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คูมือการปฏิบัติงาน  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง

๑. หลักการและเหตุผล
สาธารณภัยยังคงมีแนวโนมจะเกิดข้ึนอยางตอเนื่องและซับซอนมากข้ึนเนื่องจากความแปรปรวน

ของ ภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
สังคมไทยจาก สังคมชนบทไปสูสังคมเมืองอยางรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยมากข้ึน
สงผลใหความ เสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากข้ึน ท้ังภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัย  วาตภัย ภัยแลง ภัย
หนาว และภัยจาก การกระทําของมนุษย เชน อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินซึ่ง เปนหนวยงานท่ีอยูใกลชิดประชาชน และมีบทบาทภารกิจในการเขาไปให ความ
ชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ในลําดับแรก กอนท่ีหนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือ
ประกอบกับพระราชบัญญัติ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ กําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปน
ผูอํานวยการทองถ่ินในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ินตน จึงถือเปนภารกิจสําคัญขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะตองเตรียมความ พรอมในการปองกันสาธารณภัย และพัฒนาขีดความสามารถใน
การเผชิญเหตุและใหความชวยเหลือ ผูประสบภัยภายหลังจากสถานการณภัยยุติ

๒. วัตถุประสงค

๑. เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบล
วิเชตนคร มีข้ันตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน

๒. เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการงาน
ปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยท่ีกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ

๓. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพสามารถ
ลดความสูญเสียท่ีเกิดจากภัยพิบัติใหเหลือนอยท่ีสุด

๔. เพ่ือใหประชาชนท่ีประสบภัยไดรับการชวยเหลือฟนฟูอยางท่ัวถึงและทันเวลา
๕. เพ่ือบูรณาการระบบการสั่งการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางมีเอกภาพ
๖. เพ่ือสรางระบบบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีดี และสอดคลองกับวัฏจักรการเกิดภัย

3. นิยามคําศัพท
การปองกัน (Prevention)หมายถึง มาตรการและกิจกรรมตางๆ ท่ีกําหนดข้ึนลวงหนา ท้ัง

ทางดาน โครงสราง และท่ีมิใชดานโครงสราง เพ่ือลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย
การลดผลกระทบ (Mitigation)หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการตาง ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงและลด

ผลกระทบ ทางลบจากสาธารณภัย และยังหมายถึงการลดและปองกันมิใหเกิดเหตุหรือลดโอกาสท่ีอาจ
กอใหเกิดสาธารณภัย
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การเตรียมความพรอม (Preparedness)หมายถึง มาตรการและกิจกรรมท่ีดําเนิน การลวงหนา
กอนเกิดสาธารณภัย เพ่ือเตรียมพรอมการจัดการในสถานการณฉุกเฉินใหสามารถรับมือกับผลกระทบจาก
สาธารณภัยไดอยางทันการณ และมีประสิทธิภาพ

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management)หมายถึง การจัดตั้งองคกรและการ
บริหาร จัดการดานตางๆ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดการสถานการณฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเตรียม ความพรอมรับมือและการฟนฟูบูรณะ

การฟนฟูบูรณะ (Rehabilitation)หมายถึง การฟนฟูสภาพเพ่ือทําใหสิ่งท่ีถูกตองหรือไดรับความ
เสียหายจากสาธารณภัยไดรับการชวยเหลือแกไขใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิมรวมท้ังใหผูประสบภัย
สามารถดํารงชีวิตตามสภาพปกติไดโดยเร็ว

หนวยงานของรัฐ หมายถึง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอ่ืนของรัฐ
แตไมหมายความรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล องคการบริหารสวน
จังหวัด เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง

ผอํานวยการทองถิ่น หมายถึง นายกเทศมนตรี
ผูชวยผูอํานวยการทองถิ่น หมายถึง ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เจาพนักงาน หมายถึง ผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน

พ้ืนท่ีตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๔๐
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องคกรปฏิบัติในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ หมายถึง องคกรปฏิบัติในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตอําเภอ และทําหนาท่ีชวยเหลือจังหวัดในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทองถิ่นแหงพื้นท่ี หมายถึง องคกรปฏิบัติในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต เทศบาล และเปนหนวยเผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ี

๔. การจัดตั้งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔.๑ องคกรปฏิบัติ

๔.๑.๑ กองอํานวยการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลวิเช
ตนคร ทําหนาท่ีเปนหนวยงานของผูอํานวยการทองถ่ิน และใหมีท่ีทําการโดยใหใชท่ีทําการ/สํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร เปนสํานักงานของผูอํานวยการทองถ่ิน มีนายกองคการบริหารสวน
ตําบลวิเชตนคร เปนผูอํานวยการ และมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร เปนผูชวยผูอํานวยการ
กํานัน ผูใหญบาน และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีรวมปฏิบัติงานในกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
รับผิดชอบ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร และเปนหนวย
เผชิญเหตุเม่ือ เกิดภัยพิบัติข้ึนในพ้ืนท่ี



3

๔.๑.๒ ภารกิจของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล
วิเชตนคร

(๑) อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร

(๒) สนับสนุนกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพ้ืนท่ีติดตอ หรือใกลเคียง หรือ
เขต พ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือไดรับการรองขอ

(๓) ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังประสาน
ความ รวมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกข้ันตอน
๔.๒ โครงสรางและหนาท่ีของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล

วิเชตนคร
๔.๒.๑ โครงสรางกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลวิเช

ตนคร ประกอบดวย 5 ฝาย ไดแก
(๑) ฝายอํานวยการ    ทําหนาท่ีอํานวยการ ควบคุมกํากับดูแลในการปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยใหเปนไปอยางมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังวางระบบการติดตามติดตอสื่อสารในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ระหวางกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และฝายท่ี
เก่ียวของให การติดตอเปนไปอยาง รวดเร็วตอเนือ่งและเชื่อถือไดตลอดเวลา

(๒) ฝายแผนและโครงการ   ทําหนาท่ีเก่ียวกับงานการวางแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
การพัฒนาแผนงาน การพัฒนาเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกข้ันตอน งานติดตาม
ประเมินผลงานการฝกซอมแผนฯ งานการจัดฝกอบรมตาง ๆ และงานการจัดทําโครงการเก่ียวกับการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๓) ฝายปองกันและปฏิบัติการ ทําหนาท่ีติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล ประเมินสถานการณท่ี
อาจเกิดข้ึนวางมาตรการตาง ๆ ในการปองกันภัยมิใหเกิดข้ึน หรือเกิดข้ึนแลวใหไดรับความเสียหายนอย
ท่ีสุด จัดระเบียบแจงเตือนภัยการ ชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยงานการขาวการรักษาความปลอดภัย
และการปฏิบัติการจิตวิทยา

(๔) ฝายฟนฟูบูรณะ  ทําหนาท่ีสํารวจความเสียหายและความตองการดานตาง ๆ จัดทําบัญชี  ผู
ประสบสาธารณภัย ประสานกับทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการสงเคราะหผูประสบสาธารณภัย เพ่ือใหการ
สงเคราะหและฟนฟูคุณภาพชีวิตท้ังทางดานรางกายและจิตใจแกผูประสบสาธารณภัย พรอมท้ังดําเนินการ
ฟนฟูบูรณะสิ่งท่ีชํารุด เสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิม หรือใกลเคียงกับสภาพเดิมใหมากท่ีสุด

(๕) ฝายประชาสัมพันธ  ทําหนาท่ีเปนเจาหนาท่ีเก่ียวกับการประชาสัมพันธ เผยแพรความรู
เก่ียวกับการปองกันและบรรเทา สาธารณภัยและการแถลงขาวขอเท็จจริงเก่ียวกับความเสียหาย และความ
ชวยเหลือใหแกสื่อมวลชนและ ประชาชนท่ัวไปไดทราบ
๔.๓ การบรรจุกําลัง

๔.๓.๑ ในภาวะปกติ ใชกําลังเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลวิเชตนครเปนหลัก
๔.๓.๒ เม่ือคาดวาจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ีใด ให กองอํานวยการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยเขาควบคุมสถานการณ ปฏิบัติหนาท่ี และเพ่ือชวยเหลือประชาชนใหพ้ืนท่ีโดยเร็ว และรายงาน
ใหผูอํานวยการอําเภอทราบทันที



4

4.4 สถานท่ีตั้ง
ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร2 57 หมูท่ี 1 ตําบลวิเชตนครอําเภอแจหม

จังหวัดลําปาง

5. แนวทางปฏิบัติ
การปฏิบัติกอนเกิดสาธารณภัย

วัตถุประสงค
เพ่ือเตรียมการดานทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพรอมไวรองรับสถานการณสา

ธารณภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
หลักการปฏิบัติ

ใหองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนครและหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรท่ี
จําเปน เพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงและความ
ลอแหลมของพ้ืนท่ี รวมท้ังการวางแนวทางการปฏิบัติการใหพรอมเผชิญสาธารณภัยและดําเนินการฝกซอม
ตามแผนท่ีกําหนด อยางสมํ่าเสมอเปนประจําเพ่ือใหเกิดความพรอมในทุกดานและทุกภาคสวนในเขตพ้ืนท่ี
องคการบริหารสวน ตําบลวิเชตนคร

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ
๑. การปองกันและลดผลกระทบ
๑.๑ การวิเคราะหความเสี่ยงภัย

- ประเมินความเสี่ยงภัยและความลอแหลมใน
เขต พ้ืนท่ีโดยพิจารณาจากขอมูลสถิติการเกิด
ภัยและจาก การวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอม
ตาง ๆ
- จัดทําแผนท่ีเสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย

๑.๒ การเตรียมการดานฐานขอมูลและระบบ - จัดทําฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการสารสนเทศสาธารณภัย
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลดานสาธารณภัย
ระหวางหนวยงานใหมีประสิทธิภาพและ
สามารถใชงานไดรวมกัน
- กระจายขอมูลดานสาธารณภัยไปยังหนวยงาน
ท่ีมีหนาท่ีปฏิบัติการ

๑.๓ การสงเสริมใหความรูและสรางความเขาใจ - สนับสนุนใหสื่อประชาสัมพันธทุกแขนงมี
บทบาทใน การตระหนักดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รณรงคประชาสัมพันธเพ่ือ
ปลูกฝงจิตสานึกดานความ ปลอดภัยอยาง
ตอเนื่อง
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- เผยแพรและเสริมสรางความรูความเขาใจแก
ประชาชนเก่ียวกับความปลอดภัยใน
ชีวิตประจําวัน
- พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงค

ประชาสัมพันธใหชัดเจนเขาใจงาย เหมาะสม
เขาถึง กลุมเปาหมายแตละกลุม และ
- สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรเครือขายใน
การ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกภาค
สวน ท้ัง ภาครัฐ ภาคเอกชน และอาสาสมัคร
ตาง ๆ มีสวนรวม ในการรณรงคในเรื่องความ
ปลอดภัยอยางตอเนื่อง

๑.๔ การเตรียมการปองกันดานโครงสรางและ
เครื่องหมายสัญญาณเตือนภัย

- จัดหาพ้ืนท่ีรองรับน้ําและกักเก็บน้ํา
- สรางอาคารหรือสถานท่ีเพ่ือเปนสถานท่ีหลบ

ภัย สําหรับพ้ืนท่ีท่ีการหนีภัยทําไดยาก หรือไมมี
พ้ืนท่ีหลบ ภัยท่ีเหมาะสม
- กอสราง/ปรับปรุงเสนทางเพ่ือการสงกําลัง

บํารุง หรือเสนทางไปสถานท่ีหลบภัยใหใชการ
ได

๒. การเตรียมความพรอม
๒.๑ ดานการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน

๒.๑ ดานการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน
- จัดทําคูมือและจัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
และแผนสํารองรองของหนวยงาน และมีการ
ฝกซอมแผนเปน ประจําทุกป
- จัดเตรียมระบบการติดตอสื่อสารหลักและ

สื่อสาร สํารอง
- กําหนดแนวทางการประชาสัมพันธขาวสารแก
ประชาชนและเจาหนาท่ี
- จัดเตรียมระบบการแจงเตือนภัยและสง
สัญญาณ เตือนภัยใหประชาชนและเจาหนาท่ี
ไดรับทราบ ลวงหนา
- จัดเตรียมเสนทางอพยพและจัดเตรียมสถานท่ี

ปลอดภัยสําหรับคนและสัตวเลี้ยง
- กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความ

สงบ เรียบรอย รวมท้ังการควบคุม การจราจร
และการ สัญจรภายในเขตพ้ืนท่ี
- จัดระบบการดูแลสิ่งของบริจาคและการ
สงเคราะห ผูประสบภัย
- จัดทําบัญชีรายชื่อคนท่ีตองชวยเหลือเปน

กรณีพิเศษ
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ
๒.๒ ดานบุคลากร - จัดเตรียมเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย และกําหนดวิธีการ
ปฏิบัติตาม หนาท่ีและข้ันตอนตาง ๆ
- วางระบบการพัฒนาศักยภาพและการ

ฝกอบรม บุคลากรดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- จัดทําบัญชีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานตาง ๆ หรือ
เจาหนาท่ีจากหนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของ
- การเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย โดยการฝกอบรบ
ประชาชน

๒.๓ ดานเครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือ  เครื่องใช และพลังงาน

- จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือ
วัสดุอุปกรณท่ีจําเปนใหพรอมใชงานไดทันที
- จัดทําบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณของหนวยงาน ภาคี
เครือขายทุกภาคสวน
- พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ

ดานสาธารณภัยใหทันสมัย
- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณท่ีจําเปนพ้ืนฐาน

สําหรับชุมชน
- จัดเตรียมระบบเตือนภัย
- จัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงสํารอง/แหลงพลังงาน
สํารอง

๒.๔ ดานการเตรียมรับสถานการณ - จัดประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน
สถานพยาบาล ไฟฟา ประปา ผูนําชุมชน ฯลฯ
- มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบใหแก
หนวยงานนั้น
- กําหนดผูประสานงานท่ีสามารถติดตอได

ตลอดเวลาของหนวยงาน
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การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน

วัตถุประสงค
๑. เพ่ือดําเนินการระงับภัยท่ีเกิดข้ึนใหยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยท่ีเกิดข้ึน โดยการ

ประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน
๒. เพ่ือรักษาชีวิต ทรัพยสิน และสภาวะแวดลอมท่ีไดรับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติใหสูญเสียนอย

ท่ีสุดหลักการปฏิบัติ   คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หมูบาน/ชุมชน กองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทา สาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการ
ตามข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้

๑. กรณีเม่ือเกิดสาธารณภัย ระดับหมูบาน/ชุมชน

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ
๑. การแจงเหตุ ประชาชน / อาสาสมัคร / คณะกรรมการฯ

ฝายแจง เตือนภัยแจงเหตุใหประธาน
คณะกรรมการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย
หมูบาน / ชุมชน และ ผูอํานวยการทองถ่ิน / ผู
ท่ีผูอํานวยการทองถ่ิน มอบหมายทราบ โดยทาง
วิทยุสื่อสาร / โทรศัพท
- วิทยุสื่อสารความถ่ี ๑๖๒.150MHz
- โทรศัพทสายดวน 0  5427  1209

หรือ 06  3682  0676 , 08  9558  0768
๒. การระงับเหตุ คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมูบาน/ อปพร./ OTOS/ อาสาสมัครตาง ๆ
เขา ระงับเหตุ ตามแผนปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ชุมชน

๓. การประสานหนวยงานตาง ๆ - กรณีผูบาดเจ็บใหประสานสถานพยาบาลใน
พ้ืนท่ี / ขางเคียง
- วิทยุสื่อสารความถ่ี 162 .150MHz -

โทรศัพทสายดวน ๑๖๖๙ หรือ
0  5427  1209

- กรณีเกินศักยภาพของหมูบาน / ชุมชน ในการ
ระงับภัย ใหประธานคณะกรรมการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมูบาน / ชุมชน รายงาน
ตอ ผูอํานวยการทองถ่ิน เพ่ือขอความชวยเหลือ
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๒. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกวาระดับหมูบาน / ชุมชน จะควบคุมได

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ
๑. การจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ ผูอํานวยการทองถ่ินออกคําสั่งตั้งศูนย

อํานวยการ เฉพาะกิจ
๒. การเฝาระวัง ติดตาม และรับแจงเหตุตลอด

๒๔ ชั่วโมง
จัดเวรเฝาระวังติดตามสถานการณ

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ
๓. แจงขาวเตือนภัย - แจงผูประสานงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ทราบ
- แจงผานทางสื่อตาง ๆ

- ออกประชาสัมพันธเสียงตามสาย
๔. การระงับเหตุ -ผูอํานวยการทองถ่ินเขาพ้ืนท่ี และตั้งศูนย

บัญชาการเหตุการณในท่ีเกิดเหตุ เพ่ือเปนจุดสั่ง
การ พรอมจัดบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช
อุปกรณ และ ยานพาหนะในการระงับเหตุ

๕. การชวยเหลือผูประสบภัย - ปฏิบัติการคนหา และชวยเหลือผูประสบภัย
- ปฐมพยาบาลผูประสบภัยท่ีเจ็บปวยเพ่ือสงไป
รักษาตัวในโรงพยาบาลตอไป
- จัดหาปจจัยสี่ใหแกผูประสบภัย
- ใหการสงเคราะหผูประสบภัย

๖. การรายงานสถานการณ จัดเตรียมเจาหนาท่ีเพ่ือรายงานสถานการณให
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อําเภอ และกองอํานวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย จังหวัดทราบจนกระท่ังสถานการณ
ภัยสิ้นสุด

๗. การประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ กรณีตองขอรับการสนับสนุนจากกอง
อํานวยการ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อปท. ขางเคียง / สวนราชการตาง ๆ ในพ้ืนท่ี /
องคกรสาธารณกุศล ภาคเอกชน หรือกอง
อํานวยการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย
ระดับเหนือข้ึนไป
- วิทยุสื่อสาร ความถ่ี 162 .150MHz
- โทรศัพทสายดวน 0  5427  1209

๘. การอพยพ เม่ือสถานการณเลวรายและจําเปนตองอพยพให
ดําเนินการอพยพเคลื่อนยายอยางเปนระบบ



9

3.กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกวาระดับทองถิ่นจะควบคุมได

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ
การสงตอการควบคุมสถานการณ กรณีสถานการณรุนแรงเกินกวาศักยภาพของ

ทองถ่ิน จะรับสถานการณไดใหรายงานตอ
ผูอํานวยการอําเภอ เพ่ือสงมอบการควบคุม
สถานการณตอไป

การอพยพ
วัตถุประสงค

เพ่ือเปนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ และสามารถ
ดําเนินการอพยพเคลื่อนยายใหเปนไปอยางมีระบบ สามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสู
สถานท่ีปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเปนการเคลื่อนยายสวนราชการมาอยูในเขตปลอดภัยและ
สามารถใหการบริการประชาชนได
หลักการปฏิบัติ
๑. การเตรียมการอพยพ

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ
๑. จัดทําแผนอพยพในพ้ืนท่ีเสี่ยงจากสาธารณ
ภัย

ประชุมผูท่ีเก่ียวของ

๒. เตรียมการเก่ียวกับการอพยพ ประชุมและสํารวจสถานท่ี
- สถานท่ีปลอดภัยสาหรับการอพยพประชาชน

และ สัตวเลี้ยง
- เสนทางหลัก และสํารองสําหรับอพยพ
- ปายแสดงสัญญาณเตือนภัย ปายบอกเสนทาง

อพยพท้ังเสนทางหลักและเสนทางรอง
- จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ ยานพาหนะ ท่ี
จําเปน ตอการอพยพ
- จัดลําดับความสําคัญของการอพยพ โดย
จัดแบง ประเภทของบุคคลตามล าดับความ
สําคัญเรงดวน
- กําหนดจุดนัดหมายประจําชุมชนและพ้ืนท่ี

รองรับ การอพยพ
- จัดทําคูมือการอพยพจากสาธารณภัยท่ีสั้น
งายตอ การทําความเขาใจ ใหประชาชนได
ศึกษา

๓. จัดเตรียมสรรพกําลังหนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน
หรือ หนวยอพยพ

ทบทวนและฝกซอมแผนอยางสมํ่าเสมอ
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๔. จัดประชุมหรืออบรมใหความรูในการ
ชวยเหลือ ตัวเองเม่ืออยูในภาวะฉุกเฉิน

ประชุมหรือฝกอบรม

๕. ทบทวนและฝกซอมแผนระบบเตือนภัยและ
แผนอพยพ  ประเมินเพ่ือใหสามารถประยุกตใช
ตอไป

ฝกซอมแผนท้ังแบบปฏิบัติการบนโตะ และแบบ
ปฏิบัติการจริง

๖. ตรวจสอบการทํางานระบบสื่อสาร - ติดตอกับผูมีวิทยุสื่อสาร / หรือผูมี
โทรศัพทมือถือ เพ่ือเขารวมในการแจงเตือนภัย
- ฝกซอมแผนอพยพ

๗. แจงประชาชนท่ีอาศัยและทางานในพ้ืนท่ี
เสี่ยงภัย วามีความเสี่ยงตอภัยประเภทใดใน
หมูบาน เชน อุทกภัย วาตภัย  ดินโคลนถลม

การประชุมหมูบาน

2.การจัดระเบียบสถานท่ีอพยพและการรักษาความปลอดภัย

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ
๑. การจัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัย - จัดเตรียมพ้ืนท่ีใหเหมาะสมกับจํานวนผูอพยพ

และสัตว เลี้ยง
- จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของหองน้ํา
อาหาร  น้ําดื่ม และสิ่งแวดลอมใหถูก
สุขลักษณะ
- จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
- จัดระเบียบ พ้ืนท่ีอพยพ โดยแบงพ้ืนท่ีใหเปน

สัดสวนเปนกลุม ครอบครัวหรือกลุมชุมชน
- จัดทําแบบฟอรมลงทะเบียนผูอพยพ เพ่ือเปน
การ ตรวจสอบจํานวนผูอพยพ
- จัดหาสถานท่ีปลอดภัยแหงอ่ืนไวรองรับใน
กรณีพ้ืนท่ีไม เพียงพอ

๒. การรักษาความปลอดภัย จัดระเบียบเวรยามท้ังในสถานท่ีอพยพ และ
บานเรือนของ ผูอพยพ

๓. การดําเนินการอพยพขณะเกิดภัย

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ
๑. เรียกประชุมกองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมูบาน  เม่ือไดรับขอมูล
แจงเตือนจากอําเภอ / หมูบาน / ขอมูล
เครื่องวัด

เรียกประชุมกองอํานวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
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๒. เตรียมความพรอม / เตรียมพรอมระบบ
เตือน ภัยท้ังหมด (สัญญาณเตือนภัยวิทยุ
สื่อสาร โทรศัพทมือถือ หรือระบบเตือนภัยท่ีมี
อยูในทองถ่ิน)

เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ

๓. ติดตามสถานการณจากทางราชการ
สื่อมวลชนและอาสาสมัครเตือนภัยบรรเทาสา
ธารณภัย

สั่งการในระหวางการประชุมกองอํานวยการ
ปองกันและ บรรเทาสาธารณภัย  องคการ
บริหารสวนตําบลวิเชตนคร

๔. ตรวจสอบขอมูลท่ีจําเปนในพนท่ีท่ีประสบ
ภัย

- บัญชีรายชื่อผูอพยพ
- บัญชีจํานวนและชนิดของสัตวเลี้ยงท่ีจะอพยพ
- ยานพาหนะ

- อาหารท่ีสํารองไวสําหรับคนและสัตวเลี้ยง
๕. ตรวจสอบระบบเครือขายการเตือนภัย รีตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร
๖. จัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัยรองรับผูอพยพ
และสัตวเลี้ยง

ประสานกับผูดูแลสถานท่ี

เม่ือสถานการณเลวรายและจําเปนตองอพยพ
๑. ออกประกาศเตือนภัยเพ่ืออพยพ ฝายเฝาระวังและแจงเตือนภัยและฝายสื่อสาร

ของ คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยหมูบาน ออกประกาศเตือนภัยเพ่ืออพยพให
สัญญาณเตือนภัยและ ประกาศอพยพ เชน
เสียงตามสาย วิทยุหอกระจายขาว โทรโขง
นกหวีด หรือสัญญาณเสียง /สัญลักษณตาง ๆ ท่ี
กําหนดใหเปนสัญญาณเตือนภัย

๒. สงฝายอพยพไปยังจุดนัดหมาย / จุดรวมพล
เพ่ือรับผูอพยพหรือตามบานท่ีมีผูปวย คนชรา
เด็ก และสัตวเลี้ยง

สั่งการในระหวางการประชุมกองอํานวยการ
ปองกันและ บรรเทาสาธารณภัย

๓. การดูแลความปลอดภัยบานเรือนผูอพยพ จัดเวรออกตรวจตราความเรียบรอยในพ้ืนท่ี
ประสบภัย

4.การดําเนินการอพยพเม่ือภัยสิ้นสุดหลักการปฏิบัติแนวทางปฏิบัติ

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ
๑. ตรวจสอบพ้ืนท่ีประสบภัย สํารวจความเสียหายของพ้ืนท่ีประสบภัย

รวมท้ังบานเรือน ของผูเสียหาย
๒. ตรวจสอบสภาพถนนท่ีใชเปนเสนทางอพยพ ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ
๓. แจงแนวทางการอพยพกลับใหประชาชนได ประชุมผูเก่ียวของรับทราบ
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ
๔. ตรวจสอบความพรอมของประชาชนในการ
อพยพกลับ

จัดการประชุมท่ีสถานท่ีท่ีผูอพยพพักอาศัย

๕. ดําเนินการอพยพประชาชนกลับบานเรือน ชี้แจงในท่ีประชุมและดําเนินการอพยพ
ประชาชนกลับ

การปฏิบัติหลังเกิดภัย

วัตถุประสงค เพ่ือใหการสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยในเบื้องตนไดอยางรวดเร็ว ท่ัวถึง และตอเนื่อง
ตลอดจน การฟนฟูบูรณะสภาพพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยใหกลับสูสภาพปกติโดยเร็ว

หลักการปฏิบัติ การฟนฟูบูรณะในเขตพ้ืน ท่ีขององคการบริหารสวนตําบลวิเชตนครเปนหนาท่ีความ
รับผิดชอบของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร โดยการนํา
ทรัพยากรท่ีมีอยู ท้ังกําลังคนทรัพยสิน เครื่องมือเครื่องใชของทุกภาคสวนเขารวมในการฟนฟูบูรณะ ดังนี้

๑. จัดใหมีการรักษาพยาบาลแกผูประสบภัยในเบื้องตน ถาหากผูประสบภัยมีอาการหนักใหสงตอ
โรงพยาบาลอําเภอและจังหวัดตอไป

๒. จัดท่ีพักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแกผูประสบภัยในกรณีท่ีตองอพยพจากพ้ืนท่ีอันตราย

๓. ใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และองคกรภาคเอกชนในการสงเคราะหผูประสบภัยให
เปนไปอยางมีระบบ รวดเร็ว ท่ัวถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนในการสงเคราะหผูประสบภัยโดย จัดทําบัญชีรายชื่อ
ผูประสบภัยไวเปนหลักฐานเพ่ือการสงเคราะหผูประสบภัย เพ่ือใหสามารถดารงชีวิตได ตามปกติ โดยเฉพาะในกรณี
ท่ีผูเปนหัวหนาครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไมสามารถประกอบอาชีพ ตอไปได เชน การจัดหาอาชีพใหแก
บุคคลในครอบครัวเปนตน

๔. ใหรื้อถอนซากปรักหักพัง และซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสรางพ้ืนฐาน และอาคารบานเรือน ของ
ผูประสบภัย เพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพตอไป

๕. สํารวจความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

๖. จัดทําบัญชีรายชื่อผู ประสบภัยและทรัพยสินท่ีเสียหาย พรอมท้ังออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัย

๗. ประสานหนวยงานของรัฐในการออกเอกสารราชการฉบับใหมใหแกผูประสบภัยทดแทนฉบับเดิมท่ีสูญ
หายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน

๘. ประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางขวัญและกาลังใจของประชาชนใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็ว
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6. ชองทางการติดตอ

๑. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร

หมายเลขโทรศัพท 0  5427  1209 – 10 , 08  9558  0768

ศูนยวิทยุสื่อสาร ยานความถ่ี ๑๖๒.150 MHz

๒. สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร หมายเลขโทรศัพท 0  5427  1209 - 10

7 . ชองทางการแจงขอรองเรียน ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ

กรณีผูรับบริการตองการแจงขอรองเรียน รองทุกข ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ เก่ียวกับการ ปฏิบัติงาน
หรือใหบริการของเจาหนาท่ี องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร สามารถแจงผานชองทางตาง ๆ ดังนี้

๑. ติดตอดวยตนเอง โดยผูรับบริการสามารถขอรับแบบฟอรมคารองไดท่ีเจาหนาท่ีประจําศูนย

๒. จดหมาย โดยจาหนาซองถึง “ศูนยรับเรื่องรองทุกข / รองเรียน   องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
257 หมูท่ี 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 ผูบริหารทองถ่ินไดทราบ ภายใน 30 วันหลัง
สิ้นปงบประมาณ
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กระบวนการ/ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
วิธีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

(รวม 4 ข้ันตอน ปฏิบัติงานไดทันทีท่ีไดรับแจงเหตุ)

ข้ันตอนการดําเนินงานดานการชวยเหลือ
เหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน

รับแจงเหตุ รายงานผูบังคับบัญชา

จัดเจาหนาท่ีออกปฏิบัติงานทันที

เสร็จสิ้นภาระกิจ

รายงานเหตุดวนสาธารณภัย
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(รวม 6 ข้ันตอน 180 นาที หรือ 3 ช่ัวโมง)

ข้ันตอนการดําเนินงาน
ดานการสนับสนุนน้ําอุปโภค-บริโภค

รับแจง/หนังสือ
(1 นาที)

เสนอหัวหนาสํานักปลัด อบต. ( 5 นาที)

เสนอปลัด อบต. (10 นาที)

ผูบริหารพิจารณา (15 นาที)

ดําเนินการ (140 นาที)

เสร็จสิ้นภาระกิจ

รายงานผล

การปฏิบัติงาน
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(รวม 3 ข้ันตอนกรณีเหตุนอกพื้นท่ี , 5 ข้ันตอน กรณีเหตุในพื้นท่ีรับผิดชอบ)

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
การระงับเหตุอัคคีภัย

รับแจงเหตุ (1 นาที)

จัดเจาหนาท่ีออกปฏิบัติงานทันที
หลังไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา

เสร็จสิ้นภารกิจ เจาหนาท่ีกลับท่ีตั้งปกติ

สํารวจความเสียหาย
(เหตุเกิดในพื้นท่ี อบต.)

รายงานเหตุดวนสาธารณภัย
(เหตุเกิดในพื้นท่ี อบต.)

รายงานผูบังคับบัญชา
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(รวม 3 ข้ันตอน ปฏิบัติทันทีท่ีไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชา)

ข้ันตอนปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค

รับคําสั่งผูบังคับบัญชา

ออกปฏิบัติงานทันที

เสร็จสิ้นภารกิจ

รายงานผูบังคับบัญชา
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(รวม 3 ข้ันตอน 150 นาที หรือ 2 ช่ัวโมง 30 นาที)

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ํากรณีสงน้ําอุปโภค - บริโภค

รับคําสั่งผูบังคับบัญชา

(1 นาที)

ดําเนินการ (140 นาที)

เสร็จสิ้นภารกิจ

รายงานผูบังคับบัญชา

(9 นาที)
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(รวม 12 ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนินการ 90 วัน นับตั้งแตวันท่ีเกิดสาธารณภัย)

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
การชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

รับเรื่องรองทุกข

เสนอหัวหนาสํานักปลัด (5 นาที)

เสนอปลัด อบต.(10 นาที)

ผูบริหารพิจารณา (15 นาที)

สํารวจความเสียหายรวมกับกองชาง
(120 นาที)

แจง คกก.ตรวจสอบขอเท็จจริง (10 นาที)

ประชุม คกก.พิจารณาใหความชวยเหลือ
(60 นาที)

สรุปผลการพิจารณาใหความชวยเหลือ
(60 นาที)

เสนอผูบริหารพิจารณา (15 นาที)

เสนอกองคลังเพื่อตั้งฎีกาเบิกจาย

แจงผูประสบภัย

รายงานการชวยเหลือ อําเภอแจหม
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แบบรายงานเหตุดวนสาธารณภัย

ดวนท่ีสุด ท่ี ............./.................... วันท่ี................ เดือน......................... พ.ศ. ................
จาก นายก อบต.....................................
ถึง นายอําเภอ .......................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 . ชนิดของภัย  อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง  อัคคีภัย  ไฟปา  อากาศหนาว
แผนดินไหวและอาคารถลม  สารเคมีและวัตถุอันตราย  อุบัติเหตุ  ทุนระเบิด กับระเบดิ
การปองกันและระงับภัยทางอากาศ  การกอวินาศกรรม อ่ืนๆ................................................
การอพยพประชาชนและสวนราชการ อ่ืนๆ........................................................................................
ความรุนแรงและลักษณะของภยั  เล็กนอย  ปานกลาง  รุนแรง ลักษณะของภัย....................

2 . ภัยเกิดวันท่ี................................... เวลา...................น. ภัยสิ้นสุดวันท่ี................................... เวลา..................น.
3 . สถานท่ีเกิดภัย ดังตอไปน้ี....................................................................................................................................... …............

...............................................................................................................................................................................................
4 . ราษฎรท่ีประสบภัย

4 .1 ราษฎรไดรับความเดือดรอน...............คน .....................ครัวเรือน 4 .2 บาดเจ็บ...................คน
4 .3 เสียชีวิต...........คน 4 .4 สูญหาย.............คน4 .5 อพยพไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัย.............คน.............ครัวเรือน

5 . พ้ืนท่ีประสบภัยและความเสียหาย
5 .1 อาคารสิ่งกอสราง บานพักอาศัย..........หลัง อาคารสูงตั้งแต 23 เมตรข้ึนไป...........อาคาร โรงงาน........แหง
วัด...........แหง สถานท่ีราชการ............แหง อ่ืนๆ............................................................................................
ความเสียหายประมาณ ....................................บาท
5 .2 พ้ืนท่ีและทรัพยสินทางการเกษตร พืชไร..............ไร นา...........ไร สวน..............ไร บอปลา..............บอ
บอกุง..............บอ สัตวเลี้ยง (โค.............ตัว สุกร...............ตัว เปด/ไก................ตัว) อ่ืนๆ.......................
ความเสียหายประมาณ ....................................บาท
5 .3 สิ่งสาธารณประโยชน ถนน.............สาย สะพาน................แหง คอสะพาน..............แหง ฝาย............แหง
อ่ืนๆ.................................................................... ความเสียหายประมาณ ....................................บาท

รวมความเสียหายเบื้องตนประมาณ............................................บาท
6 . การบรรเทาภัย
เทศบาล/อบต. .............ไดด าเนินการสํารวจและตรวจสอบความเสยีหายเพ่ือใหความชวยเหลือราษฎรในเบื้องตนแลว
7 . เครื่องมือ/อุปกรณท่ีใช รถดับเพลิง...........คัน รถบรรทุกนํ้า...........คัน รถกูภัย..........คัน รถบรรทุก...........คัน
เรือ.............ลาํ เครื่องสูบนํ้า............. เครื่องมือ อ่ืนๆ....................
7 .1 สวนราชการ..............หนวยงาน7 .2 เอกชน/ประชาชน..............................กลุม/คน
8 . การดําเนินงานของสวนราชการ หนวยอาสาสมัคร มูลนิธิในพ้ืนท่ี..........................................................................
สวนราชการอ่ืน (ช่ือ).......................................... ภาคเอกชน (ช่ือ)...................................................

........................................................ผูรายงาน
(...................................................)
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นายก อบต. ......................................
ผูอํานวยการทองถ่ิน

คําขอหนังสือรับรองกรณีผูประสบภัย หรือเจาของ หรือผูครอบครองทรัพยสิน
รองขอหลกัฐานเพ่ือรับการสงเคราะห หรือบริการอื่นใด

(ออกตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง กรณีผูประสบภยั 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 ผูประสบภยั เจาของทรัพยสิน ผูครอบครองทรัพยสิน
ทายาทโดยธรรมของผูประสบภัย/เจาของทรัพยสิน/ผูครอบครองทรัพยสิน ชื่อ............................................................
ผูรับมอบอํานาจของผูประสบภัย/เจาของทรัพยสิน/ผูครอบครองทรัพยสิน ชื่อ..............................................................
ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ................................................................................................................(ระบุประเภทของสาธารณภยั)
เมื่อวันที่............เดือน.....................................พ.ศ.....................เวลา......................น.(ที่เกิดสาธารณภัย) ไดรับความเสียหาย ดังนี้
(๑) ...............................................................................................................................................................................

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

ขอ ๒ ขาพเจาขอยื่นคําขอตอ...................................................................................................................................................ขอใหออกหนังสือรับรองไวเปน
หลักฐานเพื่อ..........................................................................................................................................โดยไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ปรากฏดังนี้ (ใสเคร่ืองหมาย √ ใน หนาขอความที่ตองการ)

1 .หลักฐานแสดงสถานภาพความเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
บุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบยีนบาน หรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให
สําเนาทะเบียนพาณิชยน (ถามี)
อื่น ๆ ………………………………………..………………………………………….
นิติบุคคล

สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ (ถามี)
สําเนาวัตถุประสงคของหางหุนสวน (ถาม)ี
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 หรือผูครอบครองทรัพยสิน ถึงแกความตาย หรือไมสามารถยื่นคําขอไดดวยตนเอง ใหทายาทโดย
ธรรมผูจัดการมรดก หรือผูรับมอบอาํนาจของผูนั้น แลวแตกรณีเปนผูยื่นค าขอ พรอมแสดงหลักฐานการเปนทายาท ผูจดัการมรดก และการมอบอํานาจ
ดังกลาวดวย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------
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สําหรับเจาหนาที่ตรวจสอบแลวครบถวนถูกตอง
(ลงชื่อ).......................................................................ผูตรวจสอบ
(........................................................................)

เลขท่ี.............../25 ........... องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
257 หมู 1 ต.วิเชตนคร อ.แจหม

จ.ลําปาง
หนังสือรับรองผูประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา

หนังสือฉบับนี้ใหไวเพ่ือรับรองวา................................................ เกิดวันท่ี..........เดือน ....................พ.ศ..........เลข
ประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง / อ่ืนๆ(ถามี) .............................................................................................ท่ี
อยูท่ีประสบสาธารณภัย บานเลขท่ี..................หมูท่ี....................ถนน ..............................ตําบล/แขวง..................
อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด ..................................รหัสไปรษณีย..................โทรศัพท........................
ท่ีอยูตามทะเบียนบานหรือท่ีอยูท่ีติดตอได บานเลขท่ี................................หมูท่ี.........................ถนน.........................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย
................................โทรศัพท ....................................
เปนผูประสบภัยหรือไดรับผลกระทบจากเหตุการณ................................................................................(ระบุประเภท
ของสาธารณภัยและสถานท่ีเกิดภัย)เม่ือวัน................ท่ี.....................เดือน.................................พ.ศ...................ความ
เสียหายของผูประสบภัย ตามบัญชีความเสียหายแนบทายหนังสือรับรองของผูประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา
ฉบับนี้
ผูประสบภัยมีสิทธิท่ีจะไดรับการสงเคราะหและฟนฟูจากหนวยของทางราชการ ดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดานตาม
เงื่อนไข หลักเกณฑ และแนวทางท่ีหนวยงานนั้นกําหนด รายละเอียดตารางแสดงสิทธิท่ีจะไดรับจากทางราชการ
ปรากฏตามเอกสารแนบทาย
ใหไว ณ วันท่ี..............................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


