นที่ประสบภัย
รวมทั้งบานเรือน ของผูเสียหาย
๒. ตรวจสอบสภาพถนนที่ใชเปนเสนทางอพยพ ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ
๓. แจงแนวทางการอพยพกลับใหประชาชนได ประชุมผูเกี่ยวของรับทราบ
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หลักการปฏิบัติ
๔. ตรวจสอบความพรอมของประชาชนในการ
อพยพกลับ
๕. ดําเนินการอพยพประชาชนกลับบานเรือน

แนวทางปฏิบัติ
จัดการประชุมที่สถานที่ที่ผูอพยพพักอาศัย
ชี้แจงในที่ประชุมและดําเนินการอพยพ
ประชาชนกลับ

การปฏิบัติหลังเกิดภัย
วัตถุประสงค เพื่อใหการสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยในเบื้องตนไดอยางรวดเร็ว ทั่วถึง และตอเนื่อง
ตลอดจน การฟนฟูบูรณะสภาพพื้นที่ที่ประสบภัยใหกลับสูสภาพปกติโดยเร็ว
หลักการปฏิบัติ การฟนฟูบูรณะในเขตพื้น ที่ขององคการบริหารสวนตํา บลวิเชตนครเปนหนาที่ความ
รับผิดชอบของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตํา บลวิเชตนคร โดยการนํา
ทรัพยากรที่มีอยู ทั้งกําลังคนทรัพยสิน เครื่องมือเครื่องใชของทุกภาคสวนเขารวมในการฟนฟูบูรณะ ดังนี้
๑. จั ด ให มี ก ารรั ก ษาพยาบาลแก ผู ป ระสบภั ย ในเบื้ อ งต น ถ า หากผู ป ระสบภั ย มี อ าการหนั ก ให ส ง ต อ
โรงพยาบาลอําเภอและจังหวัดตอไป
๒. จัดที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแกผูประสบภัยในกรณีที่ตองอพยพจากพื้นที่อันตราย
๓. ใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และองคกรภาคเอกชนในการสงเคราะหผูประสบภัยให
เปนไปอยางมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนในการสงเคราะหผูประสบภัยโดย จัดทําบัญชีรายชื่อ
ผูประสบภัยไวเปนหลักฐานเพื่อการสงเคราะหผูประสบภัย เพื่อใหสามารถดารงชีวิตได ตามปกติ โดยเฉพาะในกรณี
ที่ผูเปนหัวหนาครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไมสามารถประกอบอาชีพ ตอไปได เชน การจัดหาอาชีพใหแก
บุคคลในครอบครัวเปนตน
๔. ใหรื้อถอนซากปรักหักพัง และซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐาน และอาคารบานเรือน ของ
ผูประสบภัย เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพตอไป
๕. สํารวจความเสียหายที่เกิดขึ้น
๖. จัดทําบัญชีรายชื่อผู ประสบภัยและทรัพยสินที่เสียหาย พรอมทั้งออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัย
๗. ประสานหนวยงานของรัฐในการออกเอกสารราชการฉบับใหมใหแกผูประสบภัยทดแทนฉบับเดิมที่สูญ
หายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
๘. ประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางขวัญและกาลังใจของประชาชนใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็ว
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6. ชองทางการติดตอ
๑. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
หมายเลขโทรศัพท 0 5427 1209 – 10 , 08 9558 0768
ศูนยวิทยุสื่อสาร ยานความถี่ ๑๖๒.150 MHz
๒. สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร

หมายเลขโทรศัพท 0 5427 1209 - 10

7. ชองทางการแจงขอรองเรียน ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ
กรณีผูรับบริการตองการแจงขอรองเรียน รองทุกข ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงาน
หรือใหบริการของเจาหนาที่ องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร สามารถแจงผานชองทางตาง ๆ ดังนี้
๑. ติดตอดวยตนเอง โดยผูรับบริการสามารถขอรับแบบฟอรมคารองไดที่เจาหนาที่ประจําศูนย
๒. จดหมาย โดยจาหนาซองถึง “ศูนยรับเรื่องรองทุกข / รองเรียน องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
257 หมูที่ 1 ตําบลบวิเชตนคร อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง52120”
๓. ทางโทรศัพทหรือทางโทรสาร หมายเลข 0 5427 1209 -10
๔. ทางเว็บไซต www.wichetnakorn.go.th
๕. ตูรับความคิดเห็น/ รับเรื่องรองเรียน / รองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
8. วิธีการติดตามและประเมินผล
1. จัดทําทะเบียนการปฏิบัติใหเปนปจจุบันเสมอ
2. รายงานผูบังคับบัญชาทราบทันที
3. รวบรวมสรุปขอมูลการปฏิบัติงานตางๆ ใหผูบังคับบัญชา ผูบริหารทองถิ่นไดทราบ ภายใน 30 วันหลัง
สิ้นปงบประมาณ
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กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
วิธีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดําเนินงานดานการชวยเหลือ
เหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน

รับแจงเหตุ

จัดเจาหนาที่ออกปฏิบัติงานทันที

เสร็จสิ้นภาระกิจ

รายงานเหตุดวนสาธารณภัย
(รวม 4 ขั้นตอน ปฏิบัติงานไดทันทีที่ไดรับแจงเหตุ)

รายงานผูบังคับบัญชา
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
ดานการสนับสนุนน้ําอุปโภค-บริโภค
รับแจง/หนังสือ
(1 นาที)

เสนอหัวหนาสํานักปลัด อบต. ( 5 นาที)

เสนอปลัด อบต. (10 นาที)

ผูบริหารพิจารณา (15 นาที)

ดําเนินการ (140 นาที)

รายงานผล
การปฏิบัติงาน

เสร็จสิ้นภาระกิจ
(รวม 6 ขั้นตอน 180 นาที หรือ 3 ชั่วโมง)

16

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การระงับเหตุอัคคีภัย
รับแจงเหตุ (1 นาที)

จัดเจาหนาที่ออกปฏิบัติงานทันที
หลังไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา

รายงานผูบังคับบัญชา

เสร็จสิ้นภารกิจ เจาหนาที่กลับที่ตั้งปกติ

สํารวจความเสียหาย
(เหตุเกิดในพื้นที่ อบต.)

รายงานเหตุดวนสาธารณภัย
(เหตุเกิดในพื้นที่ อบต.)
(รวม 3 ขั้นตอนกรณีเหตุนอกพื้นที่ , 5 ขั้นตอน กรณีเหตุในพื้นที่รับผิดชอบ)
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ขั้นตอนปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค

รับคําสั่งผูบังคับบัญชา

ออกปฏิบัติงานทันที
รายงานผูบังคับบัญชา

เสร็จสิ้นภารกิจ

(รวม 3 ขั้นตอน ปฏิบัติทันทีที่ไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชา)
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ํากรณีสงน้ําอุปโภค - บริโภค

รับคําสั่งผูบังคับบัญชา
(1 นาที)

ดําเนินการ (140 นาที)
รายงานผูบังคับบัญชา
(9 นาที)
เสร็จสิ้นภารกิจ
(รวม 3 ขั้นตอน 150 นาที หรือ 2 ชั่วโมง 30 นาที)
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
รับเรื่องรองทุกข

ประชุม คกก.พิจารณาใหความชวยเหลือ
(60 นาที)

เสนอหัวหนาสํานักปลัด (5 นาที)
สรุปผลการพิจารณาใหความชวยเหลือ
(60 นาที)
เสนอปลัด อบต.(10 นาที)
เสนอผูบริหารพิจารณา (15 นาที)
ผูบริหารพิจารณา (15 นาที)
เสนอกองคลังเพื่อตั้งฎีกาเบิกจาย
สํารวจความเสียหายรวมกับกองชาง
(120 นาที)

แจง คกก.ตรวจสอบขอเท็จจริง (10 นาที)

แจงผูประสบภัย

รายงานการชวยเหลือ อําเภอแจหม

(รวม 12 ขั้นตอน ระยะเวลาดําเนินการ 90 วัน นับตั้งแตวันที่เกิดสาธารณภัย)
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แบบรายงานเหตุดวนสาธารณภัย
ดวนที่สุด ที่ ............./....................
วันที.่ ............... เดือน......................... พ.ศ. ................
จาก นายก อบต.....................................
ถึง นายอําเภอ .......................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชนิดของภัย อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง อัคคีภัย ไฟปา อากาศหนาว
แผนดินไหวและอาคารถลม สารเคมีและวัตถุอันตราย อุบัติเหตุ ทุนระเบิด กับระเบิด
การปองกันและระงับภัยทางอากาศ การกอวินาศกรรม อื่นๆ................................................
การอพยพประชาชนและสวนราชการ อื่นๆ........................................................................................
ความรุนแรงและลักษณะของภัย เล็กนอย ปานกลาง รุนแรง ลักษณะของภัย....................
2. ภัยเกิดวันที.่ .................................. เวลา...................น. ภัยสิ้นสุดวันที.่ .................................. เวลา..................น.
3. สถานที่เกิดภัย ดังตอไปนี.้ ...................................................................................................................................... …............
...............................................................................................................................................................................................
4. ราษฎรที่ประสบภัย
4.1 ราษฎรไดรับความเดือดรอน...............คน .....................ครัวเรือน 4.2 บาดเจ็บ...................คน
4.3 เสียชีวิต...........คน 4.4 สูญหาย.............คน4.5 อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย.............คน.............ครัวเรือน
5. พื้นที่ประสบภัยและความเสียหาย
5.1 อาคารสิ่งกอสราง บานพักอาศัย..........หลัง อาคารสูงตั้งแต 23 เมตรขึ้นไป...........อาคาร โรงงาน........แหง
วัด...........แหง สถานที่ราชการ............แหง อื่นๆ............................................................................................
ความเสียหายประมาณ ....................................บาท
5.2 พื้นที่และทรัพยสินทางการเกษตร พืชไร..............ไร นา...........ไร สวน..............ไร บอปลา..............บอ
บอกุง..............บอ สัตวเลี้ยง (โค.............ตัว สุกร...............ตัว เปด/ไก................ตัว) อื่นๆ.......................
ความเสียหายประมาณ ....................................บาท
5.3 สิ่งสาธารณประโยชน ถนน.............สาย สะพาน................แหง คอสะพาน..............แหง ฝาย............แหง
อื่นๆ.................................................................... ความเสียหายประมาณ ....................................บาท
รวมความเสียหายเบื้องตนประมาณ............................................บาท
6. การบรรเทาภัย
เทศบาล/อบต. .............ไดด าเนินการสํารวจและตรวจสอบความเสียหายเพื่อใหความชวยเหลือราษฎรในเบื้องตนแลว
7. เครื่องมือ/อุปกรณที่ใช รถดับเพลิง...........คัน รถบรรทุกน้ํา...........คัน รถกูภัย..........คัน รถบรรทุก...........คัน
เรือ.............ลํา เครื่องสูบน้ํา............. เครื่องมือ อื่นๆ....................
7.1 สวนราชการ..............หนวยงาน7.2 เอกชน/ประชาชน..............................กลุม /คน
8. การดําเนินงานของสวนราชการ หนวยอาสาสมัคร มูลนิธิในพื้นที.่ .........................................................................
สวนราชการอื่น (ชื่อ).......................................... ภาคเอกชน (ชื่อ)...................................................
........................................................ผูรายงาน
(...................................................)
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นายก อบต. ......................................
ผูอํานวยการทองถิ่น
คําขอหนังสือรับรองกรณีผูประสบภัย หรือเจาของ หรือผูครอบครองทรัพยสิน
รองขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห หรือบริการอื่นใด

(ออกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง กรณีผูประสบภัย หรือเจาของ หรือผูครอบครอง
ทรัพยสิน รองขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห หรือบริการอื่นใด พ.ศ.๒๕๕๒)
เขียนที่....................................................
วันที่............เดือน..............................พ.ศ..............
ขอ ๑ ขาพเจา..............................................................................................................อายุ......................ป สัญชาติ...................
อยูบานเลขที่...................................................................ตรอก/ซอย................................................ถนน..........................................................................
ตําบล/แขวง...................................................................อําเภอ/เขต........................................................จังหวัด...............................................................
หมายเลขโทรศัพท................................................................................................................................................................................
ในฐานะ ผูประสบภัย
เจาของทรัพยสิน
ผูครอบครองทรัพยสิน
ทายาทโดยธรรมของผูประสบภัย/เจาของทรัพยสิน/ผูครอบครองทรัพยสิน ชื่อ............................................................
ผูรับมอบอํานาจของผูประสบภัย/เจาของทรัพยสิน/ผูครอบครองทรัพยสิน ชื่อ..............................................................
ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ................................................................................................................(ระบุประเภทของสาธารณภัย)
เมื่อวันที่............เดือน.....................................พ.ศ.....................เวลา......................น.(ที่เกิดสาธารณภัย) ไดรับความเสียหาย ดังนี้
(๑) ...............................................................................................................................................................................
(๒) ...............................................................................................................................................................................
(๓) ...............................................................................................................................................................................
ขอ ๒ ขาพเจาขอยื่นคําขอตอ...................................................................................................................................................ขอใหออกหนังสือรับรองไวเปน
หลักฐานเพื่อ..........................................................................................................................................โดยไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ปรากฏดังนี้ (ใสเครื่องหมาย √ ใน หนาขอความที่ตองการ)
1.หลักฐานแสดงสถานภาพความเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน หรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให
สําเนาทะเบียนพาณิชยน (ถามี)
อื่น ๆ ………………………………………..………………………………………….
นิติบุคคล
สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ (ถามี)
สําเนาวัตถุประสงคของหางหุนสวน (ถามี)
อื่น ๆ …………………………………………..………………………………………
2. หลักฐานเอกสารแสดงสิทธิ
3. หนังสือมอบอ านาจ (ถามี)
๔. เอกสารการสอบสวนพยาน (ถามี)
๕. อื่น ๆ ..................................................................................................................รวม................ฉบับ
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)......................................................................ผูยื่นคําขอ
(....................................................................)
คําเตือน ผูใดแจงความอันเปนเท็จ แกเจาพนักงานมีความผิดตราประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘
หมายเหตุ ในกรณีผูประสบภัย หรือเจาของทรัพยสิน หรือผูครอบครองทรัพยสนิ ถึงแกความตาย หรือไมสามารถยื่นคําขอไดดวยตนเอง ใหทายาทโดย
ธรรมผูจัดการมรดก หรือผูรับมอบอํานาจของผูนั้น แลวแตกรณีเปนผูยื่นค าขอ พรอมแสดงหลักฐานการเปนทายาท ผูจดั การมรดก และการมอบอํา นาจ
ดังกลาวดวย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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สําหรับเจาหนาที่ตรวจสอบแลวครบถวนถูกตอง

เลขที.่ ............../25...........

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

องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
257 หมู 1 ต.วิเชตนคร อ.แจหม
จ.ลําปาง
หนังสือรับรองผูประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา

หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา................................................ เกิดวันที.่ .........เดือน ....................พ.ศ..........เลข
ประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง / อื่นๆ(ถามี) .............................................................................................ที่
อยูที่ประสบสาธารณภัย บานเลขที่..................หมูท.ี่ ...................ถนน ..............................ตําบล/แขวง..................
อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด ..................................รหัสไปรษณีย..................โทรศัพท........................
ที่อยูตามทะเบียนบานหรือที่อยูที่ติดตอได บานเลขที่................................หมูท.ี่ ........................ถนน.........................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย
................................โทรศัพท ....................................
เปนผูประสบภัยหรือไดรับผลกระทบจากเหตุการณ................................................................................(ระบุประเภท
ของสาธารณภัยและสถานที่เกิดภัย)เมื่อวัน................ที.่ ....................เดือน.................................พ.ศ...................ความ
เสียหายของผูประสบภัย ตามบัญชีความเสียหายแนบทายหนังสือรับรองของผูประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา
ฉบับนี้
ผูประสบภัยมีสิทธิที่จะไดรับการสงเคราะหและฟนฟูจากหนวยของทางราชการ ดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดานตาม
เงื่อนไข หลักเกณฑ และแนวทางที่หนวยงานนั้นกําหนด รายละเอียดตารางแสดงสิทธิที่จะไดรับจากทางราชการ
ปรากฏตามเอกสารแนบทาย
ใหไว ณ วันที.่ .............................เดือน...........................................พ.ศ......................

ลงชื่อ....................................................................
(..................................................................)
ตําแหนง.........................................................................
ผูอํานวยการ...(ระบุชื่อตําแหนงตาม พรบ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550..
(ประทับตราสวนราชการ)
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หมายเหตุ หากมีการขูด ลบ หรือแกไขขอความในหนังสือรับรองและบัญชีแนบทาย จะตองลงชื่อผูมีอํานาจออก
หนังสือรับรองและประทับตรากํากับไวทุกแหง

คูมือปฏิบัติงาน
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง

