ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับสาธารณภัย
ระยะเวลา

ภาระ/หน้าที่

1. ก่อนเกิดภัย

1. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์แจ้งเตือนภัย เช่น ไซเรน
มือหมุน เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน วิทยุสื่อสาร
2. สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย เส้นทางถนน พื้นที่ปลอดภัย
รองรับอพยพ
3. แจ้งข่าวสาร / ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภัย
พิบัติต่ละประเภท
4. ติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศเฝ้าระวังเหตุ
ประเมินสถานการณ์ภัย
5. จัดให้มีการแจ้งเตือนภัย

2.ขณะเกิดภัย

1. การเตรียมการอพยพ
- เรียกรวมพล ณ จุดรวมพล
- สำรวจยอดรายชื่อ/ทำบัญชีผู้อพยพ
- จัดเจ้าหน้าทีผ่ ู้ควบคุมดูแลผู้อพยพ
- จัดเตรียมที่พักฉุกเฉิน
2. ดำเนินการอพยพไปยังพืน้ ทีท่ ี่ปลอดภัย
- การขนย้ายผูป้ ระสบภัย
- ตรวจสอบจำนวนผู้อพยพ
- ดูแลความปลอดภัยและความสงบของผู้อพยพ
- ให้บริการทางการแพทย์
3. ดำเนินการระงับเหตุในภาวะฉุกเฉิน/การค้นหา/การ
ช่วยชีวิตผู้ประสบภัย (ยกตัวอย่างเช่น กรณีการเกิด
อัคคีภัย) มีผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.1 ส่วนบัญชาการ ประกอบด้วย
- ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) เป็นผู้มีความสำคัญ
ในการกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารจัดการต่อ
เหตุการณ์และให้แนวทางจัดทำแผนเผชิญเหตุ ประเมิน
ความต้องการของทรัพยากรกู้ภัย รวมทั้งสร้างความ
มั่นใจในความปลอดภัยของเหตุการณ์ ให้ข้อมูลผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดของเหตุการณ์ในภาพรวม

ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน
- ฝ่ายป้องกันและเตรียมความพร้อมของ
อปท. /อำเภอ /จังหวัด
- ฝ่ายป้องกันและเตรียมความพร้อมของ
อปท. /อำเภอ /จังหวัด
- ฝ่ายป้องกันและเตรียมความพร้อมของ
อปท. /อำเภอ /จังหวัด
- ฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยของ
อปท. /อำเภอ /จังหวัด
- ฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยของ
อปท. /อำเภอ /จังหวัด
- ฝ่ายอพยพของ อปท. /อำเภอ /จังหวัด

- ฝ่ายอพยพของ อปท. /อำเภอ /จังหวัด

- ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
- ฝ่ายแพทย์ / พยาบาล

- ผู้อำนวยการ อปท./ผู้อำนวยการอำเภอ/
ผู้อำนวยการจังหวัด หรือผู้ที่ผู้อำนวยการ
แต่ละระดับมอบหมาย
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ระยะเวลา

3. หลังเกิดภัย

ภาระ/หน้าที่

ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน

- เจ้าหน้าที่ผปู้ ระสานงานหลัก (CS) เป็น
ผู้สนับสนุนการบัญชาการของผูบ้ ัญชาการเหตุการณ์ใน
การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งผู้บัญชาการเหตุการณ์
จะเป็นผู้แต่งตั้งขึ้นตามความจำเป็นและเหมาะสมในแต่
ละเหตุการณ์

- ผู้ที่ผู้บญ
ั ชาการเหตุการณ์ในแต่ละระดับ
แต่งตั้ง

3.2 ส่วนอำนวยการ ประกอบด้วยโครงสร้างหลัก 4
ฝ่าย คือ
- ฝ่ายปฏิบัติการ มีหน้าทีป่ ฏิบัติตามยุทธวิธี
จัดสรรและกำกับดูแลทรัพยากรในการตอบโต้เหตุ
ฉุกเฉิน เช่น จนท.ดับเพลิง เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้
จนท.ตำรวจ อำนวยการด้านจราจรและกันฝูงชนออก
จากสถานที่เกิดเหตุ จนท.กู้ภัย ดำเนินการค้นหาและ
ช่วยชีวิตผู้ประสบภัย จนท.สาธารณสุข ให้การ
ช่วยเหลือปฐมพยาบาลผูบ้ าดเจ็บและช่วยชีวติ เป็นต้น
- ฝ่ายแผนงาน มีหน้าที่หลักในการจัดทำแผน
เผชิญเหตุเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ตลอดจนรวบรวมประเมินผลข้อมูล และ
รักษาสถานะของทรัพยากรกู้ภัย
- ฝ่ายสนับสนุน มีหน้าที่ในการจัดหาสนับสนุน
ทรัพยากรและการบริการที่จำเป็นในการตอบโต้
เหตุการณ์ (ทรัพยากรหมายความรวมถึงเครื่องมือ
อุปกรณ์ บุคลากรและงบประมาณในการดำเนินการ)
- ฝ่ายการบริหาร มีหน้าทีด่ ้านงานธุรการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตอบโต้เหตุ
ฉุกเฉิน จัดทำบัญชี จัดหาวัสดุอุปกรณ์ บันทึกเวลาการ
ปฏิบัติงานและประเมินค่าใช้จา่ ยด้านต่าง ๆ
1. สำรวจความเสียหาย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- ด้านคน (เจ็บ/ตาย/ผู้สูญหาย)
- ด้านทรัพย์สิน (ทั้งหลัง /บางส่วน)
- ด้านเครื่องประกอบอาชีพ
- ด้านสาธารณูปโภค
- ด้านอื่นๆ

- ฝ่ายปฏิบัติการของ อปท. /อำเภอ /
จังหวัด
- ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ของหน่วยงาน
ในฝ่ายปฏิบัติการ ของ อปท / อำเภอ /
จังหวัด
- ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ของหน่วยงาน
ในฝ่ายปฏิบัติการ ของ อปท / อำเภอ /
จังหวัด
- ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ของหน่วยงาน
ในฝ่ายปฏิบัติการ ของ อปท / อำเภอ /
จังหวัด

- ฝ่ายสงเคราะห์ฯ ของ
อปท. /อำเภอ /จังหวัด
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ภาระ/หน้าที่

ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน

2. จัดทำบัญชีรายการแยกแต่ละด้านเพื่อเสนอขอรับการ
สงเคราะห์และช่วยเหลือตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. ฟื้นฟู บูรณะซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิม
- ฝ่ายฟืน้ ฟูบูรณะ
4. ซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค
- ฝ่ายฟืน้ ฟูบูรณะ
5. ประสานขอรับการสนับสนุนจากองค์กรนอก
- ฝ่ายประสานงาน

4

งบประมาณในการดำเนินการบริหารจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัย
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ใช้เงินงบประมาณ ของ อปท. ที่เกิดภัย ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
2. อำเภอ
- ใช้เงินทดรองราชการฯ ในอำนาจของอำเภอที่ผู้ว่าราชการจังหวัด จัดสรรให้ อำเภอละ 500,000 บาท
3. จังหวัด
3.1 ใช้ เงินทดรองราชการฯ วงเงิน 20 ล้ านบาท (ปภ.) ตามระเบี ยบกระทรวงการคลั งว่ าด้ วยเงินทดรองราชการเพื่ อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่
กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ การช่วยเหลือดังกล่าว ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นที่ได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้ว
3.2 ใช้เงินมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ฯ วงเงิน 500,000 บาท ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ ใน
การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่าง ๆ โดยแยกแต่ละด้าน ดังนี้
1) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ภายในวงเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือในด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในกรณีที่ผู้ประสบภัยไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยจังหวัด
สามารถจัดซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าเป็นสิ่งของพระราชทาน ในนามมูลนิธิราช
ประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้ผู้ประสบภัยทุกครอบครัวในวงเงินชุดละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ยกเว้น ผู้
ประสบอัคคีภัย กรณีที่บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ให้จังหวัดดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นเพิ่มเติม โดยจัดซื้อเครื่องครัว เครื่องนอน
ตามความเหมาะสม ภายในวงเงินไม่เกินครอบครัวละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) และกรณีที่บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ซึ่ง
ไม่ ได้ รั บ ความช่ วยเหลื อจากหน่ วยงานราชการใด ให้ พิ จารณาช่ วยเหลื อในเรื่ องที่ อยู่ อาศั ยในกรณี ฉุ กเฉิ น โดยอิ งระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 ภายในวงเงินไม่เกินครอบครัวละ 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
2) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ภายในวงเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อให้
ความช่วยเหลือด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระยะฟื้นฟู ในนามมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามความจำเป็น
ได้แก่
- กรณีมีผู้เสียชีวิตเนื่องจากภัยพิบัติกรณีต่าง ๆ รวมทั้งภัยจากฟ้าผ่า ให้พิจารณาจ่ายเงินบรรเทาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้า รายละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
- กรณี ผู้เสียชีวิต มีบุตรกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ ให้พิจารณาดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยทุนพระราชทานเพื่อ
การศึกษาสงเคราะห์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ โดยด่วน
3.3 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด มีงบประมาณในการดูแลประชาชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
โดยสามารถจ่ายเป็นเงินปลอบขวัญฯ ได้รายละไม่เกิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3.4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีเงินงบประมาณในการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อการจัดประกอบอาหารเลี้ยง
ผู้ประสบภัย
3.5 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
3.6 หน่วยบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร
3.7 มูลนิธิ / สมาคม / องค์กรการกุศล / ภาคเอกชนต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย

******************

ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ภัยแล้ง/ฝนทิ้งช่วง

ขาดน้้า-อุปโภคบริโภค

ขาดน้้า-พื้นที่การเกษตร

โครงการชลประทานสิงห์บุรี
-จัดสรรการปล่อยน้้าให้การเกษตร

อปท.ในพื้นที่
ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

อำเภอ

-สร้างความเข้าใจในการจัดสรรน้้าใน
พื้นที่ให้เกษตรกรรับทราบ
-สนับสนุนเครื่องสูบน้้า
-

-สนับสนุนน้้าดืม่

เกษตรจังหวัด
-ประสานการประปา
-อบจ.
-หน่วยทหาร
-ศูนย์ ปภ.เขต 16 ชัยนาท

-หน่วยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-แจ้งเตือนประชาชนในการใช้น้าในช่วง
ฤดูแล้ง
-สนับสนุนเครื่องสูบน้้า
-ประสานขอเครื่องสูบน้้าจากหน่วยงาน
อื่นๆ
-ประชุ ก.ช.ภ.จ.เพื่อพิจารณาประกาศ

จังหวัด
-แจกจ่ายน้้าอุปโภค-บริโภค

จังหวัดสิงห์บุรี

เขตพื้นที่ประสบภัยในการให้ความ
ช่วยเหลือตามระเบียบ

-สร้างการรับรู้ในการปลูกพืชที่ใช้น้าน้อย
ในช่วงฤดูแล้งให้ประชาชนทราบ
-ก้าหนดพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชในช่วง
ฤดูแล้ง

อปท.ในพื้นที่
-สนับสนุนเครื่องสูบน้้าให้เกษตรกร

ขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
พื้นที่เกษตรกรที่เสียหาย หมายถึง พื้นที่ทา
การเกษตรที่เกษตรกรได้ทาการเพาะปลูกพืช
หรือ ปลูกข้าว เลี้ยงปศุสัตว์หรือทาการ
ประมงแล้ว และ พื้นที่ดังกล่าวได้ประสบภัย
ธรรมชาติ น้าท่วม หรือฝนทิ้งช่วงจนพืชที่
ปลูก สัตว์ที่เลี้ยงหรือการประมงได้รับความ
เสียหาย ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
เกษตรกรที่สามารถขอความช่วยเหลือ
กรณีได้รับความเสียหาย สาหรับเกษตรกร
ต้องไปขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร(ทบก. 01) กับ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจาตาบลใน
ตาบลนั้น ๆ หรือที่สานักงานเกษตรอาเภอและ
ต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชที่สานักงานเกษตร
อาเภอ ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงปศุสัตว์กับสานักงาน
ปศุสัตว์อาเภอ และขึ้นทะเบียนการผลิตด้าน
ประมงกับสานักงานประมงอาเภอ

*“ ทั้งนี้ ต้องขึ้นทะเบียนดังกล่าวก่อน
เกิดภัยพิบัติเท่านั้น”
เกษตรกร ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
จะต้องดาเนินการ ดังนี้
1. เมื่อพื้นที่การเกษตร(ที่ทากิน)
ประสบภัยพิบัติและหรือได้รับความเสียหาย
ต้องไปแจ้งความเสียหาย ณ ที่ทาการ
ผู้ใหญ่บ้าน กานัน ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล โดยด้าน
พืชแจ้งความที่สานักงานเกษตรอาเภอ ด้าน
ปศุสัตว์แจ้งความที่สานักงานปศุสัตว์อาเภอ
และด้านประมงแจ้งความที่สานักงานประมง
อาเภอในท้องที่ที่เป็นที่ตั้งพื้นที่เกิดภัยนั้น ๆ
ทันที
เอกสารที่นามาประกอบการแจ้งขอรับ
ความช่วยเหลือ ดังนี้

1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนา
ทะเบียนบ้าน
2) สาเนาเอกสารสิทธิ์ (โฉนดที่ดิน นส.3
สัญญาเช่า ใบเสียภาษี หรืออื่นใดถ้า
สามารถแสดงให้ทราบว่า เป็นเจ้าของพื้นที่
ที่เสียหายจริง)
3) ภาพถ่ายพื้นที่ได้รับความเสียหาย
4) สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ของ
เกษตรกรที่ขอรับการช่วยเหลือหรือคู่
สมรส
2. กรอกข้อมูลความเสียหายตาม
แบบขอรับความช่วยเหลือ (กษ 01) ให้
ครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสาร
ความเสียหายด้านพืชแจ้งได้ที่สานักงานเกษตร
อาเภอ ด้านปศุสัตว์แจ้งได้ที่สานักงานปศุสัตว์
อาเภอ และด้านประมง แจ้งได้ที่

- สานักงานประมงอาเภอเมืองนครนายก
- สานักงานประมงอาเภอองครักษ์

- สานักงานประมงอาเภอบ้านนา
- สานักงานประมงอาเภอปากพลี
3. ไปตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล ได้แก่ ชื่อ สกุล หมายเลขบัตรประจาตัว
ประชาชน ที่อยู่ และความเสียหายตามที่แจ้งไว้
ตามแบบ กษ 02 ที่สานักงานเกษตรอาเภอ
นาไปติดประกาศอย่างน้อย 3 วัน ณ ที่ทาการ
ผู้ใหญ่บ้าน กานัน หรือในเวทีประชาคม
หมู่บ้าน ถ้าพบข้อมูลผิดพลาด หรือมีบุคคลใด
แจ้งความเท็จ ให้ดาเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบประจาตาบล หรือสานักงาน
เกษตรอาเภอและประมงอาเภอทันทีเพื่อ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องทันที หรือ
ภายในระยะเวลาที่สานักงานเกษตรอาเภอ
กาหนดให้ทาการแก้ไขข้อมูลได้ และหากไม่มี
ผู้ใดคัดค้านถือว่าทุกคนในชุมชนให้การรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูล
4. เมื่อได้รับอนุมัติให้การช่วยเหลือ
แล้ว เกษตรกรผู้ประสบภัยจะต้องติดต่อขอรับ

หนังสือสาคัญรับเงิน(กษ 04) จากสานักงาน
เกษตรอาเภอ หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ประจาตาบล แล้ว นา กษ 04 พร้อมบัตร
ประจาตัวประชาชนติดต่อขอรับเงินที่ ธกส.
สาขา ตามแผนที่สานักงานเกษตรอาเภอ
ร่วมกับ ธกส.สาขาอาเภอกาหนด

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจาตาบล
ประมงอาเภอจะต้องดาเนินการดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่
แต่ละหมู่บ้านไปแจ้งข้อมูลประมง ณ ที่ทาการ
ผู้ใหญ่บ้าน (ระบุชนิดสัตว์น้าและช่วง วัน
เดือน ปี ที่เพาะเลี้ยงให้ชัดเจน)
2. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและแจ้งเตือน
สถานการณ์ให้เกษตรกรประมงทราบอย่าง
ต่อเนื่อง
3. ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน กานัน ส.อบต.
หรือผู้นาชุมชน หรือคณะกรรมการที่รับการ
แต่งตั้งดาเนินการ
สารวจความเสียหายเบื้องต้น ภายใน 24 ชั่วโมง

4. รวบรวมข้อมูลความเสียหาย และ
รายงานความเสียหายเบื้องต้น ตามแบบ
รายงานความเสียหายเบื้องต้น ( คชก.1 )ระดับ
หมู่บ้าน ระดับตาบล และรายงานสานักงาน

เกษตรอาเภอให้ประมงอาเภอรายงานประมง
จังหวัดภายใน 24 ชั่วโมง
5. ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน กานัน สอบต.
หรือผู้นาชุมชน หรือคณะกรรมการที่รับการ
แต่งตั้งดาเนินการ สารวจพื้นที่เกิดภัยและความ
เสียหายรายบุคคล (อย่างละเอียด/ตรวจสอบ
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร(ทบก. 01)
ทะเบียนการปลูกพืช เพาะเลี้ยงสัตว์น้า รม. รต.
หรือข้อมูลที่แจ้งขึ้นทะเบียนตามข้อ 1 โฉนด
ที่ดิน เอกสารสิทธิ์ต่าง ๆ ภาพถ่ายพื้นที่ที่เกิด
ภัยและเสียหาย)ตามแบบ กษ 01โดยจะต้อง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 10 วันนับตั้งแต่
วันที่เกิดภัย
6. ประมวลผล กษ 02 ทั้ง 3 ด้าน
(ประมง,ปศุสัตว์,เกษตร) แล้ว ตรวจสอบกับ
กษ 01 ที่จัดเก็บข้อมูลว่ามีข้อมูลตรงกันหรือไม่
ถ้าไม่ตรงกันให้ตรวจสอบและทาการแก้ไขให้
ถูกต้องทันที

7. เมื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นถูกต้องแล้ว นา
กษ 02 ติดประกาศ ณ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน ที่ทา
การองค์การบริหารส่วนตาบล และ
ประชาสัมพันธ์จัดเวทีประชาคมตรวจสอบ
ข้อมูล โดยกาหนด เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน ถ้า
ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องให้ที่ประชุมประชาคมมี
มติรับรองข้อมูล
8. แจ้งให้ผู้ประสบภัย ตรวจสอบ
รายชื่อ หมายเลขบัตร ที่อยู่ พื้นที่เสียหาย
หากพบข้อผิดพลาดให้รีบแจ้งสานักงานเกษตร
อาเภอแก้ไขโดยด่วน
9. เมื่อได้รับอนุมัติให้การช่วยเหลือ ให้
ติดต่อเกษตรกรผู้ประสบภัยเพื่อรับหนังสือ
สาคัญรับเงิน(กษ 04)ที่สานักงานเกษตรอาเภอ
10. วางแผนร่วมกับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานประสานการช่วยเหลือระดับ
อาเภอ และ ธกส. สาขา วางแผนการจ่ายเงิน
ให้ผู้ประสบภัย

11. อานวยความสะดวก และรับรอง
ความถูกต้องกรณีที่มีข้อผิดพลาดเมื่อเกษตรกร
มาติดต่อรับเงินตามแผน พร้อมทั้งรายงานผล
ให้เกษตรอาเภอทราบหลังจากดาเนินการแล้ว
เสร็จ หรือตามที่ประมงจังหวัดสั่งการ
12. ต้องดาเนินงานการครบตาม
ขั้นตอนและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานทุกขั้นตอนเพื่อประกอบการ
ตรวจสอบด้วย
สานักงานประมงอาเภอ
ดาเนินการดังนี้
1. เมื่อเกิดภัยพิบัติรีบรวบรวมข้อมูล
ความเสียหายเบื้องต้น รายงานตามแบบ คชภ.
1 ให้จังหวัดทราบทางโทรสารหรือ
อีเมล ภายใน 24 ชั่วโมง
2. ร่วมแต่งตั้งคณะทางานสารวจความ
เสียหายและพิจารณาขอความช่วยเหลือ

เกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ระดับอาเภอ
ตาบล หมู่บ้าน
3. รวบรวมข้อมูลความเสียหาย
ประมวลผลความเสียหาย (กษ 02) ด้านประมง
นาเสนอ ก.ช.ภ.อ. พิจารณาขอรับความ
ช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก
งบประมาณของอาเภอ หากไม่มีงบประมาณ
รีบจัดส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานขอความ
ช่วยเหลือให้จังหวัดภายใน 30 วัน หลังเกิด
ภัยพิบัติ
4. เมื่อได้รับงบประมาณช่วยเหลือให้
ดาเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติของทาง
ราชการ รายงานผลให้จังหวัดทราบจนกว่า
จะดาเนินการแล้วเสร็จ

