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งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
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งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

๑. หลักการและเหตุผล 

สาธารณภัยยังคงมีแนวโนมจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและซับซอนมากขึ้น เนื่องจากความ 

แปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลง

โครงสราง สังคมไทยจากสังคมชนบทไปสูสังคมเมืองอยางรวดเรว็ ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยูในพ้ืนที่เลี่ยง

ภัยมากขึ้น สงผลใหความเสียหายจาก สาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติ เซน อุทกภัย วาตภัย ภัย

แลง ภัยหนาว และภัยจากการกระทำของมนุษย เซน อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย 

องคกรปกครองสวนหองถ่ินซึ่งเปนหนวยงานท่ีอยูใกลชิดประชาชน และมีบทบาทภารกิจ

ใน การเขาไปใหความชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในลำดับแรก กอนที่หนวยงานภายนอกจะเขาไปให

ความ ชวยเหลือประกอบกับพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ กำหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และใหผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเปน ผูอำนวยการทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถิ่นตน จึงถือเปนภารกิจ

สำคัญขององคกร ปกครองสวนทองถ่ินที่จะตองเตรียมความพรอมในการปองกันสาธารณภัย และพัฒนาขีด

ความสามารถในการ เผชิญเหตุและใหความชวยเหลือผูประสบภัย ภายหลังจากสถานการณภัยยุติ 

๒. วัตถุประสงค 

๑. เพื่อใหการดำเนินงานจัดการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององคการบริหาร

สวนตำบลบานกาด มีขั้นตอน,หรือกระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

๒. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกำหนด ระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการ

งาน ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่กำหนดไวอยางสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ 

๓. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ 

สามารถลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติใหเหลือนอยที่สุด 

๔. เพื่อใหประชาชนที่ประสบภัยไดรับการชวยเหลือฟนฟูอยางทั่วถึงและทนเวลา  

๕. เพื่อบูรณาการระบบการสั่งการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางมีเอกภาพ 

๖. เพื่อสรางระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดี และสอดคลองกับวัฏจักรการเกิดภัย 

๓. นิยามคำศัพท 

การปองกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมตางๆที่กำหนดข้ึนลวงหนาทั้ง 

ทางดานโครงสราง และที่มิใชดานโครงสราง เพ่ือลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย 

การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการตางๆเพ่ือหลีกเลี่ยงและลด 

ผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยและยังหมายถึงการลดและปองกันมิใหเกิดเหตุหรือลดโอกาสท่ีอาจ

กอใหเกิด สาธารณภัย 

การเตรียมความพรอม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมท่ีดำเนินการ 

ลวงหนากอนเกิด สาธารณภัย เพื่อเตรียมพรอมการจัดการในสถานการณฉุกเฉินใหสามารถรับมือกับ

ผลกระทบ จากสาธารณภัยไดอยางทันการณ และมีประสิทธิภาพ 

 

 



 
 

 

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดตั้งองคกรและ 

การบริหารจัดการดานตาง ๆ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดการสถานการณฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

การเตรียมความพรอมรับมือและการฟนฟูบูรณะ 

การพ้ืนฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การพ้ืนฟูสภาพเพ่ือทำใหสิ่งที่ถูกตองหรือ

ไดรบั ความเสียหายจากสาธารณภัยไดรับการชวยเหลือ แกไขใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิม รวมทั้ง

ให ผูประสบภัยสามารถดำรงชีวิตตามสภาพปกติไดโดยเร็ว 

หนวยงานของรัฐ หมายถึง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอ่ืน

ของ รัฐ แตไมหมายความรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง องคการบริหารสวนตำบล เทศบาล องคการบริหาร 

สวนจังหวัด เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายจัดต้ัง 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนท่ี หมายถึง องคการบริหารสวนตำบล เทศบาล และ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง แตไมหมายรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด และ 

กรุงเทพมหานคร 

ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  หมายถึง  รัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงมหาดไทย 

รองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  หมายถึง  ปลัดกระทรวง 

มหาดไทย 

ผูอำนวยการกลาง หมายถึง อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ผูอำนวยการจังหวัด หมายถึง ผูวาราชการจังหวัด 

รองผูอำนวยการจังหวัด หมายถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

ผูอำนวยการอำเภอ หมายถึง นายอำเภอ 

ผูอำนวยการทองถ่ิน หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตำบล  นายกเทศมนตร ี ผูชวย

ผูอำนวยการทองถ่ิน หมายถึง ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาพนักงานหมายถึง ผูซึ่งไดรับแตงตั้งให

ปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย พ.ศ.๒๕๔๐ 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องคกรปฏิบัติในการ 

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่จังหวัด 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ หมายถึง องคกรปฏิบัติในการ 

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอำเภอ และทำหนาที่ชวยเหลือจังหวัดในการปองกันและบรรเทา สา

ธารณภัย 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทองถิ่นแหงพื้นท่ี หมายถึง องคกร

ปฏิบัติใน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองคการบริหารสวนตำบล/เทศบาล และเปนหนวย

เผชิญเหตุเมื่อเกิด สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ 

 

 

๓ 



 
 

 

๔. การจัดตั้งกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

๔.๑ องคกรปฏิบัติ 

๔.๑.๑ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

ทำหนาที่เปนหนวยงานของผูอำนวยการทองถิ่น และ,ใหมีท่ีทำการ โดยใหใชที่ทำการ/สำนักงานองคการ 

บริหารสวนตำบลบานกาด สำนักงานของผูอำนวยการทองถ่ิน มีนายกองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

เปนผูอำนวยการ และมีปลัดและรองปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานกาด เปนผูชวยผูอำนวยการ กำนัน 

ผูใหญบาน และภาคเอกชนในพื้นที่รวมปฏิบัติงานในกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิด

ขอบ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานกาดและเปนหนวยเผชิญ

เหตุเม่ือ เกิดภัยพิบัติข้ึนในพ้ืนที่ 

๔.๑.๒ ภารกิจของกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบล

บานกาด 

(๑) อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเก่ียวกับการดาเนินการ

ปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

(๒) สนับสนุนกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพ้ืนที่ติดตอ หรือ

ใกลเคยีง หรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเมื่อไดรบัการรองขอ 

(๓) ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของในเขตพื้นที่ที่รับผิดขอบ รวมทั้ง 

ประสานความรวมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขึ้นตอน 

๔.๒ โครงสรางและหนาที่ของกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหาร

สวนตำบลบานกาด 

๔.๒.๑ โครงสรางกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลบาน

กาด 

ประกอบดวย ๕ ฝาย ไดแก 

(๑) ฝายอำนวยการ ทำหนาที่ อำนวยการ ควบคุมกำกับดูแลในการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งวางระบบการติดตามติดตอสื่อสารในการ 

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระหวางกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และฝายที่ 

เก่ียวของใหการติดตอเปนไปอยางรวดเร็วตอเนื่องและเชื่อถือไดตลอดเวลา 

(๒) ฝายแผนและโครงการ ทำหนาที่ เกี่ยวกับงานการวางแผนการปองกันและบรรเทา สา

ธารณภัย การพัฒนาแผนงาน การพัฒนาเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขึ้นตอนงาน 

ติดตามประเมินผล งานการฝกซอมแผนฯ งานการจัดฝกอบรมตาง ๆ และงานการจัดทำโครงการเก่ียวกับ

การ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๓) ฝายปองกันและปฏิบัติการ ทำหนาที่ ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล ประเมิน 

สถานการณที่อาจเกิดขึ้น วางมาตรการตาง ๆ ในการปองกันภัยมิใหเกิดขึ้น หรือเกิดข้ึนแลวใหไดรับความ 

เสียหายนอยที่สุด จัดระเบียบแจงเตือนภัยการชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยงานการขาว การรักษาความ

ปลอดภัยและการปฏิบัติการจิตวิทยา 

 

๔ 



 
 

 

(๔) ฝายฟนฟูบูรณะ ทำหนาที่ สำรวจความเสียหาย และความตองการดานตางๆ จัดทำ

บัญชีผูประสบสาธารณภัย ประสานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของกับการสงเคราะหผูประสบสาธารณภัย 

เพ่ือใหการ สงเคราะหและฟนฟูคุณภาพชวีิตทั้งทางดานรางกายและจิตใจแกผูประสบสาธารณภัย พรอมทั้ง

ดำเนินการ ฟนฟูบูรณะสิ่งที่ชำรุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิม หรอืใกลเคียงกับสภาพเดิมใหมากที่สุด 

(๔) ฝายประชาสัมพันธ ทำหนาที่ เปนเจาหนาที่เก่ียวกับการประชาสัมพันธ เผยแพร

ความรู เก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแถลงขาวขอเท็จจริงเก่ียวกับความเสียหาย 

และความ ชวยเหลือใหแกสื่อมวลชนและประชาชนท่ัวไปไดทราบ  

๔.๓ การบรรจุกำลัง 

๔.๓.๑ ในภาวะปกติ ใชกำลังเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาดเปนหลัก  

๔.๓.๒ เม่ือคาดวาจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใด ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยเขาควบคุมสถานการณ ปฏิบัติหนาที่ และเพ่ือชวยเหลือประชาชนใหพื้นที่โดยเร็ว และรายงาน

ให ผูอำนวยการอำเภอแมวางทราบทันที 

 

๕. สถานที่ต้ัง 

ตั้งอยู ณ ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  หมูท่ี 9 ตำบลบานกาด  

อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม  50360 

๖. แนวทางปฏิบัติ 

 เพ่ือเตรียมการดานทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพรอมไวรองรับ 

สถานการณสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่รบัผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ หลักการปฏิบัติ ใหองคการ 

บริหารสวนบานเอ้ือง และหนวยงานที่เก่ียวของจัดเตรียมและจัดหาทรพัยากรที่จำเปนเพ่ือการปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยใหเหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงและความลอแหลมของพ้ืนท่ี รวมทั้งการวาง

แนว ทางการปฏิบัติการใหพรอมเผชิญสาธารณภัยและดาเนนิการฝกซอมตามแผนที่กำหนดอยางสม่ำเสมอ

เปนประจำเพื่อใหเกิดความพรอมในทุกดานและทุกภาคสวนในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตำบลบานเอื้อง 

หลักการปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัต ิ
๑. การปองกันและลดผลกระทบ  
๑.๑ การวิเคราะหความเสี่ยงภัย 

- ประเมินความเสี่ยงภัยและความสอแหลมในเซตพื้นท่ี โดยพิจารณา
จากขอมูลสถิติการเกิดภัยและจากการ วิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอม
ตาง ๆ 

- จัดทำแผนท่ีเสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย 
๑.๒ การเตรียมการดานฐานขอมูล
และระบบ สารสนเทศ 

- จัดทำฐานขอมูลเพ่ือสนบัสนุนการบริหารจัดการ สาธารณภัย 
-พัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลดานสาธารณภัยระหวาง หนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพและสามารถไขงานได รวมกัน 
-กระจายขอมูลดานสาธารณภัยไปยังหนวยงานท่ีมี หนาทีป่ฏิบติัการ 

๕ 



 
 

 

๑.๓ การสงเสริมใหความรูและสราง
ความ ตระหนักดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

- สนับสนุนใหสื่อประชาสัมพนัธใหมีบทบาทในการ รณรงค
ประชาสัมพนัธเพ่ือปลูกฝงจติสำนึกดานความ ปลอดภัยอยางตอเนื่อง 
-  เผยแพรและเสริมสรางความรูความเขาใจแก ประชาชนเก่ียวกับความ
ปลอดภัยในชีวิตประจำวัน 

- พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงคประชาสัมพันธ ให ชัดเจนเขาใจ
งาย เหมาะสม เขาถึงกลุมเปาหมาย แตละกลุม และเปนท่ีนาสนใจ 

- สงเสริมและสนับสนนุใหองคกรเครือขายในการ ปองกัน และบรรเทา
สาธารณภัยทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาค เอกชน และอาสาสมัครตาง ๆ มี
สวนรวมในการ รณรงคในเรื่องความปลอดภัยอยางตอเนื่อง 

๑.๔ การเตรียมการปองกันดาน
โครงสรางและ เครื่องหมายสัญญาณ
เตือนภัย 

- จัดหาพื้นที่รองรับน้ำและกักเก็บน้ำ 

- สรางอาคารหรอืสถานที่เพื่อเปนสถานที่หลบภัย สำหรับพืน้ทีท่ี่การหนี
ภัยทำไดยาก หรือไมมีพื้นที่หลบภัยที่เหมาะสม 

- กอสราง/ปรับปรุงเสนทางเพ่ือการสงกำลงับำรุง หรือ เสนทางไป
สถานที่หลบภัยใหใชการได 

 

 

 

 

หลักการปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัต ิ
๒. การเตรียมความพรอม 
๒.๑ ดานการจัด
ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 

- จัดทำคูมือและจัดทำแผนปฏิบัตกิารฉุกเฉินและแผน สำรองของหนวยงาน 
และมีการฝกซอมแผน 

- จัดเตรยีมระบบการติดตอสื่อสารหลักและสื่อสารสาร สำรอง 
- กำหนดแนวทางการประชาสัมพนัธขาวสารแก ประชาชน และเจาหนาที่ 

- จัดเตรยีมระบบการแจงเตือนภัยและสงสัญญาณ เตือนภัยใหประชาชนและ
เจาหนาทีไ่ดรับทราบลวงหนา 
-จัดเตรียมเสนทางอพยพและจดัเตรียมสถานที่ ปลอดภัยสำหรบัคนและสัตว
เลี้ยง 

- กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบ เรยีบรอย รวมทั้งการ
ควบคมุ การจราจรและการ สัญจรภายในเขตพื้นที่ 

- จัดระบบการดูแลสิ่งของบริจาคและการสงเคราะห ผูประสบภัย 

- จัดทำบัญชีรายชื่อคนที่ตองชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ 

๖ 



 
 

 

๒.๒ ดานบุคลากร -จัดเตรียมเจาหนาที่ที่รบัผิดชอบงานปองกันและ บรรเทาสาธารณภัย และ

กำหนดวิธีการปฏิบัติตาม หนาที่และ ขั้นตอนตางๆ วางระบบการพัฒนา

ศักยภาพและการฝกอบรม บุคลากร ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

- จัดทำบัญชีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานตาง ๆ หรือ เจาหนาที่จากหนวยงานและ

องคกรที่เก่ียวของ  

- การเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและ บรรเทาสาธารณภัย โดย

การฝกอบรมประชาชน 

๒.๓ ดานเครื่องจักรกล 

ยานพาหนะ วสัดุ อุปกรณ 

เครื่องมือเครื่องใช และ

พลังงาน 

- จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะ เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณที่จำเปนใหพรอม

ใชงานไดทันท ี

- จัดทำบญัชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณของหนวยงาน 

ภาคีเครือขายทุกภาคสวน 

- พัฒนาเคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณดาน สาธารณภัยใหทันสมัย 

- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณที่จะเปนพืน้ฐานสำหรับชุมชน 

- จัดเตรียมระบบเตือนภัย 

- จัดหาน้ำมนัเชื้อเพลิงสำรอง/แหลงพลังงานสำรอง 

๒.๔ ดานการเตรียมรับ

สถานการณ 

-จัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและ บรรเทาสาธารณภัย เขน 

สถานพยาบาล ไฟฟา ประปา ผูนำชุมชน ฯลฯ 

-มอบหมายภารกิจความรับผดิชอบใหแกหนวยงานนั้น  

-กำหนดผูประสานงานทีส่ามารถติดตอไดตลอดเวลา ของหนวยงาน 

 

การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน  
วัตถุประสงค 
๑. เพื่อดำเนินการระงับภัยที่เกิดข้ึนใหยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรนุแรงของภัยที่เกิดขึ้น โดยการ 

ประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน 
๒. เพื่อรักษาชีวิต ทรัพยสิน และสภาวะแวดลอมที่ไดรับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ 
หลักการปฏิบัติ 
คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมูบาน/ขุมชน กองอำนวยการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบานกาด หรอืกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอ
แมวาง และหนวยงานที่เกี่ยวของ ดำเนินการตามขึ้นตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. กรณีเมื่อเกิดสาธารณภัย ระดับหมูบาน/ขุมชน 
หลักการปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัต ิ

๑. การแจงเหตุ ประชาชน / อาสาสมัคร / คณะกรรมการฯ ฝายแจง เตือน
ภัยแจงเหตุใหประธานคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยหมูบาน / ขุมชนและผูอำนวยการทองถ่ิน / ผูที่
ผูอำนวยการทองถิน่ มอบหมายทราบโดยทางวิทยุสื่อสาร/
โทรศัพท -วิทยุสื่อสาร  โทรศัพทสายดวน ๐53-928096   
053-114743  

๒. การระงบัเหตุ คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หมูบาน/ 
ขุมชน/ อปพร./ มิสเตอรเตือนภัย/ OTOS/ อาสาสมัคร 
ตางๆเขาระงบัเหตุ ตามแผนปองกันและ บรรเทาสาธารณ

๗ 



 
 

 

ภัยขุมชน 
๓. การประสานหนวยงานตาง ๆ -กรณีผูบาดเจ็บใหประสานสถานพยาบาลในพื้นที่ / 

ขางเคยีง 
-วิทยุสื่อสาร  
-โทรศัพทสายดวน ๑๖๖๙  หรือเบอร 053-114743 
-กรณีเกินศักยภาพของหมูบาน/ขุมชนในการระงบัภัย ให
ประธานคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสา ธารณภัย 
หมูบาน / ขุมชน รายงานตอผูอำนวยการ ทองถ่ิน เพื่อขอ
ความชวยเหลือ 

 
๒. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกวาระดับหมูบาน / ชุมชน จะควบคุมได 

หลักการปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัต ิ
๑. การจัดตั้งศูนยอำนวยการเฉพาะกิจฯ ผูอำนวยการทองถิน่ออกคำสั่งตัง้ศนูยอานวยการ เฉพาะกิจ 
๒. การเฝาระวัง ติดตาม และรบัแจงเหตุ ๒๔ ชั่วโมง จัดเวรเฝาระวังติดตามสถานการณ 
๓. แจงขาวเตือนภัย -แจงผูประสานงานของหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 

-แจงผานทางสื่อตาง ๆ 
-ออกประชาสัมพนัธเสียงตามสาย 

๔. การระงบัเหตุ -ผูอำนวยการทองถ่ินเขาพื้นที่ และตั้งศูนยบัญชาการ 
เหตุการณในที่เกิดเหตุ เพื่อเปนจุดสั่งการ พรอมจัด 
บุคลากร เครื่องมือ เคร่ืองใช อุปกรณ และ ยานพาหนะใน
การระงับเหตุ 

๕. การชวยเหลือผูประสบภัย -ปฏิบัติการดนหา และชวยเหลอืผูประสบภัย 
-ปฐมพยาบาลผูประสบภัยที่เจ็บปวยเพ่ือสงไปรักษา 
ตัวในโรงพยาบาลตอไป 
-จัดหาปจจัยสีใ่หแกผูประสบภัย 
-ใหการสงเคราะหผูประสบภัย 

๖. การรายงานสถานการณ จัดเตรียมเจาหนาที่เพ่ือรายงานสถานการณใหกอง 
อำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และกอง
อำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จงัหวัดทราบ 
จนกระทั่งสถานการณภัยสิ้นสดุ 

๗. การประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ กรณีตองขอรับการสนับสนนุจากกองอำนวยการ ปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อปท. ขางเคยีง / สวนราชการ 
ตาง ๆ ในพืน้ที่ / องคกรสาธารณกุศล ภาคเอกชน หรือ 
กองอำนวยการปองกันและบรรเทา สาธารณภัยระดับเหนือ
ขึ้นไป  
-วิทยุสื่อสาร  

-โทรศัพทสายดวน ๐53-114743 

๘. การอพยพ เมื่อสถานการณเลวรายและจำเปนตองอพยพ ให 
ดำเนินการอพยพเคลื่อนยายอยางเปนระบบ 

 
 

 

๘ 



 
 

 

๓. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกวาระดับทองถิ่นจะควบคุมได 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

การสงตอการควบคุมสถานการณ กรณสีถานการณรนุแรงเกินกวาศักยภาพของทองถิ่นจะรับ

สถานการณได ใหรายงานตอผูอำนวยการอำเภอเพ่ือสงมอบการ

ควบคุมสถานการณตอไป 
 

การอพยพ 

วัตถุประสงค 
เพื่อเปนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ และสามารถ 

ดำเนินการอพยพเคลื่อนยายใหเปนไปอยางมีระบบ สามารถระงบัการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสู 
สถานที่ปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเปนการเคลื่อนยายสวนราชการมาอยูในเซตปลอดภัยและ 
สามารถใหการบริการประชาชนได หลักการปฏิบัติ 
๑. การเตรียมการอพยพ 

หลักการปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัต ิ
๑. จัดทำแผนอพยพในพ้ืนที่เสีย่งจากสาธารณภัย ประชุมผูที่เกี่ยว'ซอง 
๒. เตรียมการเก่ียวกับการอพยพ ประชุมและสำรวจสถานที่ 

-สถานทีป่ลอดภัยสาหรบัการอพยพประชาชนและสัตวเลี้ยง 
-เสนทางหลัก และสำรองสำหรบัอพยพ 
-ปายแสดงสัญญาณเตือนภัย ปายบอกเสนทางอพยพทั้ง 
เสนทางหลักและเสนทางรอง 
-จัดเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ ยานพาหนะ ท่ีจำเปนตอการ
อพยพ 
-จัดลำดบัความสำคัญซองการอพยพ โดยจัดแบง ประเภท 
ซองบุคคลตามลำดบัความสำคญัเรงดวน  
-กำหนดจุดนัดหมายประจำชุมชนและพื้นที่รองรบั การ
อพยพ 
-จัดทำคูมือการอพยพจากสาธารณภัยท่ีสั้น งายตอการทำ
ความเขาใจ ใหประชาชนไดศึกษา 

๓. จัดเตรียมสรรพกาลังหนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน 
หรือหนวยอพยพ 

ทบทวนและฝกซอมแผนอยางสำ่เสมอ 

๔. จัดประชุมหรืออบรมใหความรูในการชวยเหลือ 
ตัวเองเม่ืออยูในภาวะฉุกเฉิน 

ประชุมหรือฝกอบรม 

๕. ทบทวนและฝกซอมแผนระบบเตือนภัยและ 
แผนอพยพ ประเมินเพื่อใหสามารถประยุกตใช 
ตอไป 

ฝกซอมแผนท้ังแบบปฏบิัติการบนโตะ และแบบ ปฏิบัติการ
จริง 

๖. ตรวจสอบการทางานระบบสือ่สาร -ติดตอกับผูมี'วิทยุสื่อสาร / หรือผูมีโทรศัพทมือถือเพื่อเชา
รวมในการแจงเตือนภัย 
-ฝกซอมแผนอพยพ 

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

การประชุมหมูบาน/ชุมชน 

๙ 



 
 

 

 

๒. การจัดระเบียบสถานที่อพยพและการรักษาความปลอดภัย 
หลักการปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัต ิ

๑. การจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัย 

-จัดเตรียมพื้นที่ใหเหมาะสมกับจำนวนผูอพยพ และ สัตวเลี้ยง 
-จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของหองน้ำ อาหาร 
น้ำดื่ม และสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ 
-จัดเตรียมระบบสาธารณปูโภคพ้ืนฐาน 
-จัดระเบียบพ้ืนที่อพยพ โดยแบงพื้นท่ีใหเปนสดัสวน 
เปนกลุมครอบครัวหรือกลุมชุมชน 
-จัดทำแบบฟอรมลงทะเบียนผูอพยพ เพื่อเปนการตรวจสอบจำนวนผูอพยพ 
-จัดหาสถานที่ปลอดภัยแหงอ่ืนไวรองรับในกรณีพ้ืนที่ ไมเพียงพอ 

๒. การรักษาความปลอดภัย จัดระเบียบเวรยามท้ังในสถานทีอ่พยพ และบานเรือน ของผูอพยพ 

 

๓. การดำเนินการอพยพขณะเกิดภัย 

หลักการปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัต ิ

๑. เรียกประชุมกองอำนวยการบีองกันและบรรเทา สา

ธารณภัยหมูบาน / ชุมชน เม่ือไดรับขอมูล แจงเตือนจาก

อำเภอ / หมูบาน / ขอมูลเคร่ือง จัดปริมาณน้ำฝน / 

มิสเตอรเตือนภัย 

เรยีกประชุมกองอำนวยการบองกันและบรรเทา สาธารณ

ภัย องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

๒. เตรียมความพรอม / เตรียมพรอมระบบเตือน ภัย

ทั้งหมด (สัญญาณเตือนภัยวิทยุสื่อสาร โทรศพัทมือถือ หรอื

ระบบเตือนภัยที่มีอยูใน ทองถ่ิน) 

เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ 

 
หลักการปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัต ิ

๓. ติดตามสถานการณจากทางราชการ สื่อมวลชน และ
อาสาสมัครเตือนภัย 

สั่งการในระหวางการประชุมกองอำนวยการปองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

๔. ตรวจสอบขอมูลท่ีจำเปนในพนที่ที่ประสบภัย -บัญชีรายชื่อผูอพยพ 
-บัญชีจำนวนและชนดิชองสัตวเลี้ยงที่จะอพยพ  
-ยานพาหนะ 
-อาหารท่ีสำรองไวสาหรบัคนและสัตวเลี้ยง 

๔. ตรวจสอบระบบเครือขายการเตือนภัย ตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร 

๖. จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยรองรับผูอพยพและ สตัวเลี้ยง ประสานกับผูดูแลสถานที ่

 

 

๑๐ 



 
 

 

 
หลักการปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัต ิ

เม่ือสถานการณเลวรายและจำเปนตองอพยพ 

๑. ออกประกาศเตือนภัยเพ่ืออพยพ ฝายเฝาระวังและแจงเตอืนภัยและฝายสื่อสารชอง 
คณะกรรมการบองกันและบรรเทาสาธารณภัย หมูบาน / 
ชุมชน ออกประกาศเตือนภัยเพ่ืออพยพให สัญญาณเตือน
ภัยและประกาศอพยพ เขน เสียงตาม สาย วิทยุ หอกระจาย
ขาว โทรโขง นกหวีด หรือ สัญญาณเสียง /สัญลักษณตาง ๆ 
ที่กำหนดใหเปน สัญญาณเตือนภัย ประจำชุมชน / หมูบาน 

๒. สงฝายอพยพไปยงัจุดนัดหมาย / จุดรวมพล เพ่ือรับผู
อพยพหรือตามบานที่มผีูปวย คนชรา เด็ก และสัตวเลี้ยง 

สั่งการในระหวางการประชุมกองอำนวยการบองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย 

๓. การดูแลความปลอดภัยบานเรือนผูอพยพ จัดเวรออกตรวจตราความเรียบรอยในพื้นที่ประสบภัย 

 

 

๔. การดำเนินการอพยพเม่ือภัยส้ินสุด 
หลักการปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัต ิ

๑. ตรวจสอบพ้ืนทีป่ระสบภัย สำรวจความเสียหายซองพื้นทีป่ระสบภัย รวมทั้ง 
บานเรือนของผูเสียหาย 

๒. ตรวจสอบสภาพถนนที่ใชเปนเสนทางอพยพ ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ 
๓. แจงแนวทางการอพยพกลับใหประชาชนได 
รบัทราบ 

ประชุมผูเก่ียวของ 

๔. ตรวจสอบความพรอมของประชาชนในการ อพยพ
กลับ 

จัดการประชุมที่สถานที่ทีผู่อพยพพักอาศัย 

๔. ดำเนินการอพยพประชาชนกลับบานเรอืน ชี้แจงในทีป่ระชุมและดาเนินการอพยพประชาชนกลบั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑ 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

(รวม  ๔  ขั้นตอน ปฏิบัติทันททีี่ไดรับแจงเหตุ) 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ดานการชวยเหลือเหตุสาธารณภยักรณีฉกุเฉนิ 

รับแจง 

จัดเจาหนาท่ีออกปฏิบัติงานทันที 

เสร็จส้ินภารกิจ 

รายงานเหตุดวนสาธารณภยั 

รายงาน
ผูบังคับบัญชา 

๑๒ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รวม  ๖  ขั้นตอน  ๑๘๐  นาที หรือ  ๓ ชั่วโมง) 
 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ดานการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค 

รับแจง/หนังสือ (๑  นาที) 

เสนอ หัวหนาสำนักงานปลดั อบต.  
(๕ นาที) 

เสนอปลัด  อบต. (๑๐  นาที) 

ผูบริหารพิจารณา (๑๕  นาที) 

ดำเนนิการ (๑๔๐ นาที) 

เสรจ็สิ้นภารกิจ 

รายงานผลการ
ปฏิบัติ 

๑๓ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
พนักงานขับรถบรรทุกนำ้กรณีสงน้ำอุปโภค-บริโภค 

รับคำสั่งผูบังคับบัญชา (๑ นาท)ี 

ดำเนนิการ 
(๑๕๐ นาที) 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานผูบังคับบัญชา 
(๙ นาที) 

๑๔ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(รวม  ๓  ขั้นตอน  ปฏบิัตทิันทีที่ไดรับคำสั่งจากผูบังคับบัญชา) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับคำสั่งผูบังคับบัญชา 

ออกปฏิบัติงานทันที 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงาน
ผูบังคับบัญชา 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค 

๑๕ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รวม  ๔  ข้ันตอน  ปฏิบัตทิันทีที่ไดรับคำสั่งจากศูนยสั่งการ) 
 

 

 

 

 

 

 

รับคำสั่งจากศูนยสั่งการ 

ออกปฏิบัติงานทันที 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานศูนยสั่งการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
หนวยปฏิบัติงานระบบการแพทยฉุกเฉิน 

คียขอมูลในระบบ  ITEMS 

๑๖ ๑๖ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รวม  ๑๒  ขั้นตอน  ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน นับแตวันที่เกิดสาธารณภัย) 
 
 

๑
๗ 

รับเรื่องรองทุกข 

เสนอหัวหนาสำนักปลัด  (๕  นาที) 

เสนอปลัด อบต. (๑๐ นาที) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

ผูบริหารพิจารณา  (๑๕  นาที) 

ประชุม คกก.พิจารณาใหความชวยเหลือ 
(๖๐ นาที) 

สรุปผลการพิจารณาใหความชวยเหลือ 
(๖๐  นาที) 

เสนอผูบริหารพจิารณา 
(๑๕  นาที 

เสนอกองคลังเพ่ือต้ังฎกีาเบิกจาย 

สำรวจความเสียหายรวมกับกองชาง 
(๑๒๐ นาที) 

แจง คกก.ตรวจสอบขอเท็จจริง 
(๑๐ นาท)ี 

แจงผูประสบภัย 

รายการชวยเหลือ  อำเภอศรีสงคราม 

๑๗ 

๑๘ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(รวม  ๓  ข้ันตอน  กรณีเกิดเหตุในพ้ืนที่รับผิดชอบ,    ๕  ข้ันตอน กรณีเกิดเหตุนอกพื้นที่) 

รับแจงเหตุ (๑  นาที) 

จัดเจาหนาที่ออกปฏิบัติงานทันที 
หลังไดรับอนุมัติ จากผูบังคับบัญชา 

เสร็จสิ้นภารกิจเจาหนาที่กลบัท่ีปกติ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการระงบัเหตุอัคคีภัย 

สำรวจความเสียหาย 
(เหตุเกิดนอกพ้ืนท่ี อบต.) 

รายงาน
ผูบังคับบัญชา 

รายงานดวนเหตุสาธารณภัย 
(เหตุเกิดนอกพ้ืนท่ี อบต.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก



 

แบบรายงานเหตุดวนสาธารณภัย 

ความเรงดวน ดวนท่ีสุด  
ที ่ ชม 78401/ วันท่ี เดือน             พ.ศ. 
จาก นายกองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
ถึง นายอำเภอแมวาง 
......................................................................................................................................................................... 

๑. ชนิดของภัย  □อุทกภัย  □วาตภัย □ภัยแลง  □อัคคีภัย  □ไฟปา  □อากาศหนาว  
□แผนดินไหวและอาคารถลม □สารเคมีและวัตถุอันตราย □อุบตัิเหตุ □ทุนระเบิดกับระเบดิ  
□การบองกันและระงับภยัทางอากาศ □ การกอวินาศกรรม  
□การอพยพประชาชนและสวนราชการ □ อ่ืนๆ  

๒. ความรุนแรงของภัย   □ เล็กนอย □ ป 

านกลาง    □ รุนแรง 
๓. ชวงเวลาที่เกิดภัย เริ่มตนเมื่อ วันที่............... เดือน ............................ พ.ศ. .................... เวลา .......................... น. 

สิ้นสุดเมื่อ วันที ่............ เดือน ............................ พ.ศ. .................... เวลา .......................... น. 
๔. สถานท่ีเกิดภัย เลขที ่............ หมูที่.....ตำบลบานกาด อำเภอแมวาง จังหวัดเชยีงใหม 
๕. ราษฎรที่ประสบภัย 

๕.๑ ราษฎรไดรับความเดือดรอน ................ คน ............................... ครัวเรอืน 
๕.๒ บาดเจ็บ ........... - .......................คน 
๕.๓ เสียชีวิต ............ - .......................คน 
๕.๔ สูญหาย ............ - .......................คน 
๕.๕ อพยพไปยังที่ปลอดภัย ........ - ............... คน ......... - .........ครวัเรือน 

๖.ความเสียหายเบื้องตน 
๖.๑ อาคารสิ่งปลูกสราง/บานเรือน .................... - ............................ แหง 
๖.๒ พื้นที่และทรพัยสินทางการเกษตร ............... - ............................... ไร 
๖.๓ สิ่งสาธารณประโยชน(เซน ถนน ฝาย สะพาน ฯลฯ) .......- ........ แหง 
๖.๔ ประมาณการความเสียหายในเบื้องตน ......................................... บาท 
๖.๕ อื่นๆ (ระบุ)......................................................................- ........ หนวย 

๗. การบรรเทาภัยในเบื้องตน องคการบริหารสวนตำบลบานกาด ไดดำเนินการตรวจสอบความเสียหาย ในเบื้องตน 
แลว ........................................................................................................ 

๘. เครื่องมือ/อุปกรณที่ใช รถดับเพลิง – คัน  รถบรรทุกน้ำ - คัน   รถกูภัย – คัน  รถกูชีพ - คัน 
รถบรรทุก – คัน  เรือ - ลำ   เครือ่งสูบน้ำ - เครื่อง   เครื่องมอือ่ืนๆ - 

๙. การดำเนินงานของสวนราชการ อาสาสมัคร มลูนิธิในพ้ืนที่ ......................................................... 

□สวนราชการอ่ืน(ซื่อ) ........................................................... □ ภาคเอกชน(ซื่อ) ..............................  

 
 
(ลงซื่อ) .......................................... ผูรายงาน 

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

        ตำแหนง นายกองคการบรหิารสวนตำบลบานกาด

๒๐ 



 

คำขอหนังสือรับรองกรณีผูประสบภัย หรือเจาของ หรือผูครอบครองทรัพยสิน 

รองขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห หรือบริการอื่นใด 

เขียนท่ี................................................... 

วันที.่........เดือน.............พ.ศ. ............... 

ขอ ๑ ขาพเจา........................................................อายุ.............ป สัญชาต.ิ...................................... 
อยูบานเลขที.่...............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    
ขอใหออกหนังสือรับรองไจเปนหลักฐานเพ่ือ................................................................................................. 

โดยไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ปรากฏดังนี้ (ใสเครื่องหมาย  ใน  หนาขอความที่
ตองการ) 

 ๑. หลักฐานแสดงสถานภาพความเปนบุคคลธรรมดา หรอืนิติบุคคล 
 บุคคลธรรมดา 

 สำเนาบัตรประชาชน หรอืสำเนาทะเบียนบาน หรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให 
 สำเนาทะเบียนพาณิชย (ถามี) 
 อ่ืนๆ ................................................................................  

 นิติบุคคล 
 สำเนาหนังสิรับรองนิติบุคคล 
 สำเนาหนังสือบริคณหสนธิ (ถามี) 
 สำเนาวัตถุประสงคของหางหุนสวน (ถามี) 
 อ่ืนๆ ................................................................................  
 
 
 
 
 
 

๒๑ 



 

 
 ๒. หลักฐานเอกสารแสดงสิทธิ 
 ๓. หนังสือมอบอำนาจ (ถามี)  
 ๔. เอกสารการสอบสวนพยาน (ถามี) 
 ๕. อ่ืนๆ ............................................. 
    รวม.........................................ฉบับ 
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทกุประการ 
 

(ลงซื่อ) ............................................ ผูย่ืนคำขอ 

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

คำเตือน ผูใดแจงความอันเปนเท็จ แก เจาพนักงานมีความผิดตราประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 

มาตรา ๒๖๗ และ มาตรา ๒๖๘ 

หมายเหตุ ในกรณีผูประสบภัย หรือเจาของทรัพยสิน หรอืผูครอบครองทรัพยสิน ถึงแกความตาย หรือไม 

สามารถย่ืนคำขอได ดวยตนเอง ใหทายาทโดยธรรม 

ผูจัดการมรดก หรือผูรับมอบอำนาจของผูนั้น แลวแตกรณีเปนผูยื่นคำขอ พรอมแสดงหลักฐาน

การเปนทายาท ผูจัดการมรดก และการมอบอำนาจดังกลาวดวย 

 

สำหรับเจาหนาที่ 

ตรวจสอบแลวครบถวนถูกตอง 

(ลงซื่อ).......................................................ผูตรวจสอบ 

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

(ลงซื่อ) .......................................................... ผูรับรอง 

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

(ลงซื่อ) .......................................................... ผูรับรอง 

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

๒๒ 



 

 

 

 

เลขท่ี / ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

2๙๙  หมูที่ 9 ตำบลบานกาด   

อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

50360 
หนังสือรับรองผูประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา 

หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา.............................................เกิดวันที่................................... 
เลขประจำตัวประซาซน/หนังสือเดินทางเลขที่................................./............................อ่ืนๆ.................(ถามี) 
ที่อยูที่ประสบภัย บานเลขที่..........หมูท่ี..........ถนน...................ตำบล  บานกาด       อำเภอ    แมวาง.    
จังหวัด  เชียงใหม รหัสไปรษณีย   50360   โทรศัพท..................................................................... 
ที่อยูตามทะเบียนบานหรือที่อยูที่ติดตอได บานเลขท่ี..........หมูที่...........ถนน..................ตำบลบานกาด    . 
อำเภอ     แมวาง.   จังหวัด  เชียงใหม   รหัสไปรษณีย   50360   โทรศัพท............................. 
เปนผูประสบภัยหรือไดรับผลกระทบจากเหตุการณ..................................(ระบุประเภทของสาธารณภัยและ 
สถานที่เกิดภัย) เมื่อวันท่ี........................................................ ความเสียหายของผูประสบภัย ตามบัญชีความ 
เสียหายแนบทายหนังสือรับรองของผูประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาฉบับนี้ 

ผูประสบภัยมีสิทธิที่จะไดรับการสงเคราะหและฟนฟูจากหนวยงานของทางราชการดานใด 
ดานหนึ่งหรือหลายดานตามเงื่อนไข หลักเกณฑ และแนวทางท่ีหนวยงานนั้นกำหนด รายละเอียดตาราง
แสดง สิทธิ ที่จะไดจากทางราชการปรากฏตามแนบทายนี้ 

ให ณ วันที่               เดือน                 พ.ศ. 
 
 

(........................................................................) 
นายกองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

  

 

 

๒๓ 


