คูมือการปฏิบตั ิงาน
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยยาง
๑. หลักการและเหตุผล
สาธารณภัยยังคงมีแนวโนมจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและซับซอนมากขึ้น เนื่องจาก
ภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
สังคมชนบทไปสูสังคมเมืองอยางรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยมากขึ้สงผลให
ความเสียหายจากธารณภัยรุนแรงมากขึ้นทั้งภัยธรรมชาติ เชน วาตภัย อุทกภัยแลง ภัยหนาว
และภัยจากการกระทำของ เชน อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตรายองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นซึ่งประชาชน และมีบทบาทภารกิจในการเขาไปใหความชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย
ในลำดับหนวยงานภายนอก จะเขาไปใหความชวยเหลือประกอบกับพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ ๒๕๕๐ กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย และใหผบู ริการองคกรปกครองสวนทองถิ่เปนผูอนวยการทองถิ่นในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในทองถิ่นตน จึงภารกิจสำคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะตองเตรียม
ความพรอมในการปองกันสาธารณภัย และพัฒนาความสามารถในการเผชิญเหตุและใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยภายหลังจากสถานการณภัยยุติ
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหการดเนินงานจัดการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารตําบล
หวยยาง มีขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
๒. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกหนดระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกาการจับดการงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยที่กหนดไวอยางสมาเสมอา และมีประสิทธิภาพ
๓.เพื่อพัฒนาขีดความสามารถดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพสามารถล
ความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติใหเหลือนอยที่สุด
๔. เพื่อใหประชาชนที่ประสบภัยไดรับการชวยเหลือฟนฟูอยางทั่วถึงและทันเวลา
๕.เพื่อบูรณการระบบการสั่งการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖. เพื่อสรางระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดี
๓. นิยามคำศัพท
การปองกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมตางๆ ที่กหนดขึ้นลวงหนา ทั้งทางดาน
โครงสราง และที่มิใชดานโครงสราง เพื่ออลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย

ผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการตาง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบ
ทาง ลบจากสาธารณภัย และยังหมายถึงการลดและปองกันมิใหเกิดเหตุหรือลดโอกาสที่อาจกอใหเกิด
สาธารณภัย
การเตรียมความพรอม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่ ดําเนิน การ
ลวงหนากอนเกิด สาธารณภัย เพื่อเตรียมพรอมการจัดการในสถานการณฉุกเฉินใหสามารถรับมือกับ
ผลกระทบจากสาธารณภัยได อยางทันการณ และมีประสิทธิภาพ
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน(Emergency Management) หมายถึง การจัดตั้งองคกรและการบริห
จั ด ก า ร ด า น ต า ง ๆ เ พื่ อ รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร จั ด ก า ร ส ถ า น ก า ร ณ ฉุ ก เ ฉิ น ทุ ก รู ป แ บ บ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเตรียมค พรอมรับมือและการฟนฟูบูรณะ
การฟนฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การฟนฟูสภาพเพือ่ ทําใหสิ่งที่ถูกตองหรือไดรับความ
เสียหาย จากสาธารณภัยไดรับการชวยเหลือแกไขใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิมรวมทั้งให
ผูประสบภัยสามารถ ดํารงชีวิตตามสภาพปกติไดโดยเร็ว
หนวยงานของรัฐหมายถึง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นข
หมายความรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิน่ หมายถึง องคการบริหารสวนต าบลเทศบาล องคการบริหารสวนจั
เมืองพัทยาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
ผูอ นวยการทองถิ่น หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตำบล
ผูชวยผูอนวยการทองถิ่น หมายถึง ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เจาพนักงาน หมายถึง ผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
พื้นที่ตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ๒๕๔๐.
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องคกรปฏิบัติในการปองกัน
และ บรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัด
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ หมายถึง องคกรปฏิบัตใิ นการปองกัน
และบรรเทา สาธารณภัยในเขตอําเภอ และทําหนาที่ชวยเหลือจังหวัดในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทองถิ่นแหงพื้นที่ หมายถึง องคกรปฏิบัติใน
การปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง และเปนหนวยเผชิญเหตุเมื่อ
เกิดสาธารณภัยขึ้น ในพื้นที่
๔. การจัดตั้งกองอนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔.๑ องคกรปฏิบัติ
๔.๑.๑กองอำนวยการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง
หนาที่เปนหนวยงานของผูอานวยการทองถิ่น และใหมีที่ทำการโดยใหใชที่ทำองคการบริหารสวนตำบล
หวยยาง เป นสนัก งานของผูอนวยการทองถิ่นองคการบริหารสวนตำบล เป นผูอํานวยการ และมีปลั ด
องคการบริหาร เปนผูชวยผูอำนวยการ กํานัน ผูใหญบาน และภาคเอกชนในพื้นที่รวมปฏิบัติงาน ในกอง
อํานวยการ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตตําบล
หวยยาง และเปนหนวยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่

๔.๑.๒ ภารกิจของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบล
หวยยาง
(๑) อํานวยการ ควบคุม ปฏิบตั ิงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการปองกันและ
บรรเทาสาธารณ ภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลหวยยาง
(๒) สนับสนุนกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพื้นที่ติดตอ หรือใกลเคียง หรือเขต
พื้นที่อื่น เมื่อไดรับการรองขอ
(๓) ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งประสานความ
รวมมือกับ ภาคเอกชนในการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน
๔.๒ โครงสรางและหนาที่ของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหาร
สวนตำบลหวยยาง
๔.๒.๑ โครงสรางกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารตำบลหวยยาง
ประกอบดวย5 ฝายไดแก
1.ฝายอํานวยการ ทําหนาที่ อํานวยการ ควบคุมกํากับดูแลในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยใหเปนไปอยางมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งวางระบบการติดตามติดตอสื่อสารในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหวางกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และฝายที่
เกี่ยวของให การติดตอเปนไปอยาง รวดเร็วตอเนื่องและเชื่อถือไดตลอดเวลา
๒. ฝายแผนและโครงการ ทําหนาที่ เกี่ยวกับงานการวางแผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยการพัฒนาแผนงาน การพัฒนา เกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอน งาน
ติดตามประเมินผลงานการฝกซอมแผนฯ งานการจัด ฝกอบรมตาง ๆ และงานการจัดทําโครงการเกี่ยวกับ
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. ฝายปองกันและปฏิบัติการ ทําหนาที่ ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล ประเมิน
สถานการณที่อาจเกิดขึ้นวางมาตรการตาง ๆ ในการ ปองกันภัยมิใหเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแลวใหไดรับความ
เสียหายนอยที่สุด จัดระเบียบแจงเตือนภัยการชวยเหลือ ประชาชนผูประสบภัยงานการขาวการรักษาความ
ปลอดภัยและการปฏิบัตกิ ารจิตวิทยา
๔. ฝายฟนฟูบูรณะ ทําหนาที่สํารวจความเสียหายและความตองการดานตาง ๆ จัดทําบัญชี
ผูประสบสาธารณภัย ประสานกับ ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเคราะหผูประสบสาธารณภัย เพื่อให
การสงเคราะหและฟนฟู คุณ ภาพชีวิตทั้ง ทางดานรางกายและจิตใจแกผูป ระสบสาธารณภัย พรอ มทั้ง
ดําเนินการฟนฟูบูรณะสิ่งที่ชํารุดเสียหายใหกลับคืนสู สภาพเดิม หรือใกลเคียงกับสภาพเดิมใหมากที่สุด
๕. ฝายประชาสัมพันธ ทําหนาที่ เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ เผยแพรความรูเกี่ยวกับ
การปองกันและบรรเทาสาธารณ ภัยและการแถลงขาวขอเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหาย และความชวยเหลือ
ใหแกสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปไดทราบ

๔.๓ การบรรจุกําลัง
๔.๓.๑ ในภาวะปกติ ใชกลังเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนต าบลบางบุตรเปนหลัก
๔.๓.๒ มื่อคาดวาจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใดานวยใหการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเขาควบคุมสถานการณ ปฏิบัติหนาที่และเพื่อชวยเหลือประชาชนใหพื้นที่โดยเร็วรายงานใหผูอำนวยการ
และนายอําเภอทราบทันที
๕. สถานที่ ณ องคการบริหารสวนตำบลหวยยาง 163 หมูที่ 4 ตำบลหวยยาง อําเภอบัวใหญ
จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท/โทรสาร 044 - 756262

๖. แนวทางปฏิบัติ
การปฏิบัติกอนเกิดสาธารณภัย
วัตถุประสงค เพื่อเตรียมการดานทรัพยากรระบบการปฏิบตั ิการและเตรียมความพรอมไวรองรับ
สถานการณ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
หลักการปฏิบัติ ใหองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง และหนวยงานที่เกี่ยวของจัดเตรียมและ
จัดหาทรัพยากรที่จําเปนเพื่อ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยง
และความลอแหลมของพื้นที่ รวมทั้ง การวางแนวทางการปฏิบัตกิ ารใหพรอมเผชิญสาธารณภัยและดําเนินการ
ฝกซอมตามแผนที่กําหนดอยางสม่ําเสมอ เปนประจําเพื่อใหเกิดความพรอมในทุกดานและทุกภาคสวนในเขต
พื้นที่ตําบลหวยยาง
หลักการปฏิบัติแนวทางปฏิบัติ
๑. การปองกันและลดผลกระทบ
๑.๑ การวิเคราะหความเสี่ยงภัย

๑.๒ การเตรียมการดานฐานขอมูลและระบบ

๑.๓ การสงเสริมใหความรูและสรางความ

แนวทางปฏิบัติ
- ประเมินความเสี่ยงภัยและความลอแหลมในเขต
พื้นที่
โดยพิจารณาจากขอมูลสถิติการเกิดภัยและ
วิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมตาง ๆ
- จัดทแผนที่เสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย
- จัดทำฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการบริหาร
สารสนเทศสาธารณภัย
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลดานสาธารณภัย
ระหวางหนวยงานใหมีประสิทธิภาพและสามารถใชรวมกัน
- กระจายขอมูลดานสาธารณภัยไปยังหนวย
หนาที่ปฏิบัติการ
- สนับสนุนใหสื่อประชาสัมพันธทุกแขนง
การตระหนักดานการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย รณรงคประชาสัมพันธเพื่อปลูกฝงจิตสาน
ปลอดภัยอยางตอเนื่อง
-เผยแพรและเสริมสรางความรูความเขา
ประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตประจวัน
-พั ฒ น า รู ป แ บ บ แ ล ะ เ นื้ อ ห า ก า ร ร ณรงค
ประชาสัมพันธใหชัดเจนเขาใจงาย เหมาะสง
กลุมเปาหมายแตละกลุม และเปนที่นาสนใจ
สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรเครือขาย
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกภาคสวน
ทั้งภาคเอกชน และอาสาสมัครตาง ๆ มีสวนรวมใจ
รณรงคในเรื่องความปลอดภัยอยางตอเนื่อง

หลักการปฏิบัติ
๑.๔ การเตรียมการปองกันดานโครงสรางและ
เครื่องหมายสัญญาณเตือนภัย

๒. การเตรียมความพรอม
๒.๑ ดานการจัดระบบปฏิบัตกิ ารฉุกเฉิน

๒.๒ ดานบุคลากร

แนวทางปฏิบัติ
- จัดหาพืน้ ที่รองรับนและกักเก็บนา า
- สรางอาคารหรือสถานที่เพื่อเปนสถานที่หรับาลบภั
พื้นที่ที่การหนีภัยทไดยากหรือไมมีพื้นที่หลบา
เหมาะสม
- กอสราง/ปรับปรุงเสนทางเพื่อการสงลังบรุงา หรือ
เสนทางไปสถานที่หลบภัยใหใชการได
- จัดท าคูมือและจัดทแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผน
สำรองของหนวยงาน และมีการฝกซอมแผนเปนประจ
ทุกป
- จัด เตรีย มระบบการติด ตอ สื่อ สารหลัก
- กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธขาวสารแกประ
และเจาหนาที่
- จัดเตรียมระบบการแจงเตือนภัยและสงสัญญาณ
เตือนภัยใหประชาชนและเจาหนาที่ไดรับทราบลวงหน
- จัดเตรียมเสนทางอพยพและจัดเตรียมสถานที่
สำหรับคนและสัตวเลี้ยง
- กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบ
เรียบรอย รวมทั้งการควบคุม การจราจรและการส
ภายในเขตพื้นที่
- จัดระบบการดูแลสิ่งของบริจาคและการสงเคราะห
ผูประสบภัย
- จัดทำบัญชีรายชื่อคนที่ตองชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ
- จัดเตรียมเจาหนาที่รับผิดชอบงานปองกันและบรร
สาธารณภัย และกหนดวิธีการปฏิบัติตามหนาที่และ
ขั้นตอนตาง ๆ
- วางระบบการพัฒนาศักยภาพและการฝกอบรมบุคล
ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- จัดท บัญชีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานตางเจาหนาที่หรือ
จากหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ
- การเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันแ
บรรเทาสาธารณภัย โดยการฝกอบรมประชาชน

หลักการปฏิบัติ
๒.๓ ดานเครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และพลังงาน

๒.๔ ดานการเตรียมรับสถานการณ

แนวทางปฏิบัติ
- จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือ
วัสดุอุปกรณที่จ าเปนใหพรอมใชงานไดทันที
- จัดทบัญชีเครื่องจักรกลา ยานพาหนะ เครื่องมือ
อุปกรณของหนวยงาน ภาคีเครือขายทุกภาคสวน
- พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ
สาธารณภัยใหทันสมัย
- จัด หาเครื่อ งมือ และอุป กรณ ท ี่จ ำเปนพื้นฐานสาหรับ
ชุมชน
- จัดเตรียมระบบเตือนภัย
- จัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงสำรอง/แหลงพลังงานสำรอง
- จัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปอง
บรรเทาสาธารณภัย เชน สถานพยาบาล ไฟฟา
ประปา ผูนำชุมชนาฯลฯ
- มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบใหแกหนวยงาน
- กำหนดผูประสานงานที่สามารถติดตอไดตลอด
เวลาของหนวยงาน

การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน
วัตถุประสงค
๑. เพื่อดำเนินการระงับภัยที่เกิดขึ้นใหยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดจาก
ความรวมมือจากทุกภาคสวน
๒. เพื่อรักษาชีวิต ทรัพยสิน และสภาวะแวดลอมที่ไดรับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบ หลักการปฏิบัติ
คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หมูบาน/ชุมชน กองอํานวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง และหนวยงานที่เกี่ยวของเนินการตามขั้นตอนและวิธีปฏิบตั ิ
๑. กรณีเมื่อเกิดสาธารณภัย ระดับหมูบาน/ชุมชน
หลักการปฏิบัติแนวทางปฏิบัติ
๑. การแจงเหตุ

แนวทางปฏิบัติ
ประชาชน/ อาสาสมัคร/ คณะกรรมการฯ ฝายแจงเตือน
ภัยแจงเหตุใหประธานคณะกรรปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยหมูบาน / ชุมชนและผูอ ํานวยการทองถิ่
ผูที่ผูอำนวยการทองถิ่นมอบหมายทราบ โดยทาง
สื่อสาร / โทรศัพท

๒. การระงับเหตุ

คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู
อปพร./ OTOS/ อาสาสมัครตาง ๆ เขาระงับ
ตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน

๓. การประสานหนวยงานตาง ๆ

- กรณีผูบาดเจ็บใหประสานสถานพยาบาลในพ
ขางเคียง
- กรณีเกินศักยภาพของหมูบาน / ชุมชน
ระงับภัย ใหประธานคณะกรรมการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยหมูบาน / ชุมชน รายงานตอผูอ ํานวยการ
ทองถิ่น เพื่อขอความชวยเหลือ

๒. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกวาระดับหมูบาน / ชุมชน จะควบคุมได
หลักการปฏิบัติแนวทางปฏิบัติ
๑. การจัดตั้งศูนยอำนวยการเฉพาะกิจฯ
๒. การเฝระวัง ติดตาม และรับแจงเหตุ ๒๔ ชั่วโมง
๓. แจงขาวเตือนภัย

๔. การระงับเหตุ

๕. การชวยเหลือผูประสบภัย

๖. การรายงานสถานการณ

๗. การประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ

๘. การอพยพ

แนวทางปฏิบัติ
ผูอำนวยการทองถิ่นออกคำสั่งตั้งศูนยอำนวยการ
เฉพาะกิจ
จัดเวรเฝาระวังติดตามสถานการณ
- แจงผูประสานงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
- แจงผานทางสือ่ ตาง ๆ
- ออกประชาสัมพันธเสียงตามสาย
- ผูอำนวยการทองถิ่นเขาพื้นที่ และตั้งศูนย
เหตุการณในที่เกิดเหตุ เพื่อเปนจุดสัง่
บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณ และ
ในการระงับเหตุ
- ปฏิบัติการคนหา และชวยเหลือผูประสบภัย
- ปฐมพยาบาลผูประสบภัยที่เจ็บปวยเพื่อสงไปรักษา
ในโรงพยาบาลตอไป
- จัดหาปจจัยสี่ใหแกผูประสบภัย
- ใหการสงเคราะหผูประสบภัย
จัดเตรียมเจาหนาที่เพือรายงานสถานการณให
อำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอและกองอำนวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดทราบจนกระทั่งสถานการณภัย
สิ้นสุด
กรณีตองขอรับการสนับสนุนจากกอง
อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท.
ขางเคียง / สวนราชตาง ๆ ในพื้นที่ /
องคกรสาธารณกุศลภาคเอกชนหรือกองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป
เมื่อสถานการณเลวรายและจำเปนตองอพยพให
ดำเนินการอพยพเคลื่อนยายอยางเปนระบบ

๓. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกวาระดับทองถิ่นจะควบคุมได
หลักการปฏิบัติแนวทางปฏิบัติ
การสงตอการควบคุมสถานการณ

แนวทางปฏิบัติ
กรณีสถานการณรุนแรงเกินกวาศักยภาพของทองถิ่น
รับสถานการณไดให รายงานตอผูอํานวยการ
อำเภอเพือ่ สงมอบการควบคุมสถานการณตอไป

การอพยพ
วัตถุประสงค
เพื่อเปนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ ของประชาชและของรัฐ และสามารถ
ดำเนินการ อพยพเคลื่อนยายใหเปนไปอยางมีระบบ สามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไป
สูสถานที่ปลอดภัอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อเปนการเคลื่อนยายสวนราชการมาอยูในเขตปลอดภัยและ
สามารถใหบริการประชาชนได
หลักการปฏิบัติ
๑. การเตรียมการอพยพ
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
๑. จัดทแผนอพยพในพื้นที่เสี่ยงจากสาธารณภัย ประชุมผูที่เกี่ยวของ
๒. เตรียมการเกี่ยวกับการอพยพ
ประชุมและสรวจสถานที่
- สถานที่ปลอดภัยสาหรับการอพยพประชาชนและ
สัตวเลี้ยง
- เสนทางหลัก และสำรองสําหรับอพยพา
ปายแสดงสัญญาณเตือนภัยายบอกเสนทางอพยพ
- ปายทั้งเสนทางหลักและเสนทางรอง
- จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ ยานพาหนะที่จําเปนเปนตอ
การอพยพ
- จัดลำดับความสคัญของการอพยพ โดยจัดแบง
ประเภทของบุคคลตามลดับความสำคัญเรงดวน
- กำหนดจุดนัดหมายประจำชุมชนและพื้นทีส่ ํารอง
อพยพ
- จัดทคูมือการอพยพจากสาธารณภัยที่สั้น งาย
ความเขาใจ ใหประชาชนไดศึกษา
๓. จัดเตรียมสรรพกลังหนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน ทบทวนและฝกซอมแผนอยางสมำเสมอ
หนวยอพยพ
๔. จัดประชุมหรืออบรมใหความรูในการชวยเหลือ ประชุมหรือฝกอบรม
ตัวเองเมื่ออยูในภาวะฉุกเฉิน
๕. ทบทวนและฝกซอมแผนระบบเตือนภัยและ ฝกซอมแผนทั้งแบบปฏิบัติการบนโตะ
อพยพ ประเมินเพื่อใหสามารถประยุกตใชตอไป ปฏิบัติการจริง
- ติดตอกับผูมีวิทยุสื่อสาร / หรือผูมีเขารวมใน
๖. ตรวจสอบการท งานระบบสื่อสาร
การแจงเตือนภัย
- ฝกซอมแผนอพยพ

๒. การจัดระเบียบสถานที่อพยพและการรักษาความปลอดภัย
หลักการปฏิบัติ
๑. การจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัย

๒. การรักษาความปลอดภัย

แนวทางปฏิบัติ
- จัดเตรียมพื้นที่ใหเหมาะสมกับจนวนผูอพยพา
และสัตวเล
- จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของหนองอาหาร
นดื่มา
และสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ
- จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานจัดระเบียบพื้นที่อพยพ
โดยแบงพื้นที่ใหเปนสัดสกลุมครอบครัวหรือวนเปน
ชุมชน
ดทแบบฟอรมลงทะเบียนผูอพยพเพื่อเปนการตรวจสอบ
จำนวนผูอพยพา
- จัดหาสถานที่ปลอดภัยแหงอื่นไวรองรับในกรณีอพยพ
จัดระเบียบเวรยามทั้งในสถานที่อพยพ และบานเรือน
อพยพ

๓. การดำเนินการอพยพขณะเกิดภัย
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
๑. เรียกประชุมกองอํานวยการปองกันและ บรรเทา
สาธารณภัยหมูบาน เมื่อไดรับขอมูล แจงเตือนจาก เรียกประชุมกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณ
อําเภอ / หมูบาน / ขอมูลเครื่องวัด
ภัย องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง
๒. เตรียมความพรอม / เตรียมพรอมระบบเตือน ภัย
ทั้งหมด (สัญญาณเตือนภัยวิทยุสื่อสาร
โทรศัพทมือถือ หรือระบบเตือนภัยที่มีอยูใน ทองถิ่น)
เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ
เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ
๓. ติดตามสถานการณจากทางราชการ สื่อมวลชน สั่งการในระหวางการประชุมกองอํานวยการปองกันและ
และอาสาสมัครเตือนภัยบรรเทาสา ธารณภัย
บรรเทาสาธารณภัย

หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
เมื่อสถานการณเลวรายและจเปนตองอพยพา
๑. ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพ
ฝายเฝาระวังและแจงเตือนภัยและฝายสื่อสารข
คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู
ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพใหสัญญาณเต
และประกาศอพยพ เชน เสียงตามสาย วิทยุหอกระ
ขาว โทรโขง นกหวีด หรือสัญญาณเสียง /สั
ตาง ๆ ที่กหนดใหเปนสัญญาณเตือนภัย
๒. สงฝายอพยพไปยังจุดนัดหมาย / จุดรวมพลเพื่อร สั่งการในระหวางการประชุมกองานวยการปองกั
อพยพหรือตามบานที่มีผูปวย คนชรา เด็ก และสัตวเลี และบรรเทาสาธารณภัย
๓. การดูแลความปลอดภัยบานเรือนผูอพยพ

จัดเวรออกตรวจตราความเรียบรอยในพืน้ ที่ปร

๔. การดำเนินการอพยพเมื่อภัยสิ้นสุดหลักการปฏิบัติแนวทางปฏิบัติ
หลักการปฏิบัติ
๑. ตรวจสอบพื้นที่ประสบภัย

แนวทางปฏิบัติ
ส รวจความเสียหายของพื้นที่ประสบภัย
บานเรือนของผูเสียหาย
ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ
ประชุมผูเกี่ยวของรับทราบ

๒. ตรวจสอบสภาพถนนที่ใชเปนเสนทางอพยพ
๓. แจงแนวทางการอพยพกลับใหประชาชนได
๔.
ตรวจสอบความพรอมของประชาชนในการอพยพกลับ จัดการประชุมที่สถานที่ที่ผูอพยพพักอาศ
ชี้แจงในที่ประชุมและด
๕. ด าเนินการอพยพประชาชนกลับบานเรือน
าเนินการอพยพประชาชนกลับ

การปฏิบัติหลังเกิดภัย

วัตถุประสงค
เพื่อใหการสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยในเบื้องตนไดอยางรวดเร็ว ทั่วถึง และต
บูรณะสภาพพื้นที่ที่ประสบภัยใหกลับสูสภาพปกติโดยเร็ว
หลักการปฏิบัติ
การฟนฟูบูรณะในเขตพื้นที่ของตำบลบางบุตรเปนหนาที่ความรับผิดชอบของกองอำนวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลหวยยาง โดยการนำทรัพยากรที่มีอยูทั้งกำลังคน
ทรัพยากรเครื่องมือเครื่องใชของทุกภาคสวนเขารวมในการฟนฟูบูรณะ ดังนี้
๑. จัดใหมีการรักษาพยาบาลแกผูประสบภัยในเบื้องตน ถาหากผูประสบภัยมีอาการ
ตอโรงพยาบาลอ เภอและจังหวัดตอไปา
๒. จัดที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแกผูประสบภัยในกรณีที่ตองอพยพจ
๓. ใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และองรภาคกเอกชนในการสงเคราะหผูประสบภัย
เปนไปอยางมีระบบรวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ[ซอนในการสงเคราะหผูประสบภัยโดยจัดทบัญชีราย
ผูประสบภัยไวเปนหลักฐานเพื่อการสงเคราะหผูประสบภัย เพื่อใหสามารถดารงชีวิตไดตาม ผูเปนหัวหนา
ครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไมสามารถประกอบอาชีพตอไปได เชน การจัดหาอาชีพใหแก บุคคลใน
ครอบครัวเปนตน
๔. ใหรื้อถอนซากปรักหักพัง และซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐาน และอาคารบานเรือน
ผูประสบภัย เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพตอไป
๕. สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น
๖. จัดทบัญชีรายชื่อผูป ระสบภัยและทรัพยสินที่เสียหาย พรอมทั้งออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัย
๗. ประสานหนวยงานของรัฐในการออกเอกสารราชการฉบับใหมใหแกผูประสบภัยทดแทนฉบับเดิม
ที่สูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
๘. ประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางขวัญและกาลังใจของประชาชนใหกลับคืนสูสภาพปกต

กระบวนการ / ขั้นตอน / ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
งานปองกันบรรเทาสาธารณภัย
ออกระงับเหตุ

รวบรวมขอมูลเบื้องต
รายงานผูบังคับบัญ

ใหความชวยเหลือ ตามระเบียบฯ
(ภายใน 7 วัน หลังจากตรวจสอบขอเท็จจริง
กรณีใหความชวยเหลือเพิม่ เติม)

หมายเหตุ : ออกระงับเหตุทันทีที่ไดรับแจง

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

