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คานา
ด้วยปัจจุบันสาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจาก
ความแปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการ เปลี่ยนแปลง
โครงสร้างสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัย อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
เพิ่มขึ้นส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัย
หนาว และภัยจากการกระทาของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหล ของสารเคมีอันตรายรวมทั้งสาธารณภัย
หรืออุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น
งานปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ค วามส าคั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ในการ
ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการ
ปฏิบัติอย่างถ่องแท้จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็วมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ดังนั้น คณะผู้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ จึงได้รวบรวมเนื้อหาสาระ หน้าที่ ลักษณะงาน และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทาเป็นรูปเล่มไว้ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการ ปฏิบัติงาน
ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือต่างๆ จากผู้มีส่วนได้เสี ยในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ลัก ษณะงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานปู องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยได้ดียิ่งขึ้นและสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่
ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน
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คู่มือการปฏิบัติงาน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลวังม่วง อาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
๑.หลักการและเหตุผล
สาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากความแปรปรวน
ของภูมิอากาศโลกความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมไทยจาก
สังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็วประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยมากขึ้น ส่งผลให้ความเสียหาย
จาก สาธารณภัยรุนแรงมากขึ้นทั้งภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว และภัยจากการกระทา
ของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย อุบัติภัยการรั่วไหลของสารเคมีอันตราย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนและมีบทบาทภารกิจในการ
เข้าไปให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในลาดับแรกก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ
ประกอบกับพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อานวยการท้องถิ่น
ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นตน จึงถือเป็นภารกิจสาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จะต้องเตรียมความพร้อมในการปู องกันสาธารณภัยและพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญ เหตุและให้ความ
ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ภายหลังจากสถานการณ์ภัยยุติ
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดาเนินงานจัดการงานปู องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวังม่วงมีขั้นตอนหรือกระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๒. เพื่อให้ มั่น ใจว่า ได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนดระเบียบหลั กเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อ พัฒ นาขี ดความสามารถด้า นการปู องกัน และบรรเทาสาธารณภั ยให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ
สามารถลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุด
๔. เพื่อให้ประชาชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างทั่วถึงและทันเวลา
๕. เพือ่ บูรณาการระบบการสั่งการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีเอกภาพ
๖. เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดีและสอดคล้องกับวัฏจักรการเกิดภัย
๓. นิยามคาศัพท์
การป้องกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมต่างๆที่กาหนดขึ้นล่วงหน้าทั้ง
ทางด้านโครงสร้างและที่มิใช่ด้านโครงสร้างเพื่อลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย
การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงและลด
ผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยและยังหมายถึงการลดและปู องกันมิให้เกิดเหตุหรือลดโอกาสที่อาจก่อให้เกิด
สาธารณภัย
การเตรียมความพร้อม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่ดาเนินการ
ล่วงหน้าก่อนเกิดสาธารณภัยเพื่อเตรียมพร้อมการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถรับมือกับผลกระทบจาก
สาธารณภัยได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดตั้งองค์กรและ
การบริหารจัดการด้านต่างๆเพื่อรับผิดชอบในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เตรียม ความพร้อมรับมือและการฟื้นฟูบูรณะ

-2การฟื้นฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การฟื้นฟูสภาพเพื่อทาให้สิ่งที่ถูกต้องหรือได้รับ
ความเสียหายจากสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมรวมทั้งให้ผู้ประสบภัย
สามารถดารงชีวิตตามสภาพปกติได้โดยเร็ว
หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและหน่วยงานอื่นของรัฐ
แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หมายถึง องค์การบริหารส่วนตาบลเทศบาลและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งแต่ไม่หมายรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
ผู้ บั ญ ชาการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ หมายถึ ง รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย
รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หมายถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้อานวยการกลาง หมายถึง อธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้อานวยการจังหวัด หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด
รองผู้อานวยการจังหวัด หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อานวยการอาเภอ หมายถึง นายอาเภอ
ผู้อานวยการท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนตาบล,นายกเทศมนตรี
ผู้ช่วยผู้อานวยการท้องถิ่น หมายถึง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าพนักงาน หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการปู องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพื้นที่ต่างๆตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๔๐
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัด
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการปู องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตอาเภอและทาหน้าที่ช่วยเหลือจังหวัดในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หมายถึง องค์กรปฏิบัติใน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาลและเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่ อเกิด
สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่
๔. การจัดตั้งกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔.๑ องค์กรปฏิบัติ
๔.๑.๑ กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลวังม่วงทา
หน้าที่เป็นหน่วยงานของผู้อานวยการท้องถิ่นและให้มีที่ทาการโดยให้ใช้ที่ทาการ/สานักงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลวังม่วง เป็นสานักงานของผู้อานวยการท้องถิ่นมีนายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังม่วง เป็นอานวยการ
และมีปลัดและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลวังม่วง เป็นผู้ช่วยผู้อานวยการ กานันผู้ใหญ่บ้านและภาคเอกชน
ในพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานในกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบในการปู องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังม่วงและเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่
๔.๑.๒ ภารกิจของกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบล
วังม่วง
(๑) อานวยการควบคุมปฏิบั ติงานและประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลวังม่วง

-3(๒) สนับสนุนกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงหรือ
เขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ
(๓) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบรวมทั้งประสาน
ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน
๔.๒ โครงสร้างและหน้าที่ของกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน
ตาบลวังม่วง
๔.๒.๑ โครงสร้างกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลวังม่วง
ประกอบด้วย ๕ ฝุาย ได้แก่
(๑) ฝุายอานวยการ ทาหน้าที่อานวยการควบคุมกากับดูแลในการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งวางระบบการติดตามติดต่อสื่อสารในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระหว่างกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับและฝุ ายที่เกี่ยวข้องให้การ
ติดต่อเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและเชื่อถือได้ตลอดเวลา
(๒) ฝุายแผนและโครงการ ทาหน้าที่เกี่ยวกับงานการวางแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
การพัฒนาแผนงานการพัฒนาเกี่ยวกั บการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอนงานติดตามประเมินผล
งานการฝึกซ้อมแผนฯงานการจัดฝึกอบรมต่างๆ และงานการจัดทาโครงการเกี่ยวกับการปู องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(๓) ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ ทาหน้าที่ติดตามสถานการณ์รวบรวมข้อมูลประเมินสถานการณ์
ที่อาจเกิดขึ้นวางมาตรการต่างๆ ในการปูองกันภัยมิให้เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วให้ได้รับความเสียหายน้อยที่สุ ด
จั ดระเบี ย บแจ้ ง เตือ นภัย การช่ ว ยเหลื อประชาชนผู้ ประสบภัย งานการข่ าวการรัก ษาความปลอดภั ยและการ
ปฏิบัติการจิตวิทยา
(๔) ฝุายฟื้นฟูบูรณะ ทาหน้าที่สารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆจัดทาบัญชี
ผู้ป ระสบสาธารณภัยประสานกับ ทุกหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ ผู้ ประสบสาธารณภัยเพื่อให้ การ
สงเคราะห์และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ประสบสาธารณภัยพร้อมทั้งดาเนินการฟื้นฟู
บูรณะสิ่งที่ชารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากที่สุด
(๕) ฝุ ายประชาสั มพัน ธ์ ทาหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสั มพันธ์เผยแพร่ความรู้
เกี่ย วกั บ การปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภัย และการแถลงข่ าวข้อ เท็ จจริง เกี่ ยวกับ ความเสี ยหายและความ
ช่วยเหลือให้แก่สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปได้ทราบ
๔.๓ การบรรจุกาลัง
๔.๓.๑ ในภาวะปกติใช้กาลังเจ้าหน้าที่ขอองค์การบริหารส่วนตาบลวังม่วงเป็นหลัก
๔.๓.๒ เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใดให้กองอานวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เข้าควบคุมสถานการณ์ปฏิบั ติห น้าที่และเพื่อช่ ว ยเหลื อประชาชนให้ พื้นที่โ ดยเร็ว และรายงานให้
ผู้อานวยการอาเภอวังม่วงทราบทันที
๕. สถานที่ตั้งตั้งอยู่ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลวังม่วง หมู่ที่ ๕ ตาบลวังม่วง อาเภอวังม่วง จังหวัด
สระบุรี
๖. แนวทางปฏิ บั ติ เพื่ อ เตรี ย มการด้ า นทรั พ ยากรระบบการปฏิ บั ติ ก ารและเตรี ย มความพร้ อ มไว้ ร องรั บ
สถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพหลักการปฏิบัติให้องค์องค์การ
บริ ห ารส่ ว นส่ ว นวังม่วงและหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นเพื่อการปู องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้เหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงและความล่อแหลมของพื้นที่รวมทั้งการวางแนว
ทางการปฏิบัติการให้พร้อมเผชิญสาธารณภัยและดาเนินการฝึกซ้อมตามแผนที่กาหนดอย่างสม่าเสมอเป็นประจา
เพื่อให้เกิดความพร้อมในทุกด้านและทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลวังม่วง

-4หลักการปฏิบัติ
๑. การปูองกันและลดผลกระทบ
๑.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย

แนวทางปฏิบัติ
- ประเมินความเสี่ยงภัยและความล่อแหลมในเขตพื้นที่โดย
พิ จารณาจากข้ อ มู ล สถิ ติก ารเกิ ดภั ยและจากการวิเ คราะห์
ข้อมูลสภาพแวดล้อมต่างๆ
- จัดทาแผนที่เสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย
๑.๒ การเตรี ย มการด้ า นฐา นข้ อ มู ล และระบบ - จัดทาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัย
- พั ฒ นาระบบเชื่ อ มโยงข้ อ มู ลด้ า นสาธารณภั ยระหว่า ง
สารสนเทศ
หน่วยงานให้ มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ร่วมกัน
- กระจายข้อมูลด้านสาธารณภัยไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่
ปฏิบัติการ
๑.๓ การส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้าน - สนับสนุนให้สื่อประชาสัมพันธ์ให้มีบทบาทในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังจิตสานึกด้านความปลอดภัยอย่าง
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต่อเนื่อง
- เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตประจาวัน
- พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ชัดเจนเข้าใจง่ายเหมาะสมเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายแต่ละกลุ่มและ
เป็นที่น่าสนใจ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายในการปู องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ยทุ ก ภาคส่วนทั้ ง ภาครั ฐภาคเอกชนและ
อาสาสมั ค รต่ า งๆมี ส่ ว นร่ ว มในการรณรงค์ ใ นเรื่ อ งความ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
๑.๔ การเตรี ย มการปู อ งกั น ด้ า นโครงสร้ า งและ - จัดหาพื้นที่รองรับน้าและกักเก็บน้า
- สร้างอาคารหรือสถานที่เพื่อเป็นสถานที่หลบภัยสาหรับพื้นที่
เครื่องหมายสัญญาณเตือนภัย
ที่การหนีภัยทาได้ยากหรือไม่มีพื้นที่หลบภัยที่เหมาะสม
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเพื่อการส่งกาลังบารุงหรือเส้นทาง
ไปสถานที่หลบภัยให้ใช้การได้
- จัดทาคู่มือและจัดทาแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผน
๒. การเตรียมความพร้อม
สารองของหน่วยงานและมีการฝึกซ้อมแผน
๒.๑ ด้านการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน
- จัดเตรียมระบบการติดต่อสื่อสารหลักและสื่อสารสารสารอง
- กาหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ประชาชน
และเจ้าหน้าที่
- จัดเตรียมระบบการแจ้งเตือนภัยและส่งสัญญาณเตือนภัยให้
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบล่วงหน้า
-จั ด เตรี ย มเส้ น ทางอพยพและจั ด เตรี ย มสถานที่ ป ลอดภั ย
สาหรับคนและสัตว์เลี้ยง
- กาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อย
รวมทั้งการควบคุมการจราจรและการสัญจรภายในเขตพื้นที่
- จั ด ระบบการดู แ ลสิ่ ง ของบริ จ าคและการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย
- จัดทาบัญชีรายชื่อคนที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ

-5หลักการปฏิบัติ
๒.๒ ด้านบุคลากร

๒.๓ ด้านเครื่องจักรกลยานพาหนะวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้และพลังงาน

๒.๔ ด้านการเตรียมรับสถานการณ์

แนวทางปฏิบัติ
- จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภั ย และก าหนดวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ต ามหน้ า ที่ แ ละ
ขั้นตอนต่างๆ
- วางระบบการพัฒนาศักยภาพและการฝึกอบรมบุคลากร
ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- จัดทาบัญชีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆหรือเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
- การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการปู องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยการฝึกอบรมประชาชน
- จัดเตรียมเครื่อ งจักรกลยานพาหนะเครื่อ งมื อวัส ดุ
อุปกรณ์ที่จาเป็นให้พร้อมใช้งานได้ทันที
- จัดทาบัญชีเครื่องจักรกลยานพาหนะเครื่องมือวัส ดุ
อุปกรณ์ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
- พัฒนาเครื่องจักรกลเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ด้านสาธารณ
ภัยให้ทันสมัย
- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จาเป็นพื้นฐานสาหรับ
ชุมชน
- จัดเตรียมระบบเตือนภัย
- จัดหาน้ามันเชื้อเพลิงสารอง/แหล่งพลังงานสารอง
- จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เช่น สถานพยาบาล ไฟฟูา ประปา
ผู้นาชุมชนฯลฯ
- มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานนั้น
- กาหนดผู้ประสานงานที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาของ
หน่วยงาน

การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อดาเนินการระงับภัยที่เกิดขึ้นให้ยุติลงโดยเร็วหรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น โดยการ
ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
๒. เพื่อรักษาชีวิตทรัพย์สินและสภาวะแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ
หลักการปฏิบัติ
คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชนกองอานวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลวังม่วงหรือกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอวังม่วง
และหน่วยงานที่เกีย่ วข้องดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติดังนี้

-6๑. กรณีเมื่อเกิดสาธารณภัยระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
๑. การแจ้งเหตุ
ประชาชน/อาสาสมัคร/คณะกรรมการฯฝุ ายแจ้งเตือนภัย
แจ้งเหตุให้ประธานคณะกรรมการปู องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน และผู้อานวยการท้องถิ่น/ผู้ที่
ผู้อานวยการท้องถิ่นมอบหมายทราบ โดยทางวิทยุสื่อสาร/
โทรศัพท์
- วิทยุสื่อสารความถี่ ๑๖๒.๕25 MHz
- โทรศัพท์สายด่วน ๐-3673-0691
๒. การระงับเหตุ
คณะกรรมการปู องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชน/อปพร./มิสเตอร์เตือนภัย/OTOS/อาสาสมัครต่างๆ
เข้า ระงับ เหตุ ตามแผนปู องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย
ชุมชน
๓. การประสานหน่วยงานต่างๆ
- กรณี ผู้ บ าดเจ็ บ ให้ ป ระสานสถานพยาบาลในพื้ น ที่ /
ข้างเคียง
- วิทยุสื่อสารความถี่………………………………MHz
- โทรศัพท์สายด่วน ๑๖๖๙
- กรณีเกินศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนในการระงับภัยให้
ประธาน คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนรายงานต่ อ ผู้ อ านวยการท้ อ งถิ่น เพื่ อ ขอ
ความช่วยเหลือ
๒. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับหมู่บ้าน/ ชุมชนจะควบคุมได้
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
๑. การจัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจฯ
ผู้อานวยการท้องถิน่ ออกคาสั่งตั้งศูนย์อานวยการ
เฉพาะกิจ
๒. การเฝูาระวังติดตามและรับแจ้งเหตุ ๒๔ ชั่วโมง
จัดเวรเฝูาระวังติดตามสถานการณ์
๓. แจ้งข่าวเตือนภัย
- แจ้งผู้ประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
- แจ้งผ่านทางสื่อต่างๆ
- ออกประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
๔. การระงับเหตุ
- ผู้ อ านวยการท้ อ งถิ่ น เข้ า พื้ น ที่ แ ละตั้ ง ศู น ย์ บั ญ ชาการ
เหตุการณ์ในที่เกิดเหตุเพื่อเป็นจุดสั่งการพร้อมจัดบุคลากร
เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์และยานพาหนะในการระงับ
เหตุ
๕. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- ปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- ปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยที่เจ็บปุวยเพื่อส่งไปรักษาตัวใน
โรงพยาบาลต่อไป
- จัดหาปัจจัยสี่ให้แก่ผู้ประสบภัย
- ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

-7หลักการปฏิบัติ
๖. การรายงานสถานการณ์

๗. การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

๘. การอพยพ

แนวทางปฏิบัติ
จั ด เตรี ย มเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ รายงานสถานการณ์ ใ ห้ ก อง
อานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอและกอง
อานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบ
จนกระทั่งสถานการณ์ภัยสิ้นสุด
กรณีต้องขอรับการสนับสนุนจากกองอานวยการปู องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อปท. ข้างเคียง/ส่ ว นราชการ
ต่างๆในพื้นที่/องค์กรสาธารณกุศลภาคเอกชนหรือกอง
อานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับเหนือ
ขึ้นไป
- วิทยุสื่อสารความถี่......................................MHz
- โทรศัพท์สายด่วน.........................................
เมื่ อ สถานการณ์ เ ลวร้ า ยและจ า เป็ น ต้ อ งอพยพให้
ดาเนินการอพยพเคลื่อนย้ายอย่างเป็นระบบ

๓. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับท้องถิ่นจะควบคุมได้
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
๖. การรายงานสถานการณ์
จั ด เตรี ย มเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ รายงานสถานการณ์ ใ ห้ ก อง
อานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอและกอง
อานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบ
จนกระทั่งสถานการณ์ภัยสิ้นสุด
การอพยพ
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐและสามารถ
ดาเนินการอพยพเคลื่อนย้ายให้เป็นไปอย่างมีระบบสามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสู่สถานที่
ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการเคลื่อนย้ายส่วนราชการมาอยู่ในเขตปลอดภัยและสามารถให้การ
บริการประชาชนได้
หลักการปฏิบัติ
๑. การเตรียมการอพยพ
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
๑. จัดทาแผนอพยพในพื้นที่เสี่ยงจากสาธารณภัย
ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง
๒. เตรียมการเกี่ยวกับการอพยพ
ประชุมและสารวจสถานที่
- สถานที่ปลอดภัยสาหรับการอพยพประชาชนและสัตว์
เลี้ยง
- เส้นทางหลักและสารองสาหรับอพยพ
- ปูายแสดงสัญญาณเตือนภัยปู ายบอกเส้นทางอพยพทั้ง
เส้นทางหลักและเส้นทางรอง
- จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ยานพาหนะที่จาเป็นต่อการ
อพยพ
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๒. เตรียมการเกี่ยวกับการอพยพ

๓. จัดเตรียมสรรพกาลังหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินหรือ
หน่วยอพยพ
๔. จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้ในการช่วยเหลือ
ตัวเองเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน
๕. ทบทวนและฝึกซ้อมแผนระบบเตือนภัยและแผน
อพยพประเมินเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ต่อไป
๖. ตรวจสอบการทางานระบบสื่อสาร
๗. แจ้งประชาชนที่อาศัยและทางานในพื้นที่เสี่ยงภัยว่า
มีความเสี่ยงต่อภัยประเภทใดในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น
อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย

แนวทางปฏิบัติ
- จัดลาดับความสาคัญของการอพยพโดยจัดแบ่งประเภท
ของบุคคลตามลาดับความสาคัญเร่งด่วน
- กาหนดจุดนัดหมายประจาชุมชนและพื้นที่รองรับการ
อพยพ
- จัดทาคู่มือการอพยพจากสาธารณภัยที่สั้นง่ายต่อการทา
ความเข้าใจให้ประชาชนได้ศึกษา
ทบทวนและฝึกซ้อมแผนอย่างสม่าเสมอ
ประชุมหรือฝึกอบรม
ฝึกซ้อมแผนทั้งแบบปฏิบัติการบนโต๊ะและแบบปฏิบัติการ
จริง
- ติดต่อกับผู้มีวิทยุสื่อสาร/หรือผู้มีโทรศัพท์มือถือเพื่อเข้า
ร่วมในการแจ้งเตือนภัย
- ฝึกซ้อมแผนอพยพ
การประชุมหมู่บ้าน/ชุมชน

๒. การจัดระเบียบสถานที่อพยพและการรักษาความปลอดภัย
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
๑. การจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัย
- จัดเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมกับจานวนผู้อพยพและสัตว์
เลี้ยง
- จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของห้องน้า อาหาร น้า
ดื่มและสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ
- จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
- จัดระเบียบพื้นที่อพยพโดยแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนเป็น
กลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มชุมชน
- จั ดท าแบบฟอร์ ม ลงทะเบี ย นผู้ อ พยพเพื่อ เป็น การ
ตรวจสอบจานวนผู้อพยพ
- จัดหาสถานที่ปลอดภัยแห่งอื่นไว้รองรับในกรณีพื้นที่ไม่
เพียงพอ
๒. การรักษาความปลอดภัย
จัดระเบียบเวรยามทั้งในสถานที่อพยพและบ้านเรือนของผู้
อพยพ

-9๓. การดาเนินการอพยพขณะเกิดภัย
หลักการปฏิบัติ
๑. เรียกประชุมกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน เมื่อได้รับข้อมูลแจ้งเตือนจาก
อาเภอ/หมู่บ้าน/ข้อมูลเครื่องวัดปริมาณน้าฝน/ มิสเตอร์
เตือนภัย
๒. เตรี ย มความพร้ อ ม/เตรี ย มพร้ อ มระบบเตื อ นภั ย
ทั้งหมด(สัญญาณเตือนภัยวิทยุ สื่อสารโทรศัพท์มือถือ
หรือระบบเตือนภัย ที่มีอยู่ในท้องถิ่น)
๓. ติดตามสถานการณ์จากทางราชการ สื่อมวลชนและ
อาสาสมัครเตือนภัย
๔. ตรวจสอบข้อมูลที่จาเป็นในพ้นที่ที่ประสบภัย

แนวทางปฏิบัติ
เรียกประชุมกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยองค์การบริหารส่วนตาบลวังม่วง
เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์

สั่งการในระหว่างการประชุมกองอานวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลวังม่วง
- บัญชีรายชื่อผู้อพยพ
- บัญชีจานวนและชนิดของสัตว์เลี้ยงที่จะอพยพ
- ยานพาหนะ
- อาหารที่สารองไว้สาหรับคนและสัตว์เลี้ยง
๕. ตรวจสอบระบบเครือข่ายการเตือนภัย
ตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร
๖. จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยรองรั บผู้อพยพและสัตว์ ประสานกับผู้ดูแลสถานที่
เลี้ยง
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจาเป็นต้องอพยพ
๑. ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพ
ฝุ า ยเฝู า ระวั ง และแจ้ ง เตื อ นภั ย และฝุ า ยสื่ อ สารของ
คณะกรรมการปู องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชนออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพให้สัญญาณเตือน
ภัยและประกาศอพยพ เช่น เสียงตามสายวิทยุ หอ
กระจายข่ า ว โทรโข่ ง นกหวี ด หรื อ สั ญ ญาณเสี ย ง/
สัญลักษณ์ต่างๆที่กาหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจา
ชุมชน/หมู่บ้าน
๒. ส่งฝุายอพยพไปยังจุดนัดหมาย/จุดรวมพลเพื่อรับผู้ สั่งการในระหว่างการประชุมกองอานวยการปูองกันและ
อพยพหรือตามบ้านที่มีผู้ปุวยคนชรา เด็กและสัตว์เลี้ยง บรรเทาสาธารณภัย
๓. การดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนผู้อพยพ
จัดเวรออกตรวจตราความเรียบร้อยในพื้นที่ประสบภัย

-10๔. การดาเนินการอพยพเมื่อภัยสิ้นสุด
หลักการปฏิบัติ
๑. ตรวจสอบพื้นที่ประสบภัย
๒. ตรวจสอบสภาพถนนที่ใช้เป็นเส้นทางอพยพ
๓. แจ้งแนวทางการอพยพกลับให้ประชาชนได้
รับทราบ
๔. ตรวจสอบความพร้อมของประชาชนในการอพยพ
กลับ
๕. ดาเนินการอพยพประชาชนกลับบ้านเรือน

แนวทางปฏิบัติ
สารวจความเสียหายของพื้นที่ประสบภัยรวมทั้งบ้านเรือน
ของผู้เสียหาย
ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ
ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
จัดการประชุมที่สถานที่ที่ผู้อพยพพักอาศัย
ชี้แจงในที่ประชุมและดาเนินการอพยพประชาชนกลับ
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ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
ด้านการช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉกุ เฉิน

รับแจ้งเหตุ

จัดเจ้าหน้าทีอ่ อกปฏิบตั งิ านทันที

เสร็จสิน้ ภารกิจ

รายงานเหตุดว่ นสาธารณภัย

(รวม 4 ขัน้ ตอน ปฏิบัติทนั ทีที่ได้รับแจ้งเหตุ)

รายงานผูบ้ งั คับบัญชา
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ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
ด้านการสนับสนุนน้าอุปโภค-บริโภค
รับแจ้ง/หนังสือ
(1 นาที)

เสนอ หัวหน้าสานักปลัด อบต.
(5 นาที)

เสนอ ปลัด อบต.
(10 นาที)

ผูบ้ ริหารพิจารณา
(15 นาที)

ดาเนินการ
(90 นาที)

เสร็จสิน้ ภารกิจ

(รวม 6 ขัน้ ตอน 120 นาที หรือ 2 ชั่วโมง)

รายงานผล
การปฏิบตั ิ

-13-

ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ากรณีสง่ น้าอุปโภค-บริโภค

รับคาสัง่ ผูบ้ งั คับบัญชา
(1 นาที)

ดาเนินการ
(30 นาที)
รายงานผูบ้ งั คับบัญชา
(9 นาที)
เสร็จสิน้ ภารกิจ

(รวม 3 ขัน้ ตอน 40 นาที)

-14-

ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
พนักงานขับรถบรรทุกน้าอเนกประสงค์

รับคาสัง่ ผูบ้ งั คับบัญชา

ออกปฏิบตั งิ านทันที

รายงานผูบ้ งั คับบัญชา

เสร็จสิน้ ภารกิจ

(รวม 3 ขัน้ ตอน ปฏิบัติทนั ทีที่ได้รับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชา)

-15-

ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
การช่วยเหลือเยียวยาผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน

รับเรือ่ งร้องทุกข์

ประชุม คกก. พิจารณาให้ความช่วยเหลือ
(60 นาที)

เสนอ หัวหน้าสานักปลัด
(5 นาที)

สรุปผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
(30 นาที)

เสนอ ปลัด อบต.
(10 นาที)

ผู้บริหารพิจารณา
(15 นาที)

ผู้บริหารพิจารณา
(15 นาที)

เสนอกองคลัง
เพือ่ ตัง้ ฎีกาเบิกจ่าย

สารวจความเสียหายร่วมกับกองช่าง
(120 นาที)

แจ้งผูป้ ระสบภัย

แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
(30 นาที)

รายงานการช่วยเหลือ
ให้อาเภอทราบ

(รวม 12 ขัน้ ตอน ระยะเวลาดาเนินการ 30 วัน นับแต่วันที่เกิดสาธารณภัย)

-16-

ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
การระงับเหตุอคั คีภยั

รับแจ้งเหตุ
(1 นาที)

จัดเจ้าหน้าทีอ่ อกปฏิบตั งิ านทันที
หลังได้รบั อนุมตั จิ ากผูบ้ งั คับบัญชา

รายงานผูบ้ งั คับบัญชา

เสร็จสิน้ ภารกิจ
เจ้าหน้าทีก่ ลับทีต่ งั้ ปกติ

สารวจความเสียหาย
(เหตุเกิดในพืน้ ที่ อบต.)

รายงานเหตุดว่ น เหตุสาธารณภัย
(เหตุเกิดในพืน้ ที่ อบต.)

(รวม 3 ขัน้ ตอน กรณีเกิดเหตุนอกพื้นที่, 5 ขัน้ ตอน กรณีเกิดเหตุในพื้นที่รับผิดชอบ)

