องคการบริหารสวนตําบลเกยไชย
อําเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลเกยไชย

๑. หลักการและเหตุผล
สาธารณภัยยังคงมีแนวโนมจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและซับซอนมากขึ้น เนื่องจากความ
แปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
โครงสราง สังคมไทยจากสังคมชนบทไปสูสังคมเมืองอยางรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยูในพื้นที่เลี่ยง
ภัยมากขึ้น สงผลใหความเสียหายจาก สาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติ เซน อุทกภัย วาตภัย ภัย
แลง ภัยหนาว และภัยจากการกระทําของมนุษย เซน อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย
องคกรปกครองสวนหองถิ่นซึ่งเปนหนวยงานที่อยูใกลชดิ ประชาชน และมีบทบาทภารกิจ
ใน การเขาไปใหความชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในลําดับแรก กอนที่หนวยงานภายนอกจะเขาไปให
ความ ชวยเหลือประกอบกับพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และใหผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปน ผูอํานวยการทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถิ่นตน จึงถือเปนภารกิจ
สําคัญขององคกร ปกครองสวนทองถิ่นที่จะตองเตรียมความพรอมในการปองกันสาธารณภัย และพัฒนาขีด
ความสามารถในการ เผชิญเหตุและใหความชวยเหลือผูประสบภัย ภายหลังจากสถานการณภัยยุติ
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององคการบริหาร
สวนตําบลเกยไชยมีขั้นตอน,หรือกระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
๒. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการ
งาน ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ และมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมปี ระสิทธิภาพ
สามารถลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติใหเหลือนอยที่สุด
๔. เพื่อใหประชาชนที่ประสบภัยไดรับการชวยเหลือฟนฟูอยางทั่วถึงและทนเวลา
๕. เพื่อบูรณาการระบบการสั่งการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางมีเอกภาพ
๖. เพื่อสรางระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดี และสอดคลองกับวัฏจักรการเกิดภัย
๓. นิยามคําศัพท
การปองกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมตางๆที่กําหนดขึ้นลวงหนาทั้ง
ทางดานโครงสราง และที่มิใชดานโครงสราง เพื่อลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย
การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการตางๆเพื่อหลีกเลี่ยงและลด ๒
ผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยและยังหมายถึงการลดและปองกันมิใหเกิดเหตุหรือลดโอกาสที่อาจ
กอใหเกิด สาธารณภัย
การเตรียมความพรอม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่ดําเนินการ
ลวงหนากอนเกิด สาธารณภัย เพื่อเตรียมพรอมการจัดการในสถานการณฉุกเฉินใหสามารถรับมือกับ
ผลกระทบ จากสาธารณภัยไดอยางทันการณ และมีประสิทธิภาพ
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดตั้งองคกรและ

การบริหารจัดการดานตาง ๆ เพื่อรับผิดชอบในการจัดการสถานการณฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเตรียมความพรอมรับมือและการฟนฟูบูรณะ
การพื้นฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การพื้นฟูสภาพเพื่อทําใหสิ่งที่ถูกตองหรือ
ไดรับ ความเสียหายจากสาธารณภัยไดรับการชวยเหลือ แกไขใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิม รวมทั้ง
ให ผูประสบภัยสามารถดํารงชีวิตตามสภาพปกติไดโดยเร็ว
หนวยงานของรัฐ หมายถึง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่น
ของ รัฐ แตไมหมายความรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล องคการบริหาร
สวนจังหวัด เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ หมายถึง องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แตไมหมายรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร
ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ หมายถึง รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย
รองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ หมายถึง ปลัดกระทรวง
มหาดไทย
ผูอํานวยการกลาง หมายถึง อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผูอํานวยการจังหวัด หมายถึง ผูวาราชการจังหวัด
รองผูอํานวยการจังหวัด หมายถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ผูอํานวยการอําเภอ หมายถึง นายอําเภอ
ผูอํานวยการทองถิ่น หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตําบล นายกเทศมนตรี ผูชวย
ผูอํานวยการทองถิ่น หมายถึง ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาพนักงานหมายถึง ผูซึ่งไดรับแตงตั้งให
ปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา
๓
สาธารณภัย พ.ศ.๒๕๔๐
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องคกรปฏิบัติในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัด
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ หมายถึง องคกรปฏิบัติในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอําเภอ และทําหนาที่ชวยเหลือจังหวัดในการปองกันและบรรเทา สา
ธารณภัย
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทองถิ่นแหงพื้นที่ หมายถึง องคกร
ปฏิบัติใน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล และเปนหนวย
เผชิญเหตุเมื่อเกิด สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่
๔. การจัดตั้งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔.๑ องคกรปฏิบัติ
๔.๑.๑ กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลเกยไชย

ทําหนาที่เปนหนวยงานของผูอํานวยการทองถิ่น และ,ใหมีที่ทําการ โดยใหใชที่ทําการ/สํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลเกยไชยเปนสํานักงานของผูอํานวยการทองถิ่น มีนายกองคการบริหารสวนตําบลเกยไชย
เปนผูอํานวยการ และมีปลัดและรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลเกยไชยเปนผูชวยผูอํานวยการ กํานัน
ผูใหญบาน และภาคเอกชนในพื้นที่รวมปฏิบัติงานในกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิด
ขอบ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองคการบริหารสวนตําบลเกยไชยและเปนหนวยเผชิญ
เหตุเมื่อ เกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่
๔.๑.๒ ภารกิจของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล
เกยไชย
(๑) อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการ
ปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเกยไชย
(๒) สนับสนุนกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพื้นที่ติดตอ หรือ
ใกลเคียง หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อไดรับการรองขอ
(๓) ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของในเขตพื้นที่ที่รับผิดขอบ รวมทั้ง
ประสานความรวมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขึ้นตอน
๔.๒ โครงสรางและหนาที่ของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหาร
สวนตําบล เกยไชย
๔.๒.๑ โครงสรางกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเกย
ไชย
ประกอบดวย ๕ ฝาย ไดแก
(๑) ฝายอํานวยการ ทําหนาที่ อํานวยการ ควบคุมกํากับดูแลในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งวางระบบการติดตามติดตอสื่อสารในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระหวางกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และฝายที่
เกี่ยวของใหการติดตอเปนไปอยางรวดเร็วตอเนื่องและเชื่อถือไดตลอดเวลา
(๒) ฝายแผนและโครงการ ทําหนาที่ เกี่ยวกับงานการวางแผนการปองกันและบรรเทา สา
ธารณภัย การพัฒนาแผนงาน การพัฒนาเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขึ้นตอนงาน
ติดตามประเมินผล งานการฝกซอมแผนฯ งานการจัดฝกอบรมตาง ๆ และงานการจัดทําโครงการเกี่ยวกับ
การ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) ฝายปองกันและปฏิบัติการ ทําหนาที่ ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล ประเมิน
สถานการณที่อาจเกิดขึ้น วางมาตรการตาง ๆ ในการปองกันภัยมิใหเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแลวใหไดรับความ
เสียหายนอยที่สุด จัดระเบียบแจงเตือนภัยการชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยงานการขาว การรักษาความ
ปลอดภัยและการปฏิบัติการจิตวิทยา
(๔) ฝายฟนฟูบูรณะ ทําหนาที่ สํารวจความเสียหาย และความตองการดานตางๆ จัดทํา
บัญชีผูประสบสาธารณภัย ประสานกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเคราะหผูประสบสาธารณภัย
เพื่อใหการ สงเคราะหและฟนฟูคุณภาพชีวิตทั้งทางดานรางกายและจิตใจแกผูประสบสาธารณภัย พรอมทั้ง
ดําเนินการ ฟนฟูบูรณะสิ่งที่ชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิม หรือใกลเคียงกับสภาพเดิมใหมากที่สุด

๔

(๔) ฝายประชาสัมพันธ ทําหนาที่ เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ เผยแพร
ความรู เกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแถลงขาวขอเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหาย
และความ ชวยเหลือใหแกสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปไดทราบ
๔.๓ การบรรจุกําลัง
๔.๓.๑ ในภาวะปกติ ใชกําลังเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเกยไชยเปนหลัก
๔.๓.๒ เมื่อคาดวาจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขาควบคุมสถานการณ ปฏิบัติหนาที่ และเพื่อชวยเหลือประชาชนใหพื้นที่โดยเร็ว และรายงาน
ให ผูอํานวยการอําเภอศรีสงครามทราบทันที
๕. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเกยไชยเกยไชยหมูที่ ๑ ตําบลเกยไชย
อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ๔๘๑๕๐
๖. แนวทางปฏิบัติ
เพื่อเตรียมการดานทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพรอมไวรองรับ
สถานการณสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ หลักการปฏิบัติ ใหองคการ
บริหารสวนเกยไชยและหนวยงานที่เกี่ยวของจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรที่จําเปนเพื่อการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใหเหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงและความลอแหลมของพื้นที่ รวมทั้งการวาง
แนว ทางการปฏิบัติการใหพรอมเผชิญสาธารณภัยและดาเนินการฝกซอมตามแผนที่กําหนดอยางสม่ําเสมอ
เปนประจําเพื่อใหเกิดความพรอมในทุกดานและทุกภาคสวนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเกยไชย
หลักการปฏิบัติ
๑. การปองกันและลดผลกระทบ
๑.๑ การวิเคราะหความเสี่ยงภัย
๑.๒ การเตรียมการดานฐานขอมูล
และระบบ สารสนเทศ

แนวทางปฏิบัติ
- ประเมินความเสี่ยงภัยและความสอแหลมในเซตพื้นที่ โดยพิจารณา
จากขอมูลสถิติการเกิดภัยและจากการ วิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอม
ตาง ๆ
- จัดทําแผนที่เสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย
- จัดทําฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ สาธารณภัย
-พัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลดานสาธารณภัยระหวาง หนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพและสามารถไขงานได รวมกัน
-กระจายขอมูลดานสาธารณภัยไปยังหนวยงานที่มี หนาทีป่ ฏิบตั ิการ

๕

๑.๓ การสงเสริมใหความรูและสราง - สนับสนุนใหสื่อประชาสัมพันธใหมีบทบาทในการ รณรงค
ความ ตระหนักดานการปองกันและ ประชาสัมพันธเพื่อปลูกฝงจิตสํานึกดานความ ปลอดภัยอยางตอเนื่อง
บรรเทาสาธารณภัย
- เผยแพรและเสริมสรางความรูความเขาใจแก ประชาชนเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในชีวติ ประจําวัน
- พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงคประชาสัมพันธ ให ชัดเจนเขาใจ
งาย เหมาะสม เขาถึงกลุมเปาหมาย แตละกลุม และเปนที่นา สนใจ
- สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรเครือขายในการ ปองกัน และบรรเทา
สาธารณภัยทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาค เอกชน และอาสาสมัครตาง ๆ มี
สวนรวมในการ รณรงคในเรื่องความปลอดภัยอยางตอเนื่อง
๑.๔ การเตรียมการปองกันดาน
- จัดหาพื้นที่รองรับน้ําและกักเก็บน้ํา
โครงสรางและ เครื่องหมายสัญญาณ - สรางอาคารหรือสถานที่เพื่อเปนสถานที่หลบภัย สําหรับพืน้ ทีท่ ี่การหนี
เตือนภัย
ภัยทําไดยาก หรือไมมีพื้นที่หลบภัยที่เหมาะสม
- กอสราง/ปรับปรุงเสนทางเพื่อการสงกําลังบํารุง หรือ เสนทางไป
สถานที่หลบภัยใหใชการได

๖
หลักการปฏิบัติ
๒. การเตรียมความพรอม
๒.๑ ดานการจัด
ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน

แนวทางปฏิบัติ
- จัดทําคูมือและจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารฉุกเฉินและแผน สํารองของหนวยงาน
และมีการฝกซอมแผน
- จัดเตรียมระบบการติดตอสื่อสารหลักและสื่อสารสาร สํารอง
- กําหนดแนวทางการประชาสัมพันธขาวสารแก ประชาชน และเจาหนาที่
- จัดเตรียมระบบการแจงเตือนภัยและสงสัญญาณ เตือนภัยใหประชาชนและ
เจาหนาทีไ่ ดรับทราบลวงหนา
-จัดเตรียมเสนทางอพยพและจัดเตรียมสถานที่ ปลอดภัยสําหรับคนและสัตว
เลี้ยง
- กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบ เรียบรอย รวมทั้งการ
ควบคุม การจราจรและการ สัญจรภายในเขตพื้นที่
- จัดระบบการดูแลสิ่งของบริจาคและการสงเคราะห ผูป ระสบภัย
- จัดทําบัญชีรายชื่อคนที่ตองชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ

๒.๒ ดานบุคลากร

๒.๓ ดานเครื่องจักรกล
ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใช และ
พลังงาน

๒.๔ ดานการเตรียมรับ
สถานการณ

-จัดเตรียมเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานปองกันและ บรรเทาสาธารณภัย และ
กําหนดวิธีการปฏิบัติตาม หนาที่และ ขั้นตอนตางๆ วางระบบการพัฒนา
ศักยภาพและการฝกอบรม บุคลากร ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- จัดทําบัญชีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานตาง ๆ หรือ เจาหนาที่จากหนวยงานและ
องคกรที่เกี่ยวของ
- การเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและ บรรเทาสาธารณภัย โดย
การฝกอบรมประชาชน
- จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณที่จําเปนใหพรอม
ใชงานไดทนั ที
- จัดทําบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณของหนวยงาน
ภาคีเครือขายทุกภาคสวน
- พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณดาน สาธารณภัยใหทันสมัย
- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณที่จะเปนพืน้ ฐานสําหรับชุมชน
- จัดเตรียมระบบเตือนภัย
- จัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงสํารอง/แหลงพลังงานสํารอง
-จัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและ บรรเทาสาธารณภัย เขน
สถานพยาบาล ไฟฟา ประปา ผูน ําชุมชน ฯลฯ
-มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบใหแกหนวยงานนัน้
-กําหนดผูประสานงานทีส่ ามารถติดตอไดตลอดเวลา ของหนวยงาน

การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน
วัตถุประสงค
๑. เพื่อดําเนินการระงับภัยที่เกิดขึ้นใหยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น โดยการ
ประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน
๒. เพื่อรักษาชีวิต ทรัพยสิน และสภาวะแวดลอมที่ไดรับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ
หลักการปฏิบัติ
คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมูบาน/ขุมชน กองอํานวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลเกยไชยหรือกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อําเภอ
ศรีสงคราม และหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการตามขึ้นตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้
๑. กรณีเมื่อเกิดสาธารณภัย ระดับหมูบาน/ขุมชน
๑. การแจงเหตุ

๒. การระงับเหตุ

หลักการปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ
ประชาชน / อาสาสมัคร / คณะกรรมการฯ ฝายแจง เตือน
ภัยแจงเหตุใหประธานคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยหมูบาน / ขุมชนและผูอ ํานวยการทองถิ่น / ผูที่
ผูอํานวยการทองถิน่ มอบหมายทราบโดยทางวิทยุสื่อสาร/
โทรศัพท -วิทยุสื่อสารความถี่ ๑๖๒.๘๐๐ MHz -โทรศัพท
สายดวน ๐๔๒-๑๙๙๗๘๒ เบอรมือถือ ๐๘๕-๖๐๙๙๙๕๖
คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หมูบา น/
ขุมชน/ อปพร./ มิสเตอรเตือนภัย/ OTOS/ อาสาสมัคร
ตางๆเขาระงับเหตุ ตามแผนปองกันและ บรรเทาสาธารณ

๗

๓. การประสานหนวยงานตาง ๆ

ภัยขุมชน
-กรณีผูบาดเจ็บใหประสานสถานพยาบาลในพื้นที่ /
ขางเคียง
-วิทยุสื่อสาร ความถี่ ๑๕๔.๙๗๕ MHz -โทรศัพทสายดวน
๑๖๖๙ หรือ ๐๘๖-๔๕๘๕๑๙๘
-กรณีเกินศักยภาพของหมูบาน/ขุมชนในการระงับภัย ให
ประธานคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสา ธารณภัย
หมูบาน / ขุมชน รายงานตอผูอํานวยการ ทองถิน่ เพื่อขอ
ความชวยเหลือ

๒. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกวาระดับหมูบาน / ชุมชน จะควบคุมได

หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
๑. การจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ
ผูอํานวยการทองถิน่ ออกคําสั่งตัง้ ศูนยอานวยการ เฉพาะกิจ
๒. การเฝาระวัง ติดตาม และรับแจงเหตุ ๒๔ ชั่วโมง จัดเวรเฝาระวังติดตามสถานการณ
๓. แจงขาวเตือนภัย
-แจงผูประสานงานของหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
-แจงผานทางสื่อตาง ๆ
-ออกประชาสัมพันธเสียงตามสาย
๔. การระงับเหตุ
-ผูอํานวยการทองถิน่ เขาพื้นที่ และตั้งศูนยบัญชาการ
เหตุการณในที่เกิดเหตุ เพื่อเปนจุดสั่งการ พรอมจัด
บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณ และ ยานพาหนะใน
การระงับเหตุ
๕. การชวยเหลือผูประสบภัย
-ปฏิบัติการดนหา และชวยเหลือผูประสบภัย
-ปฐมพยาบาลผูป ระสบภัยที่เจ็บปวยเพื่อสงไปรักษา
ตัวในโรงพยาบาลตอไป
-จัดหาปจจัยสี่ใหแกผูประสบภัย
-ใหการสงเคราะหผูประสบภัย
๖. การรายงานสถานการณ
จัดเตรียมเจาหนาที่เพื่อรายงานสถานการณใหกอง
อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ และกอง
อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดทราบ
จนกระทั่งสถานการณภัยสิ้นสุด
๗. การประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ
กรณีตองขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการ ปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อปท. ขางเคียง / สวนราชการ
ตาง ๆ ในพืน้ ที่ / องคกรสาธารณกุศล ภาคเอกชน หรือ
กองอํานวยการปองกันและบรรเทา สาธารณภัยระดับเหนือ
ขึ้นไป
-วิทยุสื่อสาร ความถี่ ๑๕๔.๙๗๕ MHz
-โทรศัพทสายดวน ๐๘๖-๔๕๘๕๑๙๘
๘. การอพยพ
เมื่อสถานการณเลวรายและจําเปนตองอพยพ ให
ดําเนินการอพยพเคลื่อนยายอยางเปนระบบ

๓. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกวาระดับทองถิ่นจะควบคุมได

๘

หลักการปฏิบัติ
การสงตอการควบคุมสถานการณ

แนวทางปฏิบัติ
กรณีสถานการณรุนแรงเกินกวาศักยภาพของทองถิ่นจะรับ
สถานการณได ใหรายงานตอผูอํานวยการอําเภอเพื่อสงมอบการ
ควบคุมสถานการณตอไป

การอพยพ
วัตถุประสงค
เพื่อเปนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ และสามารถ
ดําเนินการอพยพเคลื่อนยายใหเปนไปอยางมีระบบ สามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสู
สถานที่ปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อเปนการเคลื่อนยายสวนราชการมาอยูในเซตปลอดภัยและ
สามารถใหการบริการประชาชนได หลักการปฏิบัติ
๙
๑. การเตรียมการอพยพ

หลักการปฏิบัติ
๑. จัดทําแผนอพยพในพื้นทีเ่ สีย่ งจากสาธารณภัย
๒. เตรียมการเกี่ยวกับการอพยพ

๓. จัดเตรียมสรรพกาลังหนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน
หรือหนวยอพยพ
๔. จัดประชุมหรืออบรมใหความรูในการชวยเหลือ
ตัวเองเมื่ออยูในภาวะฉุกเฉิน
๕. ทบทวนและฝกซอมแผนระบบเตือนภัยและ
แผนอพยพ ประเมินเพื่อใหสามารถประยุกตใช
ตอไป
๖. ตรวจสอบการทางานระบบสือ่ สาร

แนวทางปฏิบัติ

ประชุมผูท เี่ กี่ยว'ซอง
ประชุมและสํารวจสถานที่
-สถานทีป่ ลอดภัยสาหรับการอพยพประชาชนและสัตวเลี้ยง
-เสนทางหลัก และสํารองสําหรับอพยพ
-ปายแสดงสัญญาณเตือนภัย ปายบอกเสนทางอพยพทั้ง
เสนทางหลักและเสนทางรอง
-จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ ยานพาหนะ ที่จาํ เปนตอการ
อพยพ
-จัดลําดับความสําคัญซองการอพยพ โดยจัดแบง ประเภท
ซองบุคคลตามลําดับความสําคัญเรงดวน
-กําหนดจุดนัดหมายประจําชุมชนและพื้นที่รองรับ การ
อพยพ
-จัดทําคูมือการอพยพจากสาธารณภัยที่สั้น งายตอการทํา
ความเขาใจ ใหประชาชนไดศึกษา
ทบทวนและฝกซอมแผนอยางส่าํ เสมอ
ประชุมหรือฝกเกอบรม
ฝกซอมแผนทั้งแบบปฏิบัติการบนโตะ และแบบ ปฏิบัติการ
จริง
-ติดตอกับผูมี'วิทยุสื่อสาร / หรือผูมีโทรศัพทมือถือเพื่อเชา
รวมในการแจงเตือนภัย
-ฝกซอมแผนอพยพ

๗. แจงประซาชนที่อาศัยและทางานในพืน้ ที่ เสี่ยง
ภัย วามีความเสี่ยงตอภัยประเภทใด ในหมีบาน/
ชุมชน เซน อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย

การประชุมหมูบา น/ชุมชน

๑๐
๒. การจัดระเบียบสถานที่อพยพและการรักษาความปลอดภัย
หลักการปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ

-จัดเตรียมพื้นที่ใหเหมาะสมกับจํานวนผูอพยพ และ สัตวเลี้ยง
-จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของหองน้ํา อาหาร
น้ําดื่ม และสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ
-จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
๑. การจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัย
-จัดระเบียบพืน้ ที่อพยพ โดยแบงพื้นที่ใหเปนสัดสวน
เปนกลุมครอบครัวหรือกลุมชุมชน
-จัดทําแบบฟอรมลงทะเบียนผูอพยพ เพื่อเปนการตรวจสอบจํานวนผูอพยพ
-จัดหาสถานที่ปลอดภัยแหงอื่นไวรองรับในกรณีพื้นที่ ไมเพียงพอ
๒. การรักษาความปลอดภัย

จัดระเบียบเวรยามทัง้ ในสถานทีอ่ พยพ และบานเรือน ของผูอพยพ

๓. การดําเนินการอพยพขณะเกิดภัย
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
เรียกประชุมกองอํานวยการบีองกันและบรรเทา สาธารณ
๑. เรียกประชุมกองอํานวยการบีองกันและบรรเทา สา
ธารณภัยหมูบาน / ชุมชน เมื่อไดรับขอมูล แจงเตือนจาก ภัย องคการบริหารสวนตําบลบานไทร
อําเภอ / หมูบาน / ขอมูลเครื่อง จัดปริมาณนาฝน /
มิสเตอรเตือนภัย
๒. เตรียมความพรอม / เตรียมพรอมระบบเตือน ภัย
เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ
ทั้งหมด (สัญญาณเตือนภัยวิทยุสื่อสาร โทรศัพทมือถือ หรือ
ระบบเตือนภัยที่มีอยูใน ทองถิน่ )

หลักการปฏิบัติ
๓. ติดตามสถานการณจากทางราชการ สื่อมวลชน และ
อาสาสมัครเตือนภัย

แนวทางปฏิบัติ
สั่งการในระหวางการประชุมกองอํานวยการปองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเกยไชย

๔. ตรวจสอบขอมูลที่จําเปนในพนที่ทปี่ ระสบภัย

-บัญชีรายชื่อผูอพยพ
-บัญชีจาํ นวนและชนิดชองสัตวเลี้ยงที่จะอพยพ
-ยานพาหนะ
-อาหารที่สํารองไวสาหรับคนและสัตวเลี้ยง
๔. ตรวจสอบระบบเครือขายการเตือนภัย
ตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร
๖. จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยรองรับผูอพยพและ สัตวเลี้ยง ประสานกับผูดูแลสถานที่

๑๑
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
เมื่อสถานการณเลวรายและจําเปนตองอพยพ
๑. ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพ
ฝายเฝาระวังและแจงเตือนภัยและฝายสื่อสารชอง
คณะกรรมการบองกันและบรรเทาสาธารณภัย หมูบา น /
ชุมชน ออกประกาศเตือนภัยเพือ่ อพยพให สัญญาณเตือน
ภัยและประกาศอพยพ เขน เสียงตาม สาย วิทยุ หอกระจาย
ขาว โทรโขง นกหวีด หรือ สัญญาณเสียง /สัญลักษณตา ง ๆ
ที่กําหนดใหเปน สัญญาณเตือนภัย ประจําชุมชน / หมูบา น
๒. สงฝายอพยพไปยังจุดนัดหมาย / จุดรวมพล เพื่อรับผู
อพยพหรือตามบานที่มผี ูปวย คนชรา เด็ก และสัตวเลี้ยง

สั่งการในระหวางการประชุมกองอํานวยการบองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย

๓. การดูแลความปลอดภัยบานเรือนผูอพยพ

จัดเวรออกตรวจตราความเรียบรอยในพื้นที่ประสบภัย

๔. การดําเนินการอพยพเมื่อภัยสิ้นสุด
หลักการปฏิบัติ
๑. ตรวจสอบพื้นทีป่ ระสบภัย

๒. ตรวจสอบสภาพถนนที่ใชเปนเสนทางอพยพ
๓. แจงแนวทางการอพยพกลับใหประชาชนได
รับทราบ
๔. ตรวจสอบความพรอมของประชาชนในการ อพยพ
กลับ
๔. ดําเนินการอพยพประชาชนกลับบานเรือน

แนวทางปฏิบัติ
สํารวจความเสียหายซองพื้นทีป่ ระสบภัย รวมทั้ง
บานเรือนของผูเสียหาย
ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ
ประชุมผูเกี่ยวของ
จัดการประชุมที่สถานที่ทผี่ ูอพยพพักอาศัย
ชี้แจงในทีป่ ระชุมและดาเนินการอพยพประชาชนกลับ

๑๒
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ดานการชวยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน

รับแจง

จัดเจาหนาที่ออกปฏิบัติงานทันที

เสร็จสิ้นภารกิจ

(รวม รายงานเหตุ
๔ ขั้นตอน ดปฏิ
บัติทันทีที่ไดยรับแจงเหตุ)
วนสาธารณภั

รายงาน
ผูบังคับบัญชา

๑๓
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ดานการสนับสนุนน้ําอุปโภค-บริโภค

รับแจง/หนังสือ (๑ นาที)

เสนอ หัวหนาสํานักงานปลัด อบต.
(๕ นาที)

เสนอปลัด อบต. (๑๐ นาที)

ผูบริหารพิจารณา (๑๕ นาที)

ดําเนินการ (๑๔๐ นาที)

เสร็จสิ้นภารกิจ
(รวม ๖ ขั้นตอน ๑๘๐ นาที หรือ ๓ ชั่วโมง)

รายงานผลการ
ปฏิบัติ

๑๔
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ํากรณีสงน้ําอุปโภค-บริโภค

รับคําสั่งผูบังคับบัญชา (๑ นาที)

ดําเนินการ
(๑๕๐ นาที)

รายงานผูบังคับบัญชา
(๙ นาที)

เสร็จสิ้นภารกิจ

(รวม ๓ ขั้นตอน ๑๕๐ นาที หรือ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที)

๑๕
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค

รับคําสั่งผูบังคับบัญชา

ออกปฏิบัติงานทันที
รายงาน
ผูบังคับบัญชา
เสร็จสิ้นภารกิจ
(รวม ๓ ขั้นตอน ปฏิบัติทันทีที่ไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชา)

๑๖
๑๖
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หนวยปฏิบัติงานระบบการแพทยฉุกเฉิน

รับคําสั่งจากศูนยสั่งการ

ออกปฏิบัติงานทันที
รายงานศูนยสั่งการ
เสร็จสิ้นภารกิจ

คียขอมูลในระบบ ITEMS
(รวม ๔ ขั้นตอน ปฏิบัติทันทีที่ไดรับคําสั่งจากศูนยสั่งการ)

๑๗
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ประชุม คกก.พิจารณาใหความชวยเหลือ
(๖๐ นาที)

รับเรื่องรองทุกข

เสนอหัวหนาสํานักปลัด (๕ นาที)

เสนอปลัด อบต. (๑๐ นาที)

สรุปผลการพิจารณาใหความชวยเหลือ
(๖๐ นาที)

เสนอผูบริหารพิจารณา
(๑๕ นาที

เสนอกองคลังเพื่อตั้งฎีกาเบิกจาย
ผูบริหารพิจารณา (๑๕ นาที)
สํารวจความเสียหายรวมกับกองชาง
(๑๒๐ นาที)

แจงผูประสบภัย

แจง คกก.ตรวจสอบขอเท็จจริง
รายการชวยเหลือ อําเภอศรีสงคราม
(รวม
๑๒
ขั
น
้
ตอน
ระยะเวลาดํ
า
เนิ
น
การ
๙๐
วั
น
นับแตวันที่เกิดสาธารณภัย)
(๑๐ นาที)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการระงับเหตุอัคคีภัย

๑๘

รับแจงเหตุ (๑ นาที)

จัดเจาหนาที่ออกปฏิบัติงานทันที
หลังไดรับอนุมัติ จากผูบังคับบัญชา

รายงาน
ผูบังคับบัญชา

เสร็จสิ้นภารกิจเจาหนาที่กลับที่ปกติ

สํารวจความเสียหาย
(เหตุเกิดนอกพื้นที่ อบต.)

รายงานดวนเหตุสาธารณภัย
(รวม ๓ ขั้น(เหตุ
ตอนเกิกรณี
เกิด้นเหตุ
นพื้นที่รับผิดชอบ, ๕ ขั้นตอน กรณีเกิดเหตุนอกพื้นที่)
ดนอกพื
ที่ ใอบต.)

ภาคผนวก

๒๐
แบบรายงานเหตุดวนสาธารณภัย

ความเรงดวน ดวนที่สุด
ที่
สร
/
วันที่
เดือน
พ.ศ.
จาก นายกองคการบริหารสวนตําบลเกยไชย
ถึง
นายอําเภอศรีสงคราม
.........................................................................................................................................................................
๑. ชนิดของภัย □อุทกภัย □วาตภัย □ภัยแลง □อัคคีภัย □ไฟปา □อากาศหนาว
□แผนดินไหวและอาคารถลม □สารเคมีและวัตถุอันตราย □อุบตั ิเหตุ □ทุนระเบิดกับระเบิด
□การบองกันและระงับภัยทางอากาศ □ การกอวินาศกรรม
□การอพยพประชาชนและสวนราชการ □ อื่นๆ
๒. ความรุนแรงของภัย □ เล็กนอย
□ บานกลาง □ รุนแรง
๓. ชวงเวลาที่เกิดภัย เริ่มตนเมื่อ วันที่............... เดือน............................ พ.ศ. .................... เวลา.......................... น.
สิ้นสุดเมื่อ วันที่ ............ เดือน............................ พ.ศ. .................... เวลา.......................... น.
๔. สถานที่เกิดภัย เลขที่............หมูที่.....ตําบลเกยไชย อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค
๕. ราษฎรที่ประสบภัย
๕.๑ ราษฎรไดรับความเดือดรอน ................ คน ............................... ครัวเรือน
๕.๒ บาดเจ็บ ........... - .......................คน
๕.๓ เสียชีวิต............ - .......................คน
๕.๔ สูญหาย ............ - .......................คน
๕.๕ อพยพไปยังทีป่ ลอดภัย........- ............... คน ......... - .........ครัวเรือน
๖.ความเสียหายเบื้องตน
๖.๑ อาคารสิ่งปลูกสราง/บานเรือน .................... - ............................ แหง
๖.๒ พื้นที่และทรัพยสินทางการเกษตร............... - ............................... ไร
๖.๓ สิ่งสาธารณประโยชน(เซน ถนน ฝาย สะพาน ฯลฯ) .......- ........ แหง
๖.๔ ประมาณการความเสียหายในเบื้องตน ......................................... บาท
๖.๕ อื่นๆ (ระบุ)......................................................................- ........ หนวย
๗. การบรรเทาภัยในเบื้องตน องคการบริหารสวนตําบลเกยไชย ไดดาํ เนินการตรวจสอบความเสียหาย ในเบื้องตน
แลว ........................................................................................................
๘. เครื่องมือ/อุปกรณที่ใช รถดับเพลิง – คัน รถบรรทุกน้ํา - คัน รถกูภัย – คัน รถกูชีพ - คัน
รถบรรทุก – คัน เรือ - ลํา เครือ่ งสูบน้ํา - เครื่อง เครื่องมืออื่นๆ ๙. การดําเนินงานของสวนราชการ อาสาสมัคร มูลนิธิในพื้นที่ .........................................................
□สวนราชการอื่น(ซื่อ) ........................................................... □ ภาคเอกชน(ซื่อ) ..............................
(ลงซื่อ) .......................................... ผูรายงาน
( ...................................... )
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลเกยไชย

๒๑
คําขอหนังสือรับรองกรณีผูประสบภัย หรือเจาของ หรือผูครอบครองทรัพยสิน
รองขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห หรือบริการอื่นใด
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 ซื่อ.........................
 ผูรับมอบอํานาจของผูประสบภัย/เจาของทรัพยสิน/ผูครอบครองทรัพยสิน ซื่อ..........................
ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ..........................................................................(ระบุประเภทของสาธารณภัย)
เมื่อวันที่............เดือน.....................พ.ศ. .........เวลา................น.(ที่เกิดสาธารณภัย)ไดรับความเสียหายดังนี้
(๑).....................................................................................................................................
(๒) ....................................................................................................................................
(๓) ....................................................................................................................................
ขอ ๒ ขาพเจาขอยื่นคําขอตอ
ขอใหออกหนังสือรับรองไจเปนหลักฐานเพื่อ.................................................................................................
โดยไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ปรากฏดังนี้ (ใสเครื่องหมาย  ใน  หนาขอความที่
ตองการ)
 ๑. หลักฐานแสดงสถานภาพความเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
 บุคคลธรรมดา
 สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน หรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให
 สําเนาทะเบียนพาณิชย (ถามี)
 อื่นๆ ................................................................................
 นิติบุคคล
 สําเนาหนังสิรับรองนิติบุคคล
 สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ (ถามี)
 สําเนาวัตถุประสงคของหางหุนสวน (ถามี)
 อื่นๆ ................................................................................
๒๒
 ๒. หลักฐานเอกสารแสดงสิทธิ
 ๓. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
 ๔. เอกสารการสอบสวนพยาน (ถามี)
 ๕. อื่นๆ .............................................

รวม.........................................ฉบับ

ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลงซื่อ) ............................................ ผูยื่นคําขอ
( ............................................ )
คําเตือน ผูใดแจงความอันเปนเท็จ แกเจาพนักงานมีความผิดตราประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
มาตรา ๒๖๗ และ มาตรา ๒๖๘
หมายเหตุ ในกรณีผูประสบภัย หรือเจาของทรัพยสิน หรือผูครอบครองทรัพยสิน ถึงแกความตาย หรือไม
สามารถยื่นคําขอได ดวยตนเอง ใหทายาทโดยธรรม
ผูจัดการมรดก หรือผูรับมอบอํานาจของผูนั้น แลวแตกรณีเปนผูยื่นคําขอ พรอมแสดงหลักฐาน
การเปนทายาท ผูจัดการมรดก และการมอบอํานาจดังกลาวดวย
สําหรับเจาหนาที่
ตรวจสอบแลวครบถวนถูกตอง
(ลงซื่อ).......................................................ผูตรวจสอบ
( ........................................................... )
(ลงซื่อ) .......................................................... ผูรับรอง
( ........................................................... )
(ลงซื่อ) .......................................................... ผูรับรอง
( ........................................................... )

๒๓

เลขที่

/

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเกยไชย
๑๕๙ หมูที่ ๓ ตําบลเกยไชย
อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค
๖๐๑๒๐
หนังสือรับรองผูประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา
หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา.............................................เกิดวันที่...................................
เลขประจําตัวประซาซน/หนังสือเดินทางเลขที่................................./............................อื่นๆ.................(ถามี)
ที่อยูที่ประสบภัย บานเลขที่..........หมูที่..........ถนน...................ตําบลเกยไชย
อําเภอ ชุมแสง .
จังหวัด นครสวรรค
รหัสไปรษณีย ๖๐๑๒๐ โทรศัพท.....................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบานหรือที่อยูที่ติดตอได บานเลขที่..........หมูที่...........ถนน..................ตําบลเกยไชย
.
อําเภอ ชุมแสง . จังหวัด นครนครสวรรค รหัสไปรษณีย ๖๐๑๒๐ โทรศัพท.............................
เปนผูประสบภัยหรือไดรับผลกระทบจากเหตุการณ..................................(ระบุประเภทของสาธารณภัยและ
สถานที่เกิดภัย) เมื่อวันที่........................................................ ความเสียหายของผูประสบภัย ตามบัญชีความ
เสียหายแนบทายหนังสือรับรองของผูประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาฉบับนี้
ผูประสบภัยมีสิทธิที่จะไดรับการสงเคราะหและฟนฟูจากหนวยงานของทางราชการดานใด
ดานหนึ่งหรือหลายดานตามเงื่อนไข หลักเกณฑ และแนวทางที่หนวยงานนั้นกําหนด รายละเอียดตาราง
แสดง สิทธิ ที่จะไดจากทางราชการปรากฏตามแนบทายนี้
ให ณ วันที่
เดือน
พ.ศ.
(........................................................................)
นายกองคการบริหารสวนตําบลเกยไชย

