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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลป่าซาง

๑. หลักการและเหตุผล
สาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความ
แปรปรวนของภู มิอากาศโลก ความเสื่ อ มโทรมของทรั พยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ ยนแปลง
โครงสร้าง สังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพื้นที่เลี่ยง
ภัยมากขึ้น ส่งผลให้ความเสียหายจาก สาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติ เซ่น อุทกภัย วาตภัย ภัย
แล้ง ภัยหนาว และภัยจากการกระทาของมนุษย์ เซ่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย
องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ ชิดประชาชน และมีบทบาทภารกิจ
ใน การเข้าไปให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในลาดับแรก ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้
ความ ช่วยเหลือประกอบกับพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็น ผู้อานวยการท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นตน จึงถือเป็นภารกิจ
สาคัญขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการปูองกันสาธารณภัย และพัฒนาขีด
ความสามารถในการ เผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายหลังจากสถานการณ์ภัยยุติ
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดาเนินงานจัดการงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตาบล
ปุาซาง มีขั้นตอน,หรือกระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๒. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ
งาน ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ มีประสิทธิภาพ
สามารถลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุด
๔. เพื่อให้ประชาชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างทั่วถึงและทันเวลา
๕. เพื่อบูรณาการระบบการสั่งการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีเอกภาพ
๖. เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดี และสอดคล้องกับวัฏจักรการเกิดภัย
๓. นิยามคาศัพท์
การปูองกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมต่างๆที่กาหนดขึ้นล่วงหน้าทั้ง
ทางด้านโครงสร้าง และที่มิใช่ด้านโครงสร้าง เพื่อลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย
การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงและลด
ผลกระทบทางลบจากสาธารณภัย และยังหมายถึงการลดและปูองกันมิให้เกิดเหตุห รือลดโอกาสที่อาจ
ก่อให้เกิด สาธารณภัย
การเตรียมความพร้อม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่ดาเนินการ
ล่ว งหน้ าก่อนเกิด สาธารณภัย เพื่อเตรียมพร้อมการจั ดการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้ ส ามารถรับมือกับ
ผลกระทบ จากสาธารณภัยได้อย่างทันการณ์ และมีประสิทธิภาพ
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดตั้งองค์กรและ

การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
การเตรียมความพร้อมรับมือและการฟื้นฟูบูรณะ
การพื้นฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การพื้นฟูสภาพเพื่อทาให้สิ่งที่ถูกต้องหรือ
ได้รับ ความเสียหายจากสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือ แก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม รวมทั้ง
ให้ ผู้ประสบภัยสามารถดารงชีวิตตามสภาพปกติได้โดยเร็ว
หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่น
ของ รัฐ แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หมายถึง องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล และ
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น อื่น ที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายรวมถึงองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร
ผู้บั ญ ชาการป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภัย แห่ง ชาติ หมายถึ ง รัฐ มนตรี ว่า การ
กระทรวงมหาดไทย
รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หมายถึง ปลัดกระทรวง
มหาดไทย
ผู้อานวยการกลาง หมายถึง อธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้อานวยการจังหวัด หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด
รองผู้อานวยการจังหวัด หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อานวยการอาเภอ หมายถึง นายอาเภอ
ผู้อานวยการท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนตาบล นายกเทศมนตรี ผู้ ช่วย
ผู้อานวยการท้องถิ่น หมายถึง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานหมายถึง ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.๒๕๔๐
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัด
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอาเภอ และทาหน้าที่ช่วยเหลือจังหวัดในการปูองกันและบรรเทา สา
ธารณภัย
กองอานวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น แห่งพื้น ที่ หมายถึง องค์ก ร
ปฏิบัติใน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริห ารส่วนตาบล/เทศบาล และเป็นหน่วย
เผชิญเหตุเมื่อเกิด สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่

๔. การจัดตั้งกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔.๑ องค์กรปฏิบัติ
๔.๑.๑ กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตาบลป่าซาง องค์การ
ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานของผู้อานวยการท้องถิ่ น และ,ให้มีที่ทาการ โดยให้ใช้ที่ทาการ/สานักงาน เทศบาล
ตาบลปุ าซาง เป็น สานักงานของผู้อานวยการท้องถิ่น มีนายกเทศมนตรีตาบลปุาซาง เป็นผู้ อานวยการ
และมีปลัดและรองปลัดเทศบาลตาบลปุาซาง เป็นผู้ช่วยผู้อานวยการ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชนใน
พื้นที่ร่วมปฏิบัติงานในกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดขอบ ในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตเทศบาลตาบลปุาซาง และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อ เกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่
๔.๑.๒ ภารกิจของกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตาบลป่าซาง
(๑) อานวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการ
ปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลปุาซาง
(๒) สนั บ สนุ น กองอ านวยการปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ซึ่ ง มี พื้ น ที่ ติ ด ต่ อ หรื อ
ใกล้เคียง หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ
(๓) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องในเขตพื้นที่ที่รับผิดขอบ รวมทั้ง
ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขึ้นตอน
๔.๒ โครงสร้างและหน้าที่ของกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตาบลป่าซาง
๔.๒.๑ โครงสร้างกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตาบลป่าซางองค์การ
ประกอบด้วย ๕ ฝุาย ได้แก่
(๑) ฝุายอานวยการ ทาหน้าที่ อานวยการ ควบคุมกากับดูแลในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งวางระบบการติดตามติดต่อสื่อสารในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และฝุายที่
เกี่ยวข้องให้การติดต่อเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและเชื่อถือได้ตลอดเวลา
(๒) ฝุายแผนและโครงการ ทาหน้าที่ เกี่ยวกับงานการวางแผนการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย การพัฒนาแผนงาน การพัฒนาเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภั ยในทุกขึ้นตอนงาน
ติดตามประเมินผล งานการฝึ กซ้อมแผนฯ งานการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ และงานการจัดทาโครงการเกี่ยวกับ
การ ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ ทาหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล ประเมิน
สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น วางมาตรการต่าง ๆ ในการปูองกันภัยมิให้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วให้ได้รับความ
เสียหายน้อยที่สุด จัดระเบียบแจ้งเตือนภัยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยงานการข่าว การรักษาความ
ปลอดภัยและการปฏิบัติการจิตวิทยา
(๔) ฝุายฟื้นฟูบูรณะ ทาหน้าที่ สารวจความเสียหาย และความต้องการด้านต่างๆ จัดทา
บัญชีผู้ประสบสาธารณภัย ประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย
เพื่อให้การ สงเคราะห์และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้ง
ดาเนินการ ฟื้นฟูบูรณะสิ่งที่ชารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากที่สุด

(๔) ฝุายประชาสัมพันธ์ ทาหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ความรู้ เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแถลงข่าวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหาย
และความ ช่วยเหลือให้แก่สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปได้ทราบ
๔.๓ การบรรจุกาลัง
๔.๓.๑ ในภาวะปกติ ใช้กาลังเจ้าหน้าที่ของ เทศบาลตาบลปุาซาง เป็นหลัก
๔.๓.๒ เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด ให้กองอานวยการปู องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเข้าควบคุมสถานการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พื้นที่โดยเร็ว และรายงาน
ให้ ผู้อานวยการอาเภอเมืองแม่จันทราบทันที
๕. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ ณ ที่ทาการเทศบาลตาบลปุาซาง เลขที่ 201 หมู่ที่ 1 ตาบลปุาซาง อาเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย 57110
๖. แนวทางปฏิบัติ
เพื่อเตรียมการด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์
สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการปฏิบัติ ให้ เทศบาลตาบลปุาซาง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นเพื่อการปูองกันและ บรรเทาสาธารณภัยให้
เหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงและความล่อแหลมของพื้นที่ รวมทั้งการวางแนว ทางการปฏิบัติการ
ให้พร้อมเผชิญสาธารณภัยและดาเนินการฝึกซ้อมตามแผนที่กาหนดอย่างสม่าเสมอเป็นประจาเพื่อให้เกิด
ความพร้อมในทุกด้านและทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลปุาซาง
หลักการปฏิบัติ
๑. การปูองกันและลดผลกระทบ
๑.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย

แนวทางปฏิบัติ
- ประเมินความเสี่ยงภัยและความส่อแหลมในเซตพื้นที่ โดยพิจารณา
จากข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจากการ วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ
- จัดทาแผนที่เสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย
๑.๒ การเตรียมการด้านฐานข้อมูล - จัดทาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ สาธารณภัย
และระบบ สารสนเทศ
-พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่าง หน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถไข้งานได้ ร่วมกัน
-กระจายข้อมูลด้านสาธารณภัยไปยังหน่วยงานที่มี หน้าที่ปฏิบัติการ

๑.๓ การส่ ง เสริ ม ให้ ค วามรู้ แ ละ - สนั บ สนุ น ให้ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ มี บ ทบาทในการ รณรงค์
สร้ า งความ ตระหนั ก ด้ า นการ ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังจิตสานึกด้านความ ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ ประชาชนเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในชีวิตประจาวัน
- พัฒนารูป แบบและเนื้อหาการรณรงค์ป ระชาสัมพันธ์ ให้ ชัด เจน
เข้าใจง่าย เหมาะสม เข้า ถึงกลุ่ มเปูา หมาย แต่ล ะกลุ่ ม และเป็น ที่
น่าสนใจ
- ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก รเครื อ ข่ า ยในการ ปู อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภั ย ทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง ภาครั ฐ ภาค เอกชน และ
อาสาสมัครต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ รณรงค์ในเรื่ องความปลอดภัย
อย่างต่อเนื่อง
๑.๔ การเตรี ย มการปู อ งกั น ด้ า น - จัดหาพื้นที่รองรับน้าและกักเก็บน้า
โ คร งส ร้ า งแ ละ เค รื่ อ งห มา ย - สร้างอาคารหรือสถานที่เพื่อเป็นสถานที่หลบภัย สาหรับพื้นที่ที่การ
สัญญาณเตือนภัย
หนีภัยทาได้ยาก หรือไม่มีพื้นที่หลบภัยที่เหมาะสม
- ก่อสร้าง/ปรับ ปรุงเส้นทางเพื่อการส่งกาลังบารุง หรือ เส้นทางไป
สถานที่หลบภัยให้ใช้การได้

หลักการปฏิบัติ
๒. การเตรียมความพร้อม
2.๑ ด้านการจัด
ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน

แนวทางปฏิบัติ
- จั ด ท าคู่ มื อ และจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น และแผน ส ารองของ
หน่วยงาน และมีการฝึกซ้อมแผน
- จัดเตรียมระบบการติดต่อสื่อสารหลักและสื่อสารสาร สารอง
- กาหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ ประชาชน และเจ้าหน้าที่
- จัดเตรียมระบบการแจ้งเตือนภัยและส่งสัญญาณ เตือนภัยให้ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ได้รับทราบล่วงหน้า
-จัดเตรียมเส้นทางอพยพและจัดเตรียมสถานที่ ปลอดภัยสาหรับคนและสัตว์
เลี้ยง
- กาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบ เรียบร้อย รวมทั้งการ
ควบคุม การจราจรและการ สัญจรภายในเขตพื้นที่
- จัดระบบการดูแลสิ่งของบริจาคและการสงเคราะห์ ผู้ประสบภัย
- จัดทาบัญชีรายชื่อคนที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ

๒.๒ ด้านบุคลากร

๒.๓ ด้ า นเครื่ อ งจั ก รกล
ยานพาหนะ วัส ดุ อุป กรณ์
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ และ
พลังงาน

๒.๔ ด้ า นการเตรี ย มรั บ
สถานการณ์

-จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานปูองกันและ บรรเทาสาธารณภัย และ
กาหนดวิธีการปฏิ บัติตาม หน้าที่และ ขั้นตอนต่างๆ วางระบบการพัฒนา
ศักยภาพและการฝึกอบรม บุคลากร ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
- จัดทาบัญชีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ หรือ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
- การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการปู องกันและ บรรเทาสาธารณภัย
โดยการฝึกอบรมประชาชน
- จัด เตรีย มเครื่ องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือ วัส ดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น ให้
พร้อมใช้งานได้ทันที
- จั ด ท าบั ญ ชี เ ครื่ อ งจั ก รกล ยานพาหนะเครื่ อ งมื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ข อง
หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
- พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ด้าน สาธารณภัยให้ทันสมัย
- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะเป็นพื้นฐานสาหรับชุมชน
- จัดเตรียมระบบเตือนภัย
- จัดหาน้ามันเชื้อเพลิงสารอง/แหล่งพลังงานสารอง
-จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ บรรเทาสาธารณภัย
เข่น สถานพยาบาล ไฟฟูา ประปา ผู้นาชุมชน ฯลฯ
-มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานนั้น
-กาหนดผู้ประสานงานที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา ของหน่วยงาน

การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อดาเนินการระงับภัยที่เกิดขึ้นให้ยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น โดยการ
ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
๒. เพื่อรักษาชีวิต ทรัพย์สิน และสภาวะแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ
หลักการปฏิบัติ
คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ขุมชน กองอานวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เทศบาลตาบลปุาซาง หรือกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย อาเภอแม่จันและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการตามขึ้นตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้

๑. กรณีเมื่อเกิดสาธารณภัย ระดับหมู่บ้าน/ขุมชน
หลักการปฏิบัติ
๑. การแจ้งเหตุ

แนวทางปฏิบัติ
ประชาชน / อาสาสมั คร / คณะกรรมการฯ ฝุายแจ้ง
เตือนภัยแจ้งเหตุให้ประธานคณะกรรมการปูองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน / ขุมชนและผู้อานวยการ
ท้องถิ่น / ผู้ที่ผู้อานวยการท้องถิ่น มอบหมายทราบโดย
ทางวิ ท ยุ สื่ อ สาร/โทรศั พ ท์ -วิ ท ยุ สื่ อ สารความถี่
๑62.550 MHz -โทรศัพท์สายด่วน 053-6026592 เบอร์มือถือ 080-4106712
๒. การระงับเหตุ
คณะกรรมการปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
หมู่บ้าน/ ขุมชน/ อปพร./ มิสเตอร์เตือนภัย/ OTOS/
อาสาสมัคร ต่างๆเข้าระงับเหตุ ตามแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขุมชน
๓. การประสานหน่วยงานต่าง ๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปุาซางทั้ง 2 หมู่บ้าน
-วิทยุสื่อสาร ความถี่ ๑62.550 MHz โทรศัพท์สาย
ด่วน ๑๖๖๙
โรงพยาบาลแม่จัน วิทยุสื่อสาร 154.975 MHz
โทรศัพท์สายด่วน 1669
หรือ 093-138-6690
สถานี ดับเพลิ งอ าเภอแม่จั น วิ ทยุสื่ อ สาร 155.900
MHz โทรศัพท์สายด่วน 199
๒. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับหมู่บ้าน / ชุมชน จะควบคุมได้
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
ผู้อานวยการท้องถิ่นออกคาสั่งตั้งศูนย์อานวยการ เฉพาะกิจ
๑. การจัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจฯ
๒. การเฝู า ระวัง ติด ตาม และรั บ แจ้ งเหตุ ๒๔ จัดเวรเฝูาระวังติดตามสถานการณ์
ชั่วโมง
-แจ้งผู้ประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
๓. แจ้งข่าวเตือนภัย
๔. การระงับเหตุ

๕. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

๖. การรายงานสถานการณ์

-แจ้งผ่านทางสื่อต่าง ๆ
-ออกประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
-ผู้ อ านวยการท้ อ งถิ่ น เข้ า พื้ น ที่ และตั้ ง ศู น ย์ บั ญ ชาการ
เหตุ ก ารณ์ ใ นที่ เ กิ ด เหตุ เพื่ อ เป็ น จุ ด สั่ ง การ พร้ อ มจั ด
บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และ ยานพาหนะใน
การระงับเหตุ
-ปฏิบัติการด้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
-ปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยที่เจ็บปุวยเพื่อส่งไปรักษา
ตัวในโรงพยาบาลต่อไป
-จัดหาปัจจัยสี่ให้แก่ผู้ประสบภัย
-ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
จั ด เตรี ย มเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ รายงานสถานการณ์ ใ ห้ ก อง

๗. การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

๘. การอพยพ

อานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ และกอง
อานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดทราบ
จนกระทั่งสถานการณ์ภัยสิ้นสุด
กรณีต้องขอรับการสนับสนุนจากกองอานวยการ ปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อปท. ข้างเคียง / ส่วนราชการ
ต่าง ๆ ในพื้น ที่ / องค์กรสาธารณกุศล ภาคเอกชน หรือ
กองอานวยการปูองกันและบรรเทา สาธารณภัยระดับเหนือ
ขึ้นไป
-วิทยุสื่อสาร ความถี่ 154.975 MHz
-โทรศัพท์สายด่วน 080-4106712
เมื่ อ สถานการณ์ เ ลวร้ า ยและจ าเ ป็ น ต้ อ งอพยพ ให้
ดาเนินการอพยพเคลื่อนย้ายอย่างเป็นระบบ

๓. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับท้องถิ่นจะควบคุมได้
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
การส่งต่อการควบคุมสถานการณ์
กรณี ส ถานการณ์ รุ น แรงเกิ น กว่ า ศั ก ยภาพของท้ อ งถิ่ น จะรั บ
สถานการณ์ได้ ให้รายงานต่อผู้อานวยการอาเภอเพื่อส่งมอบการ
ควบคุมสถานการณ์ต่อไป
การอพยพ
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ และสามารถ
ดาเนินการอพยพเคลื่อนย้ายให้เป็นไปอย่างมีระบบ สามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญ ของประชาชนไปสู่
สถานที่ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการเคลื่อนย้ายส่วนราชการมาอยู่ในเซตปลอดภัยและ
สามารถให้การบริการประชาชนได้ หลักการปฏิบัติ
๑. การเตรียมการอพยพ
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
๑. จัดทาแผนอพยพในพื้นที่เสี่ยงจากสาธารณภัย ประชุมผู้ที่เกีย่ ว'ซ้อง
๒. เตรียมการเกี่ยวกับการอพยพ
ประชุมและสารวจสถานที่
-สถานที่ปลอดภัยสาหรับการอพยพประชาชนและสัตว์
เลี้ยง
-เส้นทางหลัก และสารองสาหรับอพยพ
-ปูายแสดงสัญญาณเตือนภัย ปูายบอกเส้นทางอพยพทั้ง
เส้นทางหลักและเส้นทางรอง
-จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ที่จาเป็นต่อ
การอพยพ
-จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ซองการอพยพ โดยจั ด แบ่ ง
ประเภท ซองบุคคลตามลาดับความสาคัญเร่งด่วน

-กาหนดจุดนัดหมายประจาชุมชนและพื้นที่รองรับ การ
อพยพ
-จัดทาคู่มือการอพยพจากสาธารณภัยที่สั้น ง่ายต่อการ
ทาความเข้าใจ ให้ประชาชนได้ศึกษา
๓. จัดเตรียมสรรพกาลังหน่ว ยปฏิบัติการฉุกเฉิน ทบทวนและฝึกซ้อมแผนอย่างส่าเสมอ
หรือหน่วยอพยพ
๔. จั ด ประชุ ม หรื อ อบรมให้ ค วามรู ใ นการ ประชุมหรือฝึกเกอบรม
ช่วยเหลือ ตัวเองเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน
๕. ทบทวนและฝึกซ้อมแผนระบบเตือนภัยและ ฝึ ก ซ้ อ มแผนทั้ ง แบบปฏิ บั ติ ก ารบนโต๊ ะ และแบบ
แผนอพยพ ประเมินเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ ปฏิบัติการจริง
ต่อไป
๖. ตรวจสอบการทางานระบบสื่อสาร
-ติดต่อกับผู้มี'วิทยุสื่อสาร / หรือผู้มีโทรศัพท์มือถือเพื่อ
เช้าร่วมในการแจ้งเตือนภัย
-ฝึกซ้อมแผนอพยพ
๗. แจ้ ง ประซาชนที่ อ าศั ย และทางานในพื้ น ที่ การประชุมหมู่บ้าน/ชุมชน
เสี่ยงภัย ว่ามีความเสี่ยงต่อภัยประเภทใด ในหมี
บ้าน/ชุมชน เซ่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย
๒. การจัดระเบียบสถานที่อพยพและการรักษาความปลอดภัย
หลักการปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ

-จัดเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมกับจานวนผู้อพยพ และ สัตว์เลี้ยง
-จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของห้องน้า อาหาร
น้าดื่ม และสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ
๑ . ก า ร จั ด เ ต รี ย ม ส ถ า น ที่ -จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ปลอดภัย
-จัดระเบียบพื้นที่อพยพ โดยแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน
เป็นกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มชุมชน
-จัดทาแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้อพยพ เพื่อเป็นการตรวจสอบจานวนผู้อพยพ
-จัดหาสถานทีป่ ลอดภัยแห่งอื่นไว้รองรับในกรณีพื้นที่ ไม่เพียงพอ
๒. การรักษาความปลอดภัย

จัดระเบียบเวรยามทั้งในสถานที่อพยพ และบ้านเรือน ของผู้อพยพ

๓. การดาเนินการอพยพขณะเกิดภัย
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
๑. เรียกประชุมกองอานวยการปูององกันและบรรเทา เรี ย กประชุ ม กองอ านวยการปู อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยหมู่บ้าน / ชุมชน เมื่อได้รับข้อมูล แจ้งเตือน สาธารณภัย เทศบาลตาบลปุาซาง
จากอาเภอ / หมู่บ้าน / ข้อมูลเครื่อง จัดปริมาณน้าฝน /
มิสเตอร์เตือนภัย
๒. เตรี ยมความพร้อม / เตรี ยมพร้ อมระบบเตือน ภัย เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์
ทั้งหมด (สัญญาณเตือนภัยวิท ยุสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ
หรือระบบเตือนภัยทีมีอยู่ใน ท้องถิ่น)

หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
๓. ติดตามสถานการณ์จากทางราชการ สื่อมวลชน และ สั่ งการในระหว่ างการประชุม กองอานวยการปูอ งกั น
อาสาสมัครเตือนภัย
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตาบลปุาซาง
๔. ตรวจสอบข้อมูลที่จาเป็นในพ้นที่ที่ประสบภัย

-บัญชีรายชื่อผู้อพยพ
-บัญชีจานวนและชนิดชองสัตว์เลี้ยงที่จะอพยพ
-ยานพาหนะ
-อาหารที่สารองไว้สาหรับคนและสัตว์เลี้ยง
๔. ตรวจสอบระบบเครือข่ายการเตือนภัย
ตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร
๖. จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยรองรับผู้อพยพและ สัตว์ ประสานกับผู้ดูแลสถานที่
เลี้ยง
หลักการปฏิบัติ
เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจาเป็นต้องอพยพ
๑. ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพ

แนวทางปฏิบัติ

๓. การดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนผู้อพยพ

จัดเวรออกตรวจตราความเรียบร้อยในพื้นที่ประสบภัย

ฝุ า ยเฝู า ระวั ง และแจ้ ง เตื อ นภั ย และฝุ า ยสื่ อ สารชอง
คณะกรรมการบ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่บ้าน
/ ชุมชน ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพให้ สัญญาณ
เตือนภัยและประกาศอพยพ เข่น เสียงตาม สาย วิทยุ
หอกระจายข่าว โทรโข่ง นกหวีด หรือ สัญญาณเสียง /
สั ญ ลั ก ษณ์ต่ าง ๆ ที่ กาหนดให้ เป็ น สั ญ ญาณเตื อนภั ย
ประจาชุมชน / หมู่บ้าน
๒. ส่งฝุายอพยพไปยังจุดนัดหมาย / จุดรวมพล เพื่อรับผู้ สั่ ง การในระหว่า งการประชุ มกองอ านวยการบ้ อ งกั น
อพยพหรือตามบ้านที่มีผู้ปุวย คนชรา เด็ก และสัตว์เลี้ยง และบรรเทาสาธารณภัย

๔. การดาเนินการอพยพเมื่อภัยสิ้นสุด
หลักการปฏิบัติ
๑. ตรวจสอบพื้นที่ประสบภัย

แนวทางปฏิบัติ
ส ารวจความเสี ยหายซองพื้น ที่ป ระสบภัย รวมทั้ ง
บ้านเรือนของผู้เสียหาย
๒. ตรวจสอบสภาพถนนที่ใช้เป็นเส้นทางอพยพ
ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ
๓. แจ้ ง แนวทางการอพยพกลั บ ให้ ป ระชาชนได้ ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบ
๔. ตรวจสอบความพร้ อ มของประชาชนในการ จัดการประชุมที่สถานที่ที่ผู้อพยพพักอาศัย
อพยพกลับ
๔. ดาเนินการอพยพประชาชนกลับบ้านเรือน
ชี้แจงในที่ประชุมและดาเนินการอพยพประชาชน
กลับ

ขั้นตอนการดาเนินงาน
ด้านการช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน

รับแจ้ง

จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานทันที

เสร็จสิ้นภารกิจ

รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย

(รวม ๔ ขั้นตอน ปฏิบัติทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ)

รายงาน
ผู้บังคับบัญชา

๑๓
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ด้านการสนับสนุนน้าอุปโภค-บริโภค

รับแจ้ง/หนังสือ (๑ นาที)

เสนอ หัวหน้าสานักงานปลัดเทศบาล
(๕ นาที)

เสนอปลัด เทศบาล (๑๐ นาที)

ผู้บริหารพิจารณา (๑๕ นาที)

ดาเนินการ (๑๔๐ นาที)

เสร็จสิ้นภารกิจ

(รวม ๖ ขั้นตอน ๑๘๐ นาที หรือ ๓ ชั่วโมง)

รายงานผลการ
ปฏิบัติ

๑๔
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ากรณีส่งน้าอุปโภค-บริโภค

รับคาสั่งผู้บังคับบัญชา (๑ นาที)

ดาเนินการ
(๑๕๐ นาที)

รายงานผู้บังคับบัญชา
(๙ นาที)

เสร็จสิ้นภารกิจ

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

๑๕
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถบรรทุกน้าเอนกประสงค์

รับคาสั่งผู้บังคับบัญชา

ออกปฏิบัติงานทันที
รายงาน
ผู้บังคับบัญชา
เสร็จสิ้นภารกิจ

(รวม ๓ ขั้นตอน ปฏิบัติทันทีที่ได้รับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชา)

๑๖
๑๖
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หน่วยปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

รับคาสั่งจากศูนย์สั่งการ

ออกปฏิบัติงานทันที

รายงานศูนย์สั่งการ
เสร็จสิ้นภารกิจ

คีย์ข้อมูลในระบบ ITEMS

(รวม ๔ ขั้นตอน ปฏิบัติทันทีที่ได้รับคาสั่งจากศูนย์สั่งการ)

๑๗

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

รับเรื่องร้องทุกข์

ประชุม คกก.พิจารณาให้ความช่วยเหลือ
(๖๐ นาที)

เสนอหัวหน้าสานักปลัด (๕ นาที)

สรุปผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
(๖๐ นาที)

เสนอปลัด เทศบาล (๑๐ นาที)

เสนอผู้บริหารพิจารณา
(๑๕ นาที

ผู้บริหารพิจารณา (๑๕ นาที)

เสนอกองคลังเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่าย

สารวจความเสียหายร่วมกับกองช่าง
(๑๒๐ นาที)

แจ้งผู้ประสบภัย

แจ้ง คกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริง
(๑๐ นาที)

รายการช่วยเหลือ อาเภอเมืองแม่จัน

(รวม ๑๒ ขั้นตอน ระยะเวลาดาเนินการ ๙๐ วัน นับแต่วันที่เกิดสาธารณภัย)

๑๘

ขัน้ ตอนการปฏิบัติงานการระงับเหตุอัคคีภัย

รับแจ้งเหตุ (๑ นาที)

จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานทันที
หลังได้รับอนุมัติ จากผู้บังคับบัญชา

รายงาน
ผู้บังคับบัญชา

เสร็จสิ้นภารกิจเจ้าหน้าที่กลับที่ปกติ

สารวจความเสียหาย
(เหตุเกิดนอกพื้นที่ เทศบาล)

รายงานด่วนเหตุสาธารณภัย
(เหตุเกิดนอกพืน้ ที่ เทศบาล)

(รวม ๓ ขั้นตอน กรณีเกิดเหตุในพื้นที่รับผิดชอบ, ๕ ขั้นตอน กรณีเกิดเหตุนอกพื้นที่)

ภาคผนวก

๒๐
แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย
ความเร่งด่วน ด่วนทีส่ ดุ
ที่

ชร 577๐๑/

วันที่

เดือน

พ.ศ.

จาก นายกเทศมนตรีตาบลปุาซาง
ถึง นายอาเภอเมืองแม่จัน
.........................................................................................................................................................................
๑. ชนิดของภัย □อุทกภัย □วาตภัย □ภัยแล้ง □อัคคีภัย □ไฟปุา □อากาศหนาว
□แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม □สารเคมีและวัตถุอันตราย □อุบัติเหตุ □ทุ่นระเบิดกับระเบิด
□การบ้องกันและระงับภัยทางอากาศ □ การก่อวินาศกรรม
□การอพยพประชาชนและส่วนราชการ □ อื่นๆ
๒. ความรุนแรงของภัย □ เล็กน้อย □ บ้านกลาง □ รุนแรง
๓. ช่วงเวลาทีเ่ กิดภัย เริ่มต้นเมื่อ วันที่ .... เดือน ...................... พ.ศ. ................ เวลา ..................... น.
สิ้นสุดเมื่อ วันที่....... เดือน ...................... พ.ศ. ................ เวลา ..................... น.
๔. สถานที่เกิดภัย เลขที่ .....หมู่ท.ี่ ....ตาบล อาเภอ
จังหวัด
๕. ราษฎรที่ประสบภัย
๕.๑ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ....... คน .......................... ครัวเรือน
๕.๒ บาดเจ็บ........ - ................... คน
๕.๓ เสียชีวิต ........ - ................... คน
๕.๔ สูญหาย ........ - ................... คน
๕.๕ อพยพไปยังทีป่ ลอดภัย - ............ คน ........ - ....... ครัวเรือน
๖.ความเสียหายเบื้องต้น
๖.๑ อาคารสิ่งปลูกสร้าง/บ้านเรือน ...........- ....................... แห่ง
๖.๒ พื้นที่และทรัพย์สินทางการเกษตร......- .......................... ไร่
๖.๓ สิ่งสาธารณประโยชน์(เซ่น ถนน ฝาย สะพาน ฯลฯ).... - แห่ง
๖.๔ ประมาณการความเสียหายในเบื้องต้น ........................... บาท
๖.๕ อื่นๆ (ระบุ) ........................................................ - ...... หน่วย
๗. การบรรเทาภัยในเบื้ องต้น องค์การบริห ารส่ วนตาบลบ้านเอื้อง ได้ ดาเนินการตรวจสอบความ
เสียหาย ในเบื้องต้น
แล้ว ........................................................................................
๘. เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ รถดับเพลิง – คัน รถบรรทุกน้า - คัน รถกูภ้ ัย – คัน รถกูช้ ีพ - คัน
รถบรรทุก – คัน เรือ - ลา เครื่องสูบน้า - เครื่อง เครื่องมืออื่นๆ ๙. การดาเนินงานของส่วนราชการ อาสาสมัคร มูลนิธิในพื้นที่ ....................................
□ส่วนราชการอื่น(ซื่อ)............................................... □ ภาคเอกชน(ซื่อ) ......................
(ลงซื่อ) .................................. ผู้รายงาน
(................................ )
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลปุาซาง

๒๑
คาขอหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน
ร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์ หรือบริการอื่นใด
เขียนที.่ ..................................................
วันที่.........เดือน.............พ.ศ. ...............
ข้อ ๑ ข้าพเจ้า........................................................อายุ.............ปี สัญชาติ.......................................
อยู่บ้านเลขที่................ตรอก/ซอย......................................ถนน.....................................................................
ตาบล/แขวง...........................................อาเภอ/เขต....................................จังหวัด........................................
หมายเลขโทรศัพท์.......................................................................
ในฐานะ  ผู้ประสบภัย
 เจ้าของทรัพย์สิน
 ผู้ครอบครองทรัพย์สิน
 ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย/เจ้าของทรัพย์สิน/ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ซื่อ.........................
 ผู้รับมอบอานาจของผู้ประสบภัย/เจ้าของทรัพย์สิน/ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ซื่อ..........................
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์..........................................................................(ระบุประเภทของสาธารณภัย)
เมื่อวันที่............เดือน.....................พ.ศ. .........เวลา................น.(ที่เกิดสาธารณภัย)ได้รับความเสียหายดังนี้
(๑).......................................................................................................................... ...........
(๒) ....................................................................................................................................
(๓) ......................................................................................................................... ...........
ข้อ ๒ ข้าพเจ้าขอยื่นคาขอต่อ
ขอให้ออกหนังสือรับรองไจ้เป็นหลักฐานเพื่อ.................................................................................................
โดยได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ปรากฏดังนี้ (ใส่เครื่องหมาย  ใน  หน้าข้อความที่
ต้องการ)
 ๑. หลักฐานแสดงสถานภาพความเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
 บุคคลธรรมดา
 สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้
 สาเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
 อื่นๆ ................................................................................
 นิติบุคคล
 สาเนาหนังสิรับรองนิติบุคคล
 สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (ถ้ามี)
 สาเนาวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี)
 อื่นๆ ................................................................................
 ๒. หลักฐานเอกสารแสดงสิทธิ
 ๓. หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
 ๔. เอกสารการสอบสวนพยาน (ถ้ามี)
 ๕. อื่นๆ .............................................
รวม.........................................ฉบับ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

๒2

(ลงซื่อ) ........................................... ผู้ยื่นคาขอ
(............................................ )
่
คาเตือน ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จ แกเจ้
าพนักงานมีความผิดตราประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ มาตรา
๒๖๗ และ มาตรา ๒๖๘
่
หมายเหตุ ในกรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของทรัพย์สิน หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ถึงแก่ความตาย หรือไมสามารถ
ยื่นคาขอได้ ด้วยตนเอง ให้ทายาทโดยธรรม
ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับมอบอานาจของผู้นั้น แล้วแต่กรณีเป็นผู้ยื่นคาขอ พร้อมแสดงหลักฐานการเป็น
ทายาท ผู้จัดการมรดก และการมอบอานาจดังกล่าวด้วย
สาหรับเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบแล้วครบถ้วนถูกต้อง
(ลงซื่อ).......................................................ผู้ตรวจสอบ
(............................................................ )
(ลงซื่อ) .......................................................... ผู้รับรอง
(............................................................ )
(ลงซื่อ) .......................................................... ผู้รับรอง
(............................................................ )

๒๓

ที่ ชร 54901 /

สานักงานเทศบาลตาบลปุาซาง
201 หมู่ที่ ๑ อาเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย 57110
หนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า.............................................เกิด วันที.่ ..................................
เลขประจาตัวประซาซน/หนังสือเดินทางเลขที่................................./............................อื่นๆ.................(ถ้ามี)
ที่อยู่ที่ประสบภัย บ้านเลขที่..........หมู่ที่..........ถนน...................ตาบลปุาซาง
อาเภอ แม่จัน
จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ 57110 โทรศัพท์.....................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่..............หมู่ที่...........ถนน.......................ตาบล ปุาซาง
อาเภอ แม่จัน . จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110 โทรศัพท์....................................
เป็นผู้ประสบภัยหรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์..................................(ระบุประเภทของสาธารณภัยและ
สถานที่เกิดภัย) เมื่อวันที่........................................................ ความเสียหายของผู้ประสบภัย ตามบัญชีความ
เสียหายแนบท้ายหนังสือรับรองของผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาฉบับนี้
ผู้ประสบภัยมีสิทธิที่จะได้รับการสงเคราะห์และฟื้นฟูจากหน่วยงานของทางราชการด้านใด ด้าน
หนึ่งหรือหลายด้านตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และแนวทางที่หน่วยงานนั้นกาหนด รายละเอียดตารางแสดง สิทธิ ที่
จะได้จากทางราชการปรากฏตามแนบท้ายนี้
ให้ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

(........................................................................)
นายกเทศมนตรีตาบลปุาซาง

