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คานา
ด้วยปัจจุบันสาธารณภัย ยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความ
แปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
สังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็วประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นส่งผลให้
ความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติเช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว และภัยจาก
การกระทาของมนุษย์เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย รวมทั้งสาธารณภัยหรืออุบัติภัย
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการ
ช่วยเหลือและ บรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน
การปฏิบัติอย่างถ่อง แท้จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดังนั้น คณะ
ผู้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้จึงได้รวบรวมเนื้อหาสาระ หน้าที่ลักษณะงาน และขั้นตอน การปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทาเป็นรูปเล่มไว้เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็น การสร้าง
ความเข้าใจและความร่วมมือต่างๆจากผู้มีส่วนได้เสีย ในการปฏิ บัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ลัก ษณะงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย ได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น และสามารถน าไปปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว เพื่ อ บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นแก่
ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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คู่มือการปฏิบัติงาน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
๑. หลักการและเหตุผล
สาธารณภัย ยังคงมีแนวโน้ มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซั บซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความแปรปรวนของ
ภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมไทยจากสังคม
ชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยมากขึ้น ส่งผลให้ความเสียหายจากสา
ธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว และภัยจากการกระทาของมนุษย์
เช่น อัคคีภัยอุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน และมีบทบาทภารกิจในการเข้าไปให้
ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในลาดับแรกก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือประกอบ
กับพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕o กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ใน
การปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย และให้ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น ผู้ อ านวยการท้ อ งถิ่ น
ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นตนจึงถือเป็นภารกิจสาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ จะต้อง
เตรียมความพร้อมในการปูองกันสาธารณภัย และพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ภายหลังจากสถานการณ์ภัยยุติ
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดาเนินงานจัดการงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
มีชั้นตอนหรือกระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเตียวกัน
2. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ สามารถลดความ
สูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุด
๔. เพื่อให้ประชาชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างทั่วถึงและทันเวลา
๕. เพื่อบูรณาการระบบการสั่งการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีเอกภาพ
๖. เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดี และสอดคล้องกับวัฎจักรการเกิดภัย
๓. นิยามคาศัพท์
การป้องกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมต่างๆ ที่กาหนดขึ้นล่ ว งหน้าทั้งทางด้าน
โครงสร้าง และที่มีใช่ด้านโครงสร้าง เพื่อลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย
การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบทาง
ลบจากสาธารณภัย และยังหมายถึงการลดและปูองกันมีให้เกิดเหตุหรือลดโอกาสที่อาจก่อให้เกิด สาธารณภัย
การเตรียมความพร้อม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่ดาเนินการล่วงหน้าก่อนเกิดสา
ธารณภัย เพื่อเตรียมพร้อมการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถรับมือกับผลกระทบจากสาธารณภัยได้อย่าง
ทันการณ์ และมีประสิทธิภาพ
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดตั้งองค์กรและการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ เพื่อรับผิดชอบในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความ
พร้อมรับมือและการฟื้นฟูบูรณะ
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การฟื้นฟูบูรณะ (Rehabiltation) หมายถึง การฟื้นฟูสภาพเพื่อทาให้สิ่งที่ถูกต้องหรือได้รับความเสียหาย
จากสาธารณภัย ได้รั บ การช่ว ยเหลื อ แก้ไขให้ กลับคืนสู่ ส ภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม รวมทั้งให้ ผู้ประสบภัยสามารถ
ดารงชีวิตตามสภาพปกติได้โดยเร็ว
หน่ ว ยงานของรั ฐ หมายถึ ง ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก ารมหาชน และหน่ ว ยงานอื่ น ของ รั ฐ
แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หมายถึง องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หมายถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้อานวยการกลาง หมายถึง อธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้อานวยการจังหวัด หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด
รองผู้อานวยการจังหวัด หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อานวยการอาเภอ หมายถึง นายอาเภอ
ผู้อานวยการท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนตาบล, นายกเทศมนตรี
ผู้ช่วยผู้อานวยการท้องถิ่น หมายถึง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าพนักงาน หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆ
ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๐
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัด
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตอาเภอ และทาหน้าที่ช่วยเหลือจังหวัดในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิด สาธารณภัย
ขึ้นในพื้นที่
๔. การจัดตั้งกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔.๑ องค์กรปฏิบัติ
4.๑.๑ กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน ทาหน้าที่
เป็นหน่วยงานของผู้ อานวยการท้องถิ่น และให้มีที่ทาการ โดยให้ใช้ที่ทาการ/สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
แม่ต้าน เป็นสานักงานของผู้อานวยการท้องถิ่น มี นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้านเป็นผู้นวยการ และมีปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน เป็นผู้ช่วยผู้อานวยการ กานั้น ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมปฏิบัติงาน
ในกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบในการปูองกั นและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ต้านและเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่
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๔.๑.๒ ภารกิจของกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
(๑) อานวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนิ นการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
(๒) สนับสนุนกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพื้นที่ติดต่อ หรือใกล้เคียง หรือเขตพื้นที่
อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ
(๓) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งประสานความร่วมมือ
กับภาคเอกชนในการปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน
๔.๒ โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องกองอ านวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลแม่ต้าน
๔.๒.๑ โครงสร้างกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้า น
ประกอบด้วย ๕ ฝ่าย ได้แก่
(๑) ฝุ า ยอ านวยการ ท าหน้ าที่ อ านวยการ ควบคุ ม กากับดู แลในการปู องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งวางระบบการติดตามติดต่ อสื่อสารในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยระหว่างกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และฝุายที่เกี่ยวข้องให้การติดต่อเป็นไป
อย่างรวดเร็วต่อเนื่องและเชื่อถือได้ตลอดเวลา
(๒) ฝุ า ยแผนและโครงการ ท าหน้ า ที่ เกี่ ย วกั บ งานการวางแผนการปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
การพัฒนาแผนงาน การพัฒนาเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภั ยในทุกขั้นตอนงานติดตามประเมินผลงาน
การฝึ ก ซ้ อ มแผนฯ งานการจั ด ฝึ ก อบรมต่ า ง ๆ และงานการจั ด ท าโครงการเกี่ ย วกั บ การปู อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย
(๓) ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ ทาหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ที่อาจ
เกิ ด ขึ้ น วางมาตรการต่ า ง ๆ ในการปู อ งกั น ภั ย มิ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ เกิ ด ขึ้ น แล้ ว ให้ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายน้ อ ยที่ สุ ด
จัดระเบียบแจ้งเตือนภัยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยงานการข่าวการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติการ
จิตวิทยา
(๔) ฝุายฟื้นฟูบูรณะ ทาหน้าที่ สารวจความเสียหาย และความต้องการด้านต่างๆ จัดทาบัญชี ผู้ประสบ
สาธารณภัย ประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อให้การสงเคราะห์
และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้ งดาเนินการฟื้นฟูบูรณะสิ่งที่
ชารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากที่สุด
(๕) ฝุายประชาสัมพันธ์ ทาหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย และการแถลงข่าวข้อ เท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหาย และความช่ว ยเหลื อให้แก่
สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปได้ทราบ
๔.๓ การบรรจุกาลัง
๔.๓.๑ ในภาวะปกติ ใช้กาลังเจ้าหน้าที่ขอองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้านเป็นหลัก
๔.๓.๒ เมื่ อ คาดว่ า จะเกิ ด หรื อ เกิ ด สาธารณภั ย ขึ้ น ในพื้ น ที่ ใ ด ให้ ก องอ านวยการปู อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภั ย เข้า ควบคุ ม สถานการณ์ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ และเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อประชาชนให้ พื้ น ที่ โ ดยเร็ ว และรายงาน
ให้ผู้อานวยการอาเภอท่าสองยาง ทราบทันที
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๕. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ ณ ที่ท าการองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลแม่ ต้า น 433 หมู่ ที่ 2 ตาบลแม่ ต้า น อาเภอท่ าสองยาง
จังหวัดตาก 63150
๖. แนวทางปฏิบัติ
เพื่อเตรียมการด้านทรัพยากรระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์สาธารณภัย
ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการปฏิบัติ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้านและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นเพื่อการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้รวมทั้งการ
วางแนวทางการปฏิบั ติการให้เหมาะสมกับ ผลการประเมินความเสี่ยงและความล่อแหลมของพื้นที่พร้อมเผชิญ
สาธารณภัยและดาเนินการฝึกซ้อมตามแผนที่กาหนดอย่างสม่าเสมอเป็นประจาเพื่อให้เกิดความพร้อมในทุกด้านและ
ทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
หลักการปฏิบัติ
1. การป้องกันและลดผลกระทบ
1.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง

แนวทางปฏิบัติ

- ประเมินความเสี่ยงภัยและความล่อแหลมในเขตพื้นที่ โดยพิจารณา
จากข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจากการ วิเคราะห์ข้อมูลสภาพ
แวดล้อมต่าง ๆ
- จัดทาแผนที่เสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย
1.2 การเตรียมการด้านฐานข้อมูลและ
- จัดทาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัย
ระบบสารสนเทศ
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ร่วมกันกระจายข้อมูลด้านสาธารณ
ภัยไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติการ
๑.๓ การส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความ - สนับสนุนให้สื่อประชาสัมพันธ์ให้มีบทบาทในการรณรงค์
ตระนักด้านการปูองกันและบรรเทา
ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังจิตสานึกด้านความ ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
สาธารณภัย
- เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในชีวิตประจาวัน
- พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนเข้าใจ
ง่าย เหมาะสม เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายแต่ละกลุ่มและเป็นที่น่าสนใจ
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายในการปูองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาค เอกชน และ
อาสาสมัครต่างๆ มีส่วนร่วมในการรณรงค์ ในเรื่องความ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
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หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
๑.๔ การเตรียมการปูองกันด้านโครงสร้าง - จัดหาพื้นที่รองรับน้าและกักเก็บน้า
และเครื่องหมายสัญญาณเตือนภัย
- สร้างอาคารหรือสถานที่เพื่อเป็นสถานที่หลบภัย สาหรับพื้นที่
ที่การหนีภัยทาได้ยาก หรือไม่มีพื้นที่หลบภัยที่ เหมาะสม
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเพื่อการส่งกาลังบารุง หรือเส้นทางไป
สถานที่หลบภัยให้ใช้การได้
๒. การเตรียมความพร้อม
๒.๑ ด้านการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน - จัดทาคู่มือและจัดทาแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผนสารองของ
หน่วยงาน และมีการฝึกซ้อมแผน
- จัดเตรียมระบบการติดต่อสื่อสารหลักและสื่อสารสารสารอง
- กาหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ประชาชน
และเจ้าหน้าที่
- จัดเตรียมระบบการแจ้งเตือนภัยและส่งสัญญาณ เตือนภัยให้
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบล่วงหน้า
- จัดเตรียมเส้นทางอพยพและจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัย
สาหรับคนและสัตว์เลี้ยง
- กาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย
รวมทั้งการควบคุม การจราจรและการสัญจรภายในเขตพื้นที่
จัดระบบการดูแลสิ่งของบริจาคและการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
- จัดทาบัญชีรายชื่อคนที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ
2.2 ด้านบุคลากร
- ประเมินความเสี่ยงภัยและความล่อแหลมในเขตพื้นที่โดยพิจารณา
จากข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจากการวิเคราะห์ข้อมูล
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ
- จัดทาแผนที่เสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย
2.3 ด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุ จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นให้
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และพลังงาน พร้อมใช้งานได้ทันที
- จัดทาบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
ของหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
- พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ด้านสาธารณภัยให้
ทันสมัย
- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จาเป็นพื้นฐานสาหรับชุมชน
- จัดเตรียมระบบเดือนภัย
- จัดหาน้ามันเชื้อเพลิงสารอง/แหล่งพลังงานสารอง
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หลักการปฏิบัติ
2.4 ด้านการเตรียมรับสถานการณ์

แนวทางปฏิบัติ
- จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เช่น สถานพยาบาล ไฟฟูา ประปาผู้นาชุมชน ฯลฯ
- มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานนั้น
- กาหนดผู้ประสานงานที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาของหน่วยงาน

การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อดาเนินการระงับภัยที่เกิดขึ้นให้ยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น โดยการประสาน
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
2. เพื่อรักษาชีวิต ทรัพย์สิน และสภาวะแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ
หลักการปฏิบัติ
คณะกรรมการปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน กองอ านวยการปู อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภั ย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแม่ ต้ า น หรื อ กองอ านวยการปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย อ าเภอ
ท่าสองยางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตาเนินการตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ตังนี้
1. กรณีเมื่อเกิดสาธารณภัย ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
1. การแจ้งเหตุ
- ประชาชน / อาสาสมัคร / คณะกรรมการฯ ฝุายแจ้งเตือนภัยแจ้งเหตุ
ให้ประธานคณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน /
ชุมชน และผู้อานวยการท้องถิ่น / ผู้อานวยการท้องถิ่นมอบหมายทราบ
โดยทางวิทยุ
สื่อสาร /โทรศัพท์
-วิทยุสื่อสารความถี่ ๑๖๒.775 MHz
-โทรศัพท์สายด่วน 05 5039 985
2.การระงับเหตุ
-คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน/อปพร./
มิสเตอร์เตือนภัย/OTOS/อาสาสมัคร ต่างๆ เข้าระงับเหตุ
ตามแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน
3. การประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ
-กรณีผู้บาดเจ็บให้ประสานสถานพยาบาลในพื้นที่/ข้างเคียง
-วิทยุสื่อสาร ความถี่ ๑๖๒.775 MHz
โทรศัพท์สาย 05 5039 985
-กรณีเกินศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนในการระงับภัย ให้ประธาน
คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ ชุมชน รายงาน
ต่อผู้อานวยการท้องถิ่น เพื่อขอความช่วยเหลือ
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2. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับหมู่บ้าน / ชุมชน จะควบคุมได้
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
1. การจัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจฯ - อานวยการท้องถิ่นออกคาสั่งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจ
2. การเฝูาระวัง ติดตาม และแจ้งเหตุ
- จัดเวรเฝูาระวังติดตามสถานการณ์
24 ชั่วโมง
3. แจ้งข่าวเตือนภัย
- แจ้งผู้ประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
- แจ้งผ่านทางสื่อต่าง ๆ
- ออกประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
4. การระงับเหตุ
- ผู้อานวยการท้องถิ่นเข้าพื้นที่ และตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในที่
เกิดเหตุ เพื่อเป็นจุดสั่งการ พร้อมจัดบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้
อุปกรณ์ และยานพาหนะในการระงับเหตุ
5. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- ปฏิบัติการค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- ปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยที่เจ็บปุวยเพื่อส่งไปรักษาตัว
ในโรงพยาบาลต่อไป
- จัดหาปัจจัยสี่ให้แก่ผู้ประสบภัย
- ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
6. การรายงานสถานการณ์
จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อรายงานสถานการณ์ให้กองอานวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ และกองอานวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดทราบ จนกระทั่งสถานการณ์ภัยสิ้นสุด
7. การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ - กรณีต้องขอรับการสนับสนุนจากกองอานวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย อปท. ข้างเคียง / ส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ /
องค์กรสาธารณกุศล ภาคเอกชน หรือกองอานวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป
- วิทยุสื่อสาร ความถี่ ๑๖๒.775 MHz
- โทรศัพท์สายด่วน 05 5039 985
8. การอพยพ
- เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจาเป็นต้องอพยพ ให้ดาเนินการอพยพ
เคลื่อนย้ายอย่างเป็นระบบ
3. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับท้องถิ่นจะควบคุมได้
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
๑. การส่งต่อการควบคุมสถานการณ์ฯ
- กรณีสถานการณ์รุนแรงเกินกว่าศักยภาพของท้องถิ่นจะรับ
สถานการณ์ได้ให้รายงานต่อผู้อานวยการอาเภอ
เพื่อส่งมอบการควบคุมสถานการณ์ต่อไป
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การอพยพ
วัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ น การรั ก ษาความปลอดภัย ในชี วิต และทรั พย์สิ นของประชาชนและของรัฐ และสามารถอพยพ
เคลื่อนย้ายให้เป็นไปอย่างมีระบบ สามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสู่สถานที่ปลอดภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการเคลื่อนย้ายส่วนราชการมาอยู่ในเขตปลอดภัยและสามารถให้การบริการประชาชนได้
หลักการปฏิบัติ
1.การเตรียมการอพยพ
หลักการปฏิบัติ
๑. จัดทาแผนอพยพในพื้นที่เสี่ยงจาก
สาธารณภัย
๒. เตรียมการเกี่ยวกับการอพยพ

๓. จัดเตรียมสรรพกาลังหน่วยปฏิบัติ
การฉุกเฉิน
๔. จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้ในการ
ช่วยเหลือตัวเองเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน
๕. ทบทวนและฝึกซ้อมแผนระบบเตือน
ภัยและแผนอพยพ ประเมินเพื่อให้
สามารถประยุกต์ใช้ต่อไป
๖. ตรวจสอบการทางานระบบสื่อสาร
๗. แจ้งประชาชนที่อาศัยและทางานใน
พื้นที่เสี่ยงภัย ว่ามีความเสี่ยงต่อภัย
ประเภทใดในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น
อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย

แนวทางปฏิบัติ
- ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ประชุมและสารวจสถานที่
- สถานที่ปลอดภัยสาหรับการอพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยง
- เส้นทางหลัก และสารองสาหรับอพยพ
- ปูายแสดงสัญญาณเตือนภัย ปูายบอกเส้นทางอพยพทั้งเส้นทางหลัก
และเส้นทางรอง
- จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ที่จาเป็นต่อการอพยพ
- จัดลาดับความสาคัญของการอพยพ โดยจัดแบ่งประเภทของบุคคล
ตามลาดับความสาคัญเร่งด่วน
- กาหนดจุดนัดหมายประจาชุมชนและพื้นที่รองรับการอพยพ
- จัดทาคู่มือการอพยพจากสาธารณภัยที่สั้น ง่ายต่อการทาความเข้าใจ
ให้ประชาชนได้ศึกษา
- ทบทวนและฝึกซ้อมแผนอย่างสม่าเสมอหรือหน่วยอพยพ
- ประชุมหรือฝึกอบรม
- ฝึกซ้อมแผนทั้งแบบปฏิบัติการบนโต๊ะ และแบบปฏิบัติการจริง

- ติดต่อกับผู้มีวิทยุสื่อสาร / หรือผู้มีโทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าร่วมในการ
แจ้งเตือนภัย
- ฝึกซ้อมแผนอพยพ
- ประชุมหมู่บ้าน/ชุมชน
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2. การจัดระเบียบสถานที่อพยพและการรักษาความปลอดภัย
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
๑. การจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัย
- จัดเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมกับจานวนผู้อพยพ และสัตว์เลี้ยง
- จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของห้องน้า อาหารน้าดื่ม
และสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ
- จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
- จัดระเบียบพื้นที่อพยพ โดยแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนเป็นกลุ่ม
ครอบครัวหรือกลุ่มชุมชน
- จัดทาแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้อพยพ เพื่อเป็นการตรวจสอบจานวน
ผู้อพยพ
- จัดหาสถานที่ปลอดภัยแห่งอื่นไว้รองรับในกรณีพื้นที่ไม่เพียงพอ
๒. การรักษาความปลอดภัย
- จัดระเบียบเวรยามทั้งในสถานที่อพยพ และบ้านเรือนของผู้อพยพ
3. การดาเนินการอพยพขณะเกิดเหตุ
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
๑. เรียกประชุมกองอานวยการปูองกัน
- เรียกประชุมกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ ชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
เมื่อได้รับข้อมูลแจ้งเตือนจากอาเภอ/
หมู่บ้าน / ข้อมูลเครื่องวัดปริมาณน้าฝน /
มิสเตอร์เตือนภัย
๒. เตรียมความพร้อม / เตรียมพร้อม
- เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์
ระบบเตือนภัยทั้งหมด (สัญญาณเตือนภัย
วิทยุสื่อสารโทรศัพท์มือถือ หรือระบบ
เตือนภัยที่มีอยู่ในท้องถิ่น)
๓. ติดตามสถานการณ์จากทางราชการ - สั่งการในระหว่างการประชุมกองอานวยการปูองกันและบรรเทา
สื่อมวลชนและอาสาสมัครเตือนภัย
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
๔. ตรวจสอบข้อมูลที่จาเป็นในพ้นที่
- บัญชีรายชื่อผู้อพยพ
ที่ประสบภัย
- บัญชีจานวนและชนิดของสัตว์เลี้ยงที่จะอพยพ
- ยานพาหนะ
- อาหารที่สารองไว้สาหรับคนและสัตว์เลี้ยง
๕. ตรวจสอบระบบเครือข่ายการเตือนภัย - ตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร
6. จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยรองรับผู้
- ประสานกับผู้ดูแลสถานที่
อพยพและสัตว์เลี้ยง
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เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจาเป็นต้องอพยพ
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
1. ออกประกาศเตือนเพื่ออพยพ
- ฝุายเฝูาระวังและแจ้งเตือนภัยและฝุายสื่อสารของคณะกรรมการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน ออกประกาศเตือนภัย
เพื่ออพยพให้สัญญาณเตือนภัยและประกาศอพยพ เช่น เสียงตามสาย
วิทยุ หอกระจายข่าว โทรโข่ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียง/สัญลักษณ์
ต่าง ๆ ที่กาหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจาชุมชน/หมู่บ้าน
2. ส่งฝุายอพยพไปยังจุดนัดหมาย/
- สั่งการในระหว่างการประชุมกองอานวยการปูองกันและ
จุดรวมพล เพื่อรับผู้อพยพหรือตามบ้านที่ บรรเทาสาธารณภัย
มีผู้ปุวย คนชรา เด็ก และสัตว์เลี้ยง
3. การดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนผู้
- จัดเวรออกตรวจตราความเรียบร้อยในพื้นที่ประสบภัย
อพยพ
4. การดาเนินการอพยพเมื่อภัยสิ้นสุด
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
1. ตรวจสอบพื้นที่ประสบภัย
- สารวจความเสียหายของพื้นที่ประสบภัย รวมทั้งบ้านเรือนของ
ผู้เสียหาย
2. ตรวจสอบสภาพถนนที่ใช้เป็นเส้นทาง - ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ
อพยพ
3. แจ้งแนวทางการอพยพกลับให้
- ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประชาชนได้รับทราบ
4. ตรวจสอบความพร้อมของประชาชน - จัดการประชุมที่สถานที่ที่ผู้อพยพพักอาศัย
ในการอพยพกลับ
5. ดาเนินการอพยพประชาชนกลับ
- ชี้แจงในที่ประชุมและดาเนินการอพยพประชาชนกลับ
บ้านเรือน
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ขั้นตอนการดาเนินงาน
ด้านการช่วยเหลือเหตุสาธารณภัย
ฉุกเฉิน
รับแจ้งเหตุ

จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบตั ิหน้าที่

เสร็จสิ้นภารกิจ

รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย

(รวม 4 ขั้นตอน ปฏิบัติหน้าที่รับแจ้งเหตุ)

รายงานผู้บังคับบัญชา
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ขั้นตอนการดาเนินงาน
ด้านการสนับสนุนน้าอุปโภค-บริโภค
รับแจ้ง/หนังสือ (1 นาที)

เสนอหัวหน้าสานักปลัด อบต. (5 นาที)

ผู้บริหารพิจารณา (15 นาที)

ดาเนินการ (140 นาที)

เสร็จสิ้นภารกิจ

(รวม 6 ขั้นตอน 180 นาที หรือ 3 ชั่วโมง)

รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
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ขั้นตอนการดาเนินงาน
พนักงานขับรถบรรทุกน้าอเนกประสงค์
รับคาสั่งผู้บังคับบัญชา

ออกปฏิบัติหน้าที่
รายงานผู้บังคับบัญชา
เสร็จสิ้นภารกิจ

(รวม 3 ขั้นตอนปฏิบัติทันทีที่ได้รับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชา)
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ขั้นตอนการดาเนินงาน
การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

รับเรื่องร้องทุกข์

ประชุม คกก. พิจารณาให้ความช่วยเหลือ
(60 นาที)

เสนอหัวน้าสานักปลัด อบต.
(5 นาที)

สรุปผลการ พิจารณาให้ความช่วยเหลือ
(60 นาที)

เสนอปลัด อบต.
(10 นาที)

เสนอผู้บริหาร พิจารณา
(60 นาที)

ผู้บริหาร พิจารณา
(15 นาที)

เสนอกองคลังเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่าย

สารวจความเสียหาย
(120 นาที)

แจ้งผู้ประสบภัย

แจ้ง คกก. ตรวจสอบข้อเท็จจริง
(10 นาที)

รายงานความช่วยเหลือ
อาเภอท่าสองยาง

(รวม 12 ข้นตอน ระยะเวลาดาเนินการ 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดสาธารณภัย)

15

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การระงับเหตุอัคคีภัย

รับแจ้งเหตุ
(1 นาที)

จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบตั ิงานทันที
ได้รับอนุมตั ิจากผู้บังคับบัญชา

เสร็จสิ้นภารกิจ
เจ้าหน้าที่กลับที่ตั้งปกติ

สารวจความเสียหาย
(เหตุเกิดในพื้นที่ 5 นาที)
รายงานด่วน เหตุสาธารณภัย
(เหตุเกิดในพื้นที่ อบต.)

รายงานผู้บังคับบัญชา

