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องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
 
 



งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบรหิารสวนตำบลหวยยาง 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 

สาธารณภัยยังคงมีแนวโนมจะเกดิขึ้นอยางตอเนื่องและซับซอนมากขึ้น  เนื่องจาก 

ภูมอิากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ   ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสราง 

สังคมชนบทไปสูสังคมเมอืงอยางรวดเร็ว  ประชาชนมโีอกาสอาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยมากขึ้สงผลให 

ความเสยีหายจากธารณภัยรุนแรงมากขึ้นทัง้ภัยธรรมชาติ  เชน  วาตภัย   อุทกภ ัยแลง  ภัยหนาว 

และภัยจากการกระทำของ  เชน  อัคคภัีย อุบัตภัิย  การร่ัวไหลของสารเคมอีันตรายองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นซึ่งประชาชน และมบีทบาทภารกจิในการเขาไปใหความชวยเหลอืและบรรเทาสาธารณภัย 

ในลำดับหนวยงานภายนอก  จะเขาไปใหความชวยเหลือประกอบกับพระราชบัญญัตปิองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย   พ.ศ ๒๕๕๐  กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมหีนาที่ในการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย   และใหผูบรกิารองคกรปกครองสวนทองถิ่เปนผูอนวยการทองถิ่นในการปองกันและ  

บรรเทาสาธารณภัยในทองถิ่นตน  จึงภารกจิสำคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะตองเตรยีม 

ความพรอมในการปองกันสาธารณภัย และพัฒนาความสามารถในการเผชิญเหตุและใหความชวยเหลอื 

ผูประสบภัยภายหลังจากสถานการณภัยยุติ 

 
๒. วัตถุประสงค 
 

๑. เพื่อใหการดเนนิงานจัดการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารตําบล
หวยยาง มขีัน้ตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏบิัตงิานเปนมาตรฐานเดยีวกัน  

๒. เพื่อใหม่ันใจวาไดมกีารปฏบิัตติามขอกหนดระเบยีบหลักเกณฑเกี่ยวกาการจ ับดการงานปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยที่กหนดไวอยางสมาเสมอา และมปีระสทิธภิาพ  
           
๓.เพื่อพัฒนาขดีความสามารถดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมปีระสทิธภิาพสามารถล  
ความสูญเสยีที่เกดิจากภัยพิบัตใิหเหลอืนอยที่สุด  
          ๔. เพื่อใหประชาชนที่ประสบภัยไดรับการชวยเหลอืฟนฟูอยางทั่วถงึและทันเวลา  

๕.เพื่อบูรณการระบบการสั่งการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๖. เพื่อสรางระบบบรหิารจัดการสาธารณภัยที่ดี 
 

๓. นิยามคำศัพท 
 

การปองกัน (Prevention) หมายถงึ มาตรการและกจิกรรมตางๆ ที่กหนดขึ้นลวงหนา ทัง้ทางด าน 
โครงสราง และที่มใิชดานโครงสราง เพื่ออลดหรอืควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย  

 



ผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการตาง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบ
ทาง ลบจากสาธารณภัย    และยังหมายถึงการลดและปองกันมิใหเกิดเหตุหรือลดโอกาสที่อาจกอใหเกิด
สาธารณภัย  

การเตรยีมความพรอม (Preparedness) หมายถงึ มาตรการและกิจกรรมที่ ดําเนนิ การ
ลวงหนากอนเกดิ สาธารณภัย เพื่อเตรยีมพรอมการจัดการในสถานการณฉุกเฉนิใหสามารถรับมอืกับ
ผลกระทบจากสาธารณภัยได อยางทันการณ และมปีระสทิธภิาพ 

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 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเตรยีมค พรอมรับมอืและการฟนฟูบูรณะ  

การฟนฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถงึ การฟนฟูสภาพเพือ่ทําใหสิ่งที่ถูกตองหรอืไดรับความ
เสยีหาย จากสาธารณภัยไดรับการชวยเหลอืแกไขใหกลับคนืสูสภาพเดมิหรอืดกีวาเดมิรวมทัง้ให
ผูประสบภัยสามารถ ดํารงชีวติตามสภาพปกตไิดโดยเร็ว   

หนวยงานของรัฐหมายถงึ สวนราชการ รัฐวสิาหกจิ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นข 
หมายความรวมถงึองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

องคกรปกครองสวนทองถ่ินหมายถงึ องคการบรหิารสวนต าบลเทศบาล องคการบรหิารสวนจั 
เมอืงพัทยาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มกีฎหมายจัดตั้ง 

ผูอ นวยการทองถ่ิน หมายถงึ นายกองคการบรหิารสวนตำบล 
ผูชวยผูอนวยการทองถ่ิน  หมายถงึ ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เจาพนักงาน หมายถงึ ผูซึ่งไดรับแตงตัง้ใหปฏบิัตหินาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน 

พื้นที่ตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตปิองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ๒๕๔๐.  
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถงึ องคกรปฏิบัตใินการปองกัน

และ บรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัด  

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ หมายถงึ องคกรปฏิบัตใินการปองกนั

และบรรเทา สาธารณภัยในเขตอําเภอ และทําหนาที่ชวยเหลอืจังหวัดในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทองถ่ินแหงพื้นท่ี หมายถงึ องคกรปฏบิัตใิน

การปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยในเขตองคการบรหิารสวนตําบลหวยยาง และเปนหนวยเผชิญเหตุเมื่อ

เกดิสาธารณภัยขึ้น ในพื้นที ่

๔. การจัดต ั้งกองอนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๔.๑ องคกรปฏบิัต ิ 
    ๔.๑.๑กองอำนวยการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยขององคการบรหิารสวนตําบลหวยยาง 
หนาที่เปนหนวยงานของผูอานวยการทองถ ิ่น     และใหมีที่ทำการโดยใหใชท ี่ทำองคการบริหารสวนตำบล
หวยยาง เปนสนักงานของผูอนวยการทองถิ่นองคการบริหารสวนตำบล  เปนผูอํานวยการ และมีปลัด
องคการบริหาร เปนผูชวยผูอำนวยการ กํานัน ผูใหญบาน และภาคเอกชนในพื้นที่รวมปฏิบัติงาน  ในกอง
อํานวยการ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตตําบล
หวยยาง และเปนหนวยเผชิญเหตุเมื่อเกดิภัยพบิัตขิึ้นในพื้นที่ 



 
๔.๑.๒ ภารกจิของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบรหิารสวนตำบล

หวยยาง 
(๑) อํานวยการ ควบคุม ปฏิบตังิาน และประสานการปฏบิัตเิกี่ยวกับการดําเนนิการปองกันและ

บรรเทาสาธารณ ภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลหวยยาง 
(๒) สนับสนุนกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมพีื้นที่ตดิตอ หรอืใกลเคยีง หรอืเขต

พื้นที่อื่น เมื่อไดรับการรองขอ  
(๓) ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมทัง้ประสานความ

รวมมอืกับ ภาคเอกชนในการปฏบิัตกิารปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขัน้ตอน 
 
๔.๒ โครงสรางและหนาที่ของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบรหิาร 
สวนตำบลหวยยาง  
๔.๒.๑ โครงสรางกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบรหิารตำบลหวยยาง 
ประกอบดวย5 ฝายไดแก 

1.ฝายอํานวยการ ทําหนาที ่ อํานวยการ   ควบคุมกํากับดูแลในการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยใหเปนไปอยางม ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งวางระบบการติดตามติดตอสื่อสารในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหวางกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และฝายที่

เกี่ยวของให การตดิตอเปนไปอยาง รวดเร็วตอเนื่องและเช่ือถอืไดตลอดเวลา  

     ๒. ฝายแผนและโครงการ   ทําหนาที่  เกี่ยวกับงานการวางแผนการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยการพัฒนาแผนงาน การพัฒนา เกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอน งาน

ติดตามประเมินผลงานการฝกซอมแผนฯ งานการจัด ฝกอบรมตาง ๆ และงานการจัดทําโครงการเกี่ยวกับ

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

   ๓. ฝายปองกันและปฏบิัตกิาร ทําหนาที่ ตดิตามสถานการณ รวบรวมขอมูล ประเมนิ 

สถานการณที่อาจเกิดขึ้นวางมาตรการตาง ๆ ในการ ปองกันภัยมิใหเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแลวใหไดรับความ

เสียหายนอยที่สุด จัดระเบียบแจงเตือนภัยการชวยเหลือ ประชาชนผูประสบภัยงานการขาวการรักษาความ

ปลอดภัยและการปฏบิัตกิารจติวทิยา  

   ๔. ฝายฟนฟูบูรณะ  ทําหนาที่สํารวจความเสยีหายและความตองการดานตาง  ๆ จัดทําบัญชี  

ผูประสบสาธารณภัย ประสานกับ ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเคราะหผูประสบสาธารณภัย เพื่อให

การสงเคราะหและฟนฟูคุณภาพชีวิตทั้ง ทางดานรางกายและจิตใจแกผูประสบสาธารณภัย พรอมทั้ง

ดําเนนิการฟนฟูบูรณะสิ่งที่ชํารุดเสยีหายใหกลับคนืสู สภาพเดมิ หรอืใกลเคยีงกับสภาพเดมิใหมากที่สุด  

  ๕. ฝายประชาสัมพันธ ทําหนาที่ เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ เผยแพรความรูเกี่ยวกับ 

การปองกันและบรรเทาสาธารณ ภัยและการแถลงขาวขอเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหาย และความชวยเหลือ

ใหแกสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปไดทราบ 



 
๔.๓ การบรรจุกําลัง 

๔.๓.๑ ในภาวะปกต ิใชกลังเจาหนาที่ขององคการบรหิารสวนต าบลบางบุตรเปนหลัก  
๔.๓.๒ มื่อคาดวาจะเกดิหรือเกดิสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใดานวยใหการปองกันและบรรเทาสาธารณ 

ภัยเขาควบคุมสถานการณ ปฏบิัตหินาที่และเพื่อชวยเหลอืประชาชนใหพื้นที่โดยเร็วรายงานใหผูอำนวยการ
และนายอําเภอทราบทันที 

 
๕. สถานท่ี  ณ  องคการบรหิารสวนตำบลหวยยาง 163 หมูที่ 4 ตำบลหวยยาง อําเภอบวัใหญ  

จังหวัดนครราชสมีา  

 โทรศัพท/โทรสาร 044 - 756262 



๖. แนวทางปฏบิัติ 
 

การปฏบิัตกิอนเกดิสาธารณภัย 
 

วัตถุประสงค เพื่อเตรยีมการดานทรัพยากรระบบการปฏบิตักิารและเตรยีมความพรอมไวรองรับ 

สถานการณ ที่อาจเกดิขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ ไดอยางมีประสทิธภิาพ 

หลักการปฏบิัติ  ใหองคการบรหิารสวนตําบลหวยยาง   และหนวยงานที่เกี่ยวของจัดเตรยีมและ 
จัดหาทรัพยากรที่จําเปนเพื่อ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยง
และความลอแหลมของพื้นที่ รวมทัง้ การวางแนวทางการปฏบิัตกิารใหพรอมเผชิญสาธารณภัยและดําเนนิการ
ฝกซอมตามแผนที่กําหนดอยางสมํ่าเสมอ เปนประจําเพื่อใหเกดิความพรอมในทุกดานและทุกภาคสวนในเขต
พื้นที่ตําบลหวยยาง 

หลักการปฏบิัตแินวทางปฏิบัต ิ  แนวทางปฏบิัติ 

๑. การปองกันและลดผลกระทบ 
- ประเมนิความเสี่ยงภัยและความลอแหลมในเขต 
พื้นที ่

๑.๑ การวเิคราะหความเสี่ยงภัย โดยพจิารณาจากขอมูลสถิตกิารเกดิภัยและ 
 วเิคราะหขอมูลสภาพแวดลอมตาง ๆ 
 - จัดทแผนที่เสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย 

๑.๒ การเตรยีมการดานฐานขอมูลและระบบ 
- จัดทำฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการบรหิาร
สารสนเทศสาธารณภัย 

 
- พัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลดานสาธารณภัย 
ระหวางหนวยงานใหมปีระสิทธภิาพและสามารถใชรวมกัน 

 -  กระจายขอมูลดานสาธารณภัยไปยังหนวย 
 หนาที่ปฏบิัตกิาร 
๑.๓ การสงเสริมใหความรูและสรางความ - สนับสนุนใหสื่อประชาสัมพันธทุกแขนง 

 
การตระหนักดานการปองกันและบรรเทาสาธารณ 
ภัย  รณรงคประชาสัมพันธเพื่อปลูกฝงจติสาน 

 ปลอดภัยอยางตอเนื่อง 
 -เผยแพรและเสริมสรางความรูความเขา 
 ประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวติประจวัน 

 
-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 

 
สงเสรมิและสนับสนุนใหองคกรเครอืข าย
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกภาคสวน 

 ทั้งภาคเอกชน และอาสาสมัครตาง ๆ มสีวนรวมใจ 
 รณรงคในเรื่องความปลอดภัยอยางตอเนื่อง 
   



หลักการปฏบิัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑.๔ การเตรยีมการปองกันดานโครงสรางและ - จัดหาพื้นที่รองรับนและกักเก็บนา า 
เครื่องหมายสัญญาณเตือนภัย - สรางอาคารหรอืสถานที่เพื่อเปนสถานที่หรับาลบภั 

 พื้นที่ที่การหนภัียทไดยากหรอืไมมพีื้นที่หลบา 
 เหมาะสม 
 - กอสราง/ปรับปรุงเสนทางเพื่อการสงลังบรุงา หรอื 
 เสนทางไปสถานที่หลบภัยใหใชการได 
๒. การเตรยีมความพรอม - จัดท าคูมอืและจัดทแผนปฏบิัตกิารฉุกเฉนิและแผน 
๒.๑ ดานการจัดระบบปฏบิัตกิารฉุกเฉนิ สำรองของหนวยงาน และมีการฝกซอมแผนเปนประจ 

 ทุกป 

 
-  จ ัด เต ร ียม ระบ บ ก ารต ิด ต อ ส ื่อ ส ารห ล ัก  
- กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธขาวสารแกประ 

 และเจาหนาที่ 
 - จัดเตรยีมระบบการแจงเตอืนภัยและสงสัญญาณ 
 เตอืนภัยใหประชาชนและเจาหนาที่ไดรับทราบลวงหน 
 - จัดเตรียมเสนทางอพยพและจัดเตรยีมสถานที่ 
 สำหรับคนและสัตวเลี้ยง 
 - กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบ 
 เรยีบรอย รวมทัง้การควบคุม การจราจรและการส 
 ภายในเขตพื้นที่ 
 - จัดระบบการดูแลสิ่งของบรจิาคและการสงเคราะห  
 ผูประสบภัย 
 - จัดทำบัญชีรายช่ือคนที่ตองชวยเหลอืเปนกรณพีเิศษ 
๒.๒ ดานบุคลากร - จัดเตรียมเจาหนาที่รับผิดชอบงานปองกันและบรร 

 สาธารณภัย และกหนดวธิีการปฏิบัตติามหนาที่และ 
 ขัน้ตอนตาง ๆ 
 - วางระบบการพัฒนาศักยภาพและการฝกอบรมบุคล 
 ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 - จัดท บัญชีผูเช่ียวชาญเฉพาะดานตางเจาหนาท ี่หรอื 
 จากหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ 
 - การเสรมิสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันแ 
 บรรเทาสาธารณภัย โดยการฝกอบรมประชาชน 



หลักการปฏบิัติ แนวทางปฏิบัติ  

  

๒.๓ ดานเครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุ - จัดเตรยีมเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมอื 
อุปกรณ เครื่องมอืเครื่องใช และพลังงาน วัสดุอุปกรณที่จ าเปนใหพรอมใชงานไดทันที 

 - จัดทบัญชีเครื่องจักรกลา ยานพาหนะ เครื่องมือ 
 อุปกรณของหนวยงาน ภาคีเครอืขายทุกภาคสวน 
 - พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมอื วัสดุอุปกรณ  
 สาธารณภัยใหทันสมัย  

 -  จ ัด ห าเค ร ื่อ งม ือ แล ะอ ุป ก รณ ท ี่จ ำเปนพื้นฐานสาหรับ 
 ชุมชน  

 - จัดเตรียมระบบเตอืนภัย  

 - จัดหาน้ํามันเช้ือเพลงิสำรอง/แหลงพลังงานสำรอง 
๒.๔ ดานการเตรยีมรับสถานการณ - จัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปอง 

 
บรรเทาสาธารณภัย เชน สถานพยาบาล ไฟฟา 
ประปา ผูนำชุมชนาฯลฯ 

 - มอบหมายภารกจิความรับผิดชอบใหแกหนวยงาน 

 - กำหนดผูประสานงานที่สามารถตดิตอไดตลอด 
 เวลาของหนวยงาน 
   



การปฏบิัตใินภาวะฉุกเฉิน 
 
วัตถุประสงค 
 

๑. เพื่อดำเนนิการระงับภัยที่เกดิขึ้นใหยุตลิงโดยเร็ว  หรอืลดความรุนแรงของภัยที่เกิดจาก 
ความรวมมอืจากทุกภาคสวน  

๒. เพื่อรักษาชีวติ ทรัพยสนิ และสภาวะแวดลอมที่ไดรับผลกระทบจากการเกดิภัยพบิ หลกัการปฏบิัติ 

 
คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หมูบาน/ชุมชน กองอํานวยการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยองคการบรหิารสวนตําบลหวยยาง และหนวยงานที่เกี่ยวของเนนิการตามขัน้ตอนและวธิปีฏบิตั ิ
 

๑.  กรณีเมื่อเกดิสาธารณภัย ระดับหมูบาน/ชุมชน 
 

หลักการปฏบิัตแินวทางปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การแจงเหตุ ประชาชน/ อาสาสมัคร/ คณะกรรมการฯ ฝายแจงเต ือน 

 ภัยแจงเหตุใหประธานคณะกรรปองกันและบรรเทา 
 สาธารณภัยหมูบาน / ชุมชนและผูอํานวยการทองถิ่ 
 ผูที่ผูอำนวยการทองถิ่นมอบหมายทราบ โดยทาง 
 สื่อสาร / โทรศัพท 
  

  

๒. การระงับเหตุ คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู 
 อปพร./  OTOS/   อาสาสมัครตาง ๆ เขาระงับ 
 ตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน 

  

๓. การประสานหนวยงานตาง ๆ - กรณผูีบาดเจ็บใหประสานสถานพยาบาลในพ 
 ขางเคยีง 
 -  กรณเีกนิศักยภาพของหมูบาน / ชุมชน 
 ระงับภัย ใหประธานคณะกรรมการปองกันและบรรเทา 
 สาธารณภัยหมูบาน / ชุมชน รายงานตอผูอํานวยการ 
 ทองถิ่น เพื่อขอความชวยเหลอื 
  

  



 
๒. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกนิกวาระดับหมูบาน / ชุมชน จะควบคุมได 

 
หลักการปฏบิัตแินวทางปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัติ 

๑. การจัดตัง้ศูนยอำนวยการเฉพาะกจิฯ ผูอำนวยการทองถิ่นออกคำสั่งตั้งศูนยอำนวยการ 
 เฉพาะกจิ 
๒. การเฝระวัง ตดิตาม และรับแจงเหตุ ๒๔ ช่ัวโมง จัดเวรเฝาระวังตดิตามสถานการณ 
๓. แจงขาวเตอืนภัย - แจงผูประสานงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 - แจงผานทางสือ่ตาง ๆ 
 - ออกประชาสัมพันธเสยีงตามสาย 
๔. การระงับเหตุ - ผูอำนวยการทองถิ่นเขาพื้นที่ และตั้งศูนย 

 เหตุการณในที่เกดิเหตุ เพื่อเปนจุดสัง่ 
 บุคลากร เครื่องมอื เครื่องใช อุปกรณ และ 
 ในการระงับเหตุ 
๕. การชวยเหลอืผูประสบภัย - ปฏบิัตกิารคนหา และชวยเหลอืผูประสบภัย 

 - ปฐมพยาบาลผูประสบภัยที่เจ็บปวยเพื่อสงไปรักษา 
 ในโรงพยาบาลตอไป 
 - จัดหาปจจัยสี่ใหแกผูประสบภัย 
 - ใหการสงเคราะหผูประสบภัย 
๖. การรายงานสถานการณ จัดเตรียมเจาหนาที่เพื อรายงานสถานการณให 

 

อำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อำเภอและกองอำนวยการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหว ัดทราบจนกระทั่งสถานการณภัย 
สิ้นสุด 

  

๗. การประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ 
กรณตีองขอรับการสนับสนุนจากกอง
อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. 

 

ขางเคยีง / สวนราชตาง ๆ ในพื้นที่ / 
องคกรสาธารณกุศลภาคเอกชนหรอืกองอำนวยการ 
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป 

  

๘. การอพยพ เมื่อสถานการณเลวรายและจำเปนตองอพยพให  
 ดำเนนิการอพยพเคลื่อนยายอยางเปนระบบ 

 

 

 



๓. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกวาระดับทองถ่ินจะควบคุมได 

  

หลักการปฏบิัตแินวทางปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัติ 
  

การสงตอการควบคมุสถานการณ กรณสีถานการณรุนแรงเกินกวาศักยภาพของท องถิ่น 

 
รับสถานการณไดให  รายงานตอผูอํานวยการ 
อำเภอเพือ่สงมอบการควบคุมสถานการณตอไป 

   



การอพยพ 

วัตถุประสงค 
 

เพื่อเปนการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิของประชาชและของรัฐ    และสามารถ 

ดำเนนิการ อพยพเคลื่อนยายใหเปนไปอยางมรีะบบ สามารถระงับการแตกตื่นเสยีขวัญของประชาชนไป 

สูสถานที่ปลอดภัอยางมปีระสทิธภิาพและเพื่อเปนการเคลื่อนยายสวนราชการมาอยูในเขตปลอดภัยและ 

สามารถใหบรกิารประชาชนได 
 

หลักการปฏิบัต ิ

๑.  การเตรยีมการอพยพ 

หลักการปฏบิัติ  แนวทางปฏิบัติ 
๑. จัดทแผนอพยพในพื้นที่เสี่ยงจากสาธารณภัย ประชุมผูที่เกี่ยวของ 
๒. เตรยีมการเกี่ยวกับการอพยพ ประชุมและสรวจสถานที่ 

 - สถานที่ปลอดภัยสาหรับการอพยพประชาชนและ 
 สัตวเลี้ยง 
 - เสนทางหลัก และสำรองสําหรับอพยพา 

 -  
ปายแสดงสัญญาณเตอืนภัยายบอกเสนทางอพยพ 
ปายทัง้เสนทางหลักและเสนทางรอง 

 
- จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ ยานพาหนะที่จําเปนเปนตอ
การอพยพ 

 -  จัดลำดับความสคัญของการอพยพ โดยจัดแบง 
 ประเภทของบุคคลตามลดบัความสำคัญเรงดวน 
 - กำหนดจุดนัดหมายประจำชุมชนและพื้นทีส่ํารอง 
 อพยพ 
 - จัดทคูมอืการอพยพจากสาธารณภัยที่สัน้ งาย 
 ความเขาใจ ใหประชาชนไดศกึษา 
๓. จัดเตรยีมสรรพกลังหนวยปฏบิัตกิารฉุกเฉนิ ทบทวนและฝกซอมแผนอยางสมำเสมอ  

หนวยอพยพ   

๔. จัดประชุมหรอือบรมใหความรูในการชวยเหลอื ประชุมหรอืฝกอบรม 

ตัวเองเมื่ออยูในภาวะฉุกเฉิน   

๕. ทบทวนและฝกซอมแผนระบบเตอืนภัยและ ฝกซอมแผนทั้งแบบปฏบิัตกิารบนโตะ 
อพยพ ประเมนิเพื่อใหสามารถประยุกตใชตอไป ปฏบิัตกิารจรงิ 

๖. ตรวจสอบการท งานระบบสื่อสาร 
- ตดิตอกับผูมวีทิยุสื่อสาร / หรอืผูมีเขารวมใน 
การแจงเตอืนภัย 

 - ฝกซอมแผนอพยพ 
   



๒. การจัดระเบยีบสถานที่อพยพและการรักษาความปลอดภัย 

 

หลักการปฏบิัต ิ แนวทางปฏบิัติ  

๑. การจัดเตรยีมสถานที่ปลอดภัย 
- จัดเตรียมพื้นที่ใหเหมาะสมกับจนวนผูอพยพา 
และสัตวเล  

   
- จัดเตรยีมและดูแลความสะอาดของหน องอาหาร 
นดื่มา  

   และสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ  

   
- จัดเตรยีมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน-
จัดระเบยีบพื้นท ี่อพยพ  

   โดยแบงพื้นที่ใหเปนสัดสกล ุมครอบครัวหรอืวนเปน  

   ชุมชน   

   

-
ดทแบบฟอรมลงทะเบยีนผูอพยพเพื่อเปนการตรวจสอบ 
จำนวนผูอพยพา  

   - จัดหาสถานที่ปลอดภัยแหงอื่นไวรองรับในกรณอีพยพ  

      

๒. การรักษาความปลอดภัย จัดระเบยีบเวรยามทัง้ในสถานที่อพยพ และบานเรอืน  

   อพยพ   

 

      ๓. การดำเนินการอพยพขณะเกดิภัย 

  

 หลักการปฏบิัต ิ  แนวทางปฏบิัติ  

๑. เรียกประชุมกองอํานวยการปองกันและ บรรเทา

สาธารณภัยหมูบาน เมื่อไดรับขอมูล แจงเตอืนจาก

อําเภอ / หมูบาน / ขอมูลเครื่องวัด 

เรยีกประชุมกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย องคการบรหิารสวนตําบลหวยยาง  

๒. เตรยีมความพรอม / เตรียมพรอมระบบเตอืน ภัย

ทัง้หมด (สัญญาณเตอืนภัยวทิยุสื่อสาร 

โทรศัพทมอืถอื หรอืระบบเตอืนภัยที่มอียูใน ทองถิ่น) 

เตรยีมและตรวจสอบอุปกรณ  เตรยีมและตรวจสอบอุปกรณ   

๓. ตดิตามสถานการณจากทางราชการ สื่อมวลชน

และอาสาสมัครเตอืนภัยบรรเทาสา ธารณภัย 

สั่งการในระหวางการประชุมกองอํานวยการปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย  



 
หลักการปฏบิัต ิ แนวทางปฏบิัติ 

เมื่อสถานการณเลวรายและจเปนตองอพยพา 
 
๑. ออกประกาศเตอืนภัยเพื่ออพยพ ฝายเฝาระวังและแจงเตอืนภัยและฝายสื่อสารข 

คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู 
ออกประกาศเตอืนภัยเพื่ออพยพใหสัญญาณเต 
และประกาศอพยพ เชน เสียงตามสาย วทิยุหอกระ 
ขาว โทรโขง นกหวดี หรอืสัญญาณเสยีง /สั 
ตาง ๆ ที่กหนดใหเปนสัญญาณเตอืนภัย 

 
๒. สงฝายอพยพไปยังจุดนัดหมาย / จุดรวมพลเพื่อร สั่งการในระหวางการประชุมกองานวยการปองกั 
อพยพหรอืตามบานที่มีผูปวย คนชรา เด็ก และสัตวเลี และบรรเทาสาธารณภัย 

 
๓. การดูแลความปลอดภัยบานเรอืนผูอพยพ จัดเวรออกตรวจตราความเรยีบรอยในพื้นที่ปร  

 

 

๔. การดำเนินการอพยพเมื่อภัยสิ้นสุดหลักการปฏบิัตแินวทางปฏบิัต ิ

  

 หลักการปฏบิัต ิ  แนวทางปฏบิัติ  

๑. ตรวจสอบพื้นที่ประสบภัย ส รวจความเสยีหายของพื้นที่ประสบภัย  

  บานเรอืนของผูเสยีหาย  

๒. ตรวจสอบสภาพถนนที่ใชเปนเสนทางอพยพ ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ  

๓. แจงแนวทางการอพยพกลับใหประชาชนได ประชุมผูเกี่ยวของรับทราบ  

๔. 
ตรวจสอบความพรอมของประชาชนในการอพยพกลับ จัดการประชุมที่สถานที่ที่ผูอพยพพักอาศ  

๕. ด าเนนิการอพยพประชาชนกลับบานเรือน 
ช้ีแจงในที่ประชุมและด 
าเนนิการอพยพประชาชนกลับ  



การปฏบิัตหิลังเกดิภัย 

วัตถุประสงค  
เพื่อใหการสงเคราะหชวยเหลอืผูประสบภัยในเบื้องตนไดอยางรวดเร็ว ทั่วถงึ และต 

บูรณะสภาพพื้นที่ที่ประสบภัยใหกลับสูสภาพปกตโิดยเร็ว 
หลักการปฏิบัติ  
การฟนฟูบูรณะในเขตพื้นที่ของตำบลบางบุตรเปนหนาที่ความรับผิดชอบของกองอำนวยการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลหวยยาง    โดยการนำทรัพยากรที่มอียูทัง้กำลังคน 
ทรัพยากรเครื่องมือเครื่องใชของทุกภาคสวนเขารวมในการฟนฟูบูรณะ ดังนี้  

๑. จัดใหมีการรักษาพยาบาลแกผูประสบภัยในเบื้องตน ถาหากผูประสบภัยมอีาการ 
ตอโรงพยาบาลอ เภอและจังหวัดตอไปา  

๒. จัดที่พักอาศัยช่ัวคราว และระบบสุขาภบิาลแกผูประสบภัยในกรณทีี่ตองอพยพจ  
๓. ใหมกีารประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และองรภาค กเอกชนในการสงเคราะหผูประสบภ ัย 

เปนไปอยางมรีะบบรวดเร็ว ทั่วถงึ และหลกีเลี่ยงความซ[ซอนในการสงเคราะหผูประสบภัยโดยจัดทบัญชีราย 
ผูประสบภัยไวเปนหลักฐานเพื่อการสงเคราะหผูประสบภัย  เพื่อใหสามารถดารงชีวิตไดตาม ผูเปนหัวหนา 
ครอบครัวประสบภัยจนเสยีชีวติหรอืไมสามารถประกอบอาชีพต อไปได  เชน การจัดหาอาชีพใหแก บุคคลใน
ครอบครัวเปนตน  

๔. ใหรื้อถอนซากปรักหักพัง และซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐาน และอาคารบานเรอืน  
ผูประสบภัย เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพตอไป  

๕. สำรวจความเสยีหายที่เกดิขึ้น  
๖. จัดทบัญชีรายช่ือผูประสบภัยและทรัพยสนิที่เสยีหาย พรอมทัง้ออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัย  
๗. ประสานหนวยงานของรัฐในการออกเอกสารราชการฉบับใหมใหแกผูประสบภัยทดแทนฉบับเดมิ
ที่สูญหายหรอืเสยีหายเนื่องจากสาธารณภัยที่เกดิขึ้น  

๘. ประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางขวัญและกาลังใจของประชาชนใหกลับคนืสูสภาพปกต 



กระบวนการ / ข้ันตอน / ระยะเวลาการปฏบิัตงิาน 
 
 

ดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 

งานปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
  

ออกระงับเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมขอมูลเบื้องต 

 
รายงานผูบังคับบัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหความชวยเหลอื ตามระเบยีบฯ 

 
(ภายใน 7 วัน หลังจากตรวจสอบขอเท็จจรงิ 

กรณใีหความชวยเหลอืเพิม่เตมิ) 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ออกระงับเหตุทันทีที่ไดรับแจง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

