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คานา
ด้ ว ยปั จ จุ บั น สาธารณภั ย ยั ง คงมี แ นวโน้ ม จะเกิ ด ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและซั บ ซ้ อ น เนื่ อ งจากความ
แปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการ เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
สังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็วประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ใน พื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้นทั้งภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว
และภัย จากการกระทาของมนุ ษย์ เช่น อัคคีภั ย อุบั ติภัย การรั่วไหลของสารเคมี รวมทั้ งสาธารณภัยหรือ
อุบัติภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญ เป็นอย่างยิ่ง ช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ป ฏิบัติงานจึงต้องมีความรู้ความ การปฏิบัติอย่างถ่องแท้ จึงจะ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เทศบาลตาบลกงรถ จึงจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเล่มจึงได้รวบรวมเนื้อหาสาระ หน้าที่ ลักษณะ
งาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือต่าง ๆ ของการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เข้าใจบทบาท ลักษณะงาน และขั้นตอนการ
ปฏิบั ติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดียิ่งขึ้น และสามารถนาไปปฏิบัติ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน
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-4คู่มือการปฏิบัติงาน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลกงรถ
1. หลักการและเหตุผล
สาธารณภัย ยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความแปรปรวนของ
ภูมิอากาศโลกความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง สังคมไทยจาก
สังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็วประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้ความเสียหายจาก
สาธารณภัยรุนแรงมากขึ้นทั้งภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาวและภัยภัยแล้ง จากการกระทาของ
มนุษย์ เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน และมีบทบาท การเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในลาดับแรกก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือประกอบ
กับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 กาหนดให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้อานวยการท้องถิ่นมีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้อานวยการท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นของตน จึงถือเป็น ภารกิจสาคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัย และพัฒนาขีดความสามารถ
ในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายหลังจากสถานการณ์ภัยยุติ
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้ การดาเนิ น งานจั ดการงานป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลกงรถ มี
ขั้นตอนหรือกระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. เพื่อให้มั่นว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
สามารถลดความศูนย์เสียที่เกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุด
4. เพื่อให้ประชาชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างทั่วถึงและทันเวลา
5. เพื่อบูรณาการระบบการสั่งการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีเอกภาพ
6. เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดีและสอดคล้องกับวัฏจักรการเกิดภัย
3.นิยามคาศัพท์
การป้องกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่กาหนดขึ้นล่วงหน้าทั้งโครงสร้าง
และที่มิใช่ด้านโครงสร้าง เพื่อลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย
การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบ
จากสาธารณภัย และยังหมายถึงการลดและป้องกันมิให้เกิดเหตุหรือลดโอกาสที่อาจก่อให้เกิดสา ธารณภัย
การเตรียมความพร้อม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่ดาเนินการ ล่วงหน้าก่อน
เกิดสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถรับผลกระทบจากสาธารณ
ภัยได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ

-5การจั ด การในภาวะฉุ ก เฉิ น (Emergency Management) หมายถึ ง การจั ด ตั้ ง องค์ ก รและ การ
บริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
เตรียมความพร้อมรับมือและฟื้นฟูบูรณะ
การฟื้ น ฟู บู ร ณะ (Rehabilitation) หมายถึ ง การฟื้ น ฟู ส ภาพเพื่ อท าให้ สิ่ งที่ ถู ก ต้ องหรือ ได้ ความ
เสียหายจากสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือแก้ไขให้กับคืนสู่สภาพเดิมหรื อดีกว่าเดิม ผู้ ประสบภัยสามารถ
ดารงชีวิตตามสภาพปกติได้โดยเร็ว
หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยงานอื่นของ รัฐ แต่
ไม่หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริห ารส่ วนตาบล เทศบาล องค์การบริห ารส่ว น
จังหวัด เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หมายถึง องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล และ องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ที่ มี ก ฎหมายจั ด ตั้ ง แต่ ไ ม่ ห มายความรวมถึ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด และ
กรุงเทพมหานคร
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หมายถึง รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย
รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหมายถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้อานวยการกลาง หมายถึง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้อานวยการจังหวัด หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด
รองผู้อานวยการจังหวัด หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อานวยการอาเภอ หมายถึง นายอาเภอ
ผู้อานวยการท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนตาบล, นายกเทศมนตรี
ผู้ช่วยผู้อานวยการท้องถิ่น หมายถึง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าพนักงาน หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาในพื้นที่ต่าง ๆ ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2540
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัด
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตอาเภอ และทาหน้าที่ช่วยเหลือจังหวัดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หมายถึงองค์กรปฏิบัติใน การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อ สา
ธารณภัยขึ้นในพื้นที่
4. การจัดตั้งกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.1 องค์กรปฏิบัติ
๔.๑.๑ กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลกงรถ
ทาหน้ าที่ เป็ น หน่ ว ยงานของผู้ อานวยการท้ องถิ่น และให้ มีที่ ท าการโดยให้ ใช้ที่ ท าการ/ส านั กงาน
เทศบาลตาบลกงรถเป็นสานักงานของผู้อานวยการท้องถิ่น มีนายกเทศมนตรีตาบลกงรถ เป็นผู้อานวยการ
ท้องถิ่น และมีปลัดเทศบาลตาบลกงรถ เป็นผู้ช่วยผู้อานวยการ และภาคเอกชนในพื้นที่ร่วม ปฏิบัติงานในกอง

-6อานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาล
ตาบลกงรถและเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่
๔.๑.๒ ภารกิจของกองอนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตาบลกงรถ
(๑) อานวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลกงรถ
(๒) สนับสนุนกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพื้นที่ติดต่อ หรือใกล้เคียง พื้นที่อื่น
เมื่อได้รับการร้องขอ
(๓) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งประสานความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน
๔.๒ โครงสร้างและหน้าที่ของกองอนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตาบลกงรถ
๔.๒.๑ โครงสร้างกองอนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลกงรถ ประกอบด้วย๕
ฝ่าย ได้แก่
(๑) ฝ่ายอานวยการ ทาหน้าที่นวยการอ ควบคุมกากับดูแลในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้
เป็น ไปอย่างมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผล รวมทั้งวางระบบการติดตามติดต่อสื่อสารในการป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยระหว่างกองอนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้การ
ติดต่อเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและเชื่อถือได้ตลอดเวลา
(๒) ฝ่ายแผนและโครงการ ทาหน้าที่ เกี่ยวกับงานการวางแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การพั ฒ นาแผนงาน การพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ในทุ ก ขั้ น ตอนงานติ ด ตาม
ประเมินผลงาน การฝึกซ้อมแผนฯ งานการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ และงานการจัดทาโครงการเกี่ยวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
(๓) ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการหน้าที่ติดตามสถานการณ์รวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ ที่อาจ
เกิดขึ้น วางมาตรการต่าง ๆ ในการป้ องกันภัยมิให้ เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วให้ได้รับความเสียหายน้อยที่ จัด
ระเบียบแจ้งเตือนภัยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยงานการข่าวการรักษาความปลอดภัยและ ปฏิบัติการ
จิตวิทยา
(๔) ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะหน้าที่สารวจความเสียหายา และความต้องการด้านต่างๆ จั ดทาบัญชีผู้ประสบ
สาธารณภัย ประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อให้การสนับสนุน
และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้งดาเนินการฟื้นฟูบูรณะ
สิ่งที่ชารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากที่สุด
(๕) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทาหน้ าที่ เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแถลงข่าวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหาย และความช่วยเหลือ ให้แก่
สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปได้ทราบ
๔.๓ การบรรจุกาลัง
๔.๓.๑ ในภาวะปกติใช้กลังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลกงรถเป็นหลัก
๔.๓.๒ เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใดนวยการป้องให้กองอันและบรรเทา สา
ธารณภัยเข้าควบคุมสถานการณ์ปฏิบัติหน้าที่และเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พื้นที่โดยเร็ว และรายงานให้
ผู้อานวยการอาเภอห้วยแถลงทราบทันที

-7๕. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ ณ ที่ทาการสานักงานเทศบาลตาบลกงรถ เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ตาบลกงรถ อาเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา 30240
๖. แนวทางปฏิบัติ
เพื่อเตรียมการด้านทรัพยากรระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์
สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการปฏิบัติ ให้เทศบาลตาบลกงรถ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นเพื่อการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยให้
เหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงและความล่อแหลมของพื้นที่ง านแนวทางการรวมทั้งการวางแนวทาง
ปฏิบั ติการให้พร้อมเผชิญ สาธารณภัย และดาเนินการฝึกซ้อมตามแผนที่กาหนดอย่างสม่าเสมอเป็นประจา
เพื่อให้ เกิดความพร้อมในทุกด้านและทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ทศบาลตาบลกงรถ
หลักการปฏิบัติ
๑. การป้องกันและลดผลกระทบ
๑.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย
๑.๒ การเตรียมการด้านฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ

๑.๓ การส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑.๔ การเตรียมการป้องกันด้านโครงสร้างและ
เครื่องหมายสัญญาณเตือนภัย

แนวทางปฏิบัติ
- ประเมินความเสี่ยงภัยและความล่อแหลมในเขตพื้นที่ โดย
พิจารณาจากข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจากการ วิเคราะห์
ข้อมูลสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
- จัดทาแผนที่เสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย
จัดทาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัย
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่าง
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ร่วมกัน
- กระจายข้อมูลด้านสาธารณภัยไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที
ปฏิบัติการ
- สนับสนุนให้สื่อประชาสัมพันธ์ให้มีบทบาทในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังจิตสานึกด้านความปลอดภัย
อย่างต่อเนื่อง
- เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตประจาวัน
- พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ชัดเจนเข้าใจง่าย เหมาะสม เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม
และเป็นที่น่าสนใจ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และอาสาสมัครต่างๆ มีส่วนร่วมในการรณรงค์ในเรื่องความ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
- จัดทาคู่มือและจัดทาแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผนสารองของ
หน่วยงานและมีการฝึกซ้อมแผน
- จัดเตรียมระบบการติดต่อสื่อสารหลักและสื่อสารสาร สารอง
- กาหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ประชาชน

-8หลักการปฏิบัติ

๒.๒ ด้านบุคลากร

๒.๓ ด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และพลังงาน

แนวทางปฏิบัติ
และเจ้าหน้าที่
- จัดเตรียมระบบการแจ้งเตือนภัยและส่งสัญญาณเตือนภัย
ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบล่วงหน้า
- จัดเตรียมเส้นทางอพยพและจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัย
สาหรับคนและสัตว์เลี้ยง
- กาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย
รวมทั้งการควบคุม การจราจรและการสัญจรภายในเขตพื้นที่
- จัดระบบการดูแลสิ่งของบริจาคและการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย
- จัดทาบัญชีรายชื่อคนที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ
- ประเมินความเสี่ยงภัยและความล่อแหลมในเขตพื้นที่
โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจากการวิเคราะห์
ข้อมูลสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
- จัดทาแผนที่เสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย
- จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่
จาเป็นให้พร้อมใช้งานได้ทันที
- จัดทาบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
ของหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
- พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ด้านสาธารณภัย
ให้ทันสมัย
- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จาเป็นพื้นฐานสาหรับชุมชน
- จัดเตรียมระบบเตือนภัย
- จัดหาน้ามันเชื้อเพลิงสารอง/แหล่งพลังงานสารอง

การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อดาเนิ นการระงับ ภัย ที่เกิดขึ้นให้ ยุติลงโดยเร็วหรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น โดยการ
ประสาน ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
๒. เพื่อรักษาชีวิต ทรัพย์สิน และสภาวะแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ
หลักการปฏิบัติ
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน กองอานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลตาบลกงรถ หรือกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอห้วยแถลง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติดังนี้

-9๑. กรณีเมื่อเกิดสาธารณภัย ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
๑. การแจ้งเหตุ
ประชาชน/อาสาสมัคร/คณะกรรมการฯ ฝ่ายแจ้งเตือนภัยแจ้ง
เหตุให้ประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมู่บ้าน/ชุมชน และผู้อานวยการท้องถิ่น/ผู้ที่ผู้อานวยการท้องถิ่น
มอบหมายทราบ โดยทางโทรศัพท์ 081-877-979-3
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
๒. การระงับเหตุ
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/อปพร.
มิสเตอร์เตือนภัย/อาสาสมัคร ต่างๆเข้าระงับเหตุตามแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
๓. การประสานหน่วยงานต่าง ๆ
- กรณีผู้บาดเจ็บให้ประสานสถานพยาบาลในพื้นที่/ข้างเคียง
- โทรศัพท์ 081-877-979-3
- กรณีเกินศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนในการระงับภัยให้
ประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชน รายงานต่อผู้อานวยการท้องถิ่น เพื่อขอความช่วยเหลือ
๒. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับหมู่บ้าน / ชุมชน จะควบคุมได้
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
๑. การจัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจฯ
- อานวยการท้องถิ่นออกคาสั่งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจ
๒. การเฝ้าระวัง ติดตาม และรับแจ้งเหตุ
- จัดเวรเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์
๒๔ ชั่วโมง
๓. แจ้งข่าวเตือนภัย
- แจ้งผู้ประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
- แจ้งผ่านทางสื่อต่าง ๆ
- ออกประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
๔. การระงับเหตุ
- ผู้อานวยการท้องถิ่นเข้าพื้นที่ และตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
ในที่เกิดเหตุ เพื่อเป็นจุดสั่งการ พร้อมจัดบุคลากรเครื่องมือ
เครื่องใช้อุปกรณ์และ ยานพาหนะในการระงับเหตุ
๕. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- ปฏิบัติการค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- ปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยที่เจ็บป่วยเพื่อส่งไปรักษาตัวใน
โรงพยาบาลต่อไป
- จัดหาปัจจัยสี่ให้แก่ผู้ประสบภัย
- ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
๖. การรายงานสถานการณ์
จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อรายงานสถานการณ์ให้กอง
อานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ และกอง
อานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบ
จนกระทั่งสถานการณ์ภัยสิ้นสุด

- 10 ๒. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับหมู่บ้าน / ชุมชน จะควบคุมได้
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
๗. การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
- กรณีต้องขอรับการสนับสนุนจากกองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อปท. ข้างเคียง/ส่วนราชการ ต่างๆในพื้นที/่
องค์กรสาธารณกุศล ภาคเอกชน หรือ กองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป
โทร 081-877-979-3
๘. การอพยพ
เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจาเป็นต้องอพยพ ให้ดาเนินการ
อพยพเคลื่อนย้ายอย่างเป็นระบบ
๓. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับท้องถิ่นจะควบคุมได้
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
๑. การส่งต่อการควบคุมสถานการณ์ฯ
- กรณีสถานการณ์รุนแรงเกินกว่าศักยภาพของท้องถิ่นจะรับ
สถานการณ์ได้ให้รายงานต่อผู้อานวยการอาเภอ เพื่อส่งมอบการ
ควบคุมสถานการณ์ต่อไป
การอพยพ
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ และสามารถดาเนินการอพยพ
เคลื่อนย้ายให้เป็นไปอย่างมีระบบ สามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสู่สถานที่ปลอดภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการเคลื่อนย้ายส่วนราชการมาอยู่ในเขตปลอดภัยและสามารถให้การบริการ
ประชาชนได้
หลักการปฏิบัติ
๑. การเตรียมการอพยพ
หลักการปฏิบัติ
๑. จัดทาแผนอพยพในพื้นที่เสี่ยงจากสาธารณภัย
2. เตรียมการเกี่ยวกับการอพยพ

แนวทางปฏิบัติ
- ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ประชุมและสารวจสถานที่
- สถานที่ปลอดภัยสาหรับการอพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยง
- เส้นทางหลัก และสารองสาหรับอพยพ
- ป้ายแสดงสัญญาณเตือนภัย ป้ายบอกเส้นทางอพยพทั้งเส้นทาง
หลักและเส้นทางรอง
- จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ยานพาหนะ ที่จาเป็นต่อการอพยพ
- จัดลาความสาคัญของการอพยพ โดยจัดแบ่งประเภทของบุคคล
ตามลาดับความสาคัญเร่งด่วน
- กาหนดจุดนัดหมายประจาชุมชนและพื้นที่รองรับการอพยพ
- จัดทาคู่มือการอพยพจากสาธารณภัยที่สั้นง่ายต่อการทาความ
เข้าใจให้ประชาชนได้ศึกษา

- 11 หลักการปฏิบัติ
๓. จัดเตรียมสรรพกาลังหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน
หรือหน่วยอพยพ
๔. จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้ในการ
ช่วยเหลือตัวเองเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน
๕. ทบทวนและฝึกซ้อมแผนระบบเตือนภัยและ
แผนอพยพ ประเมินเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้
ต่อไป
๖. ตรวจสอบการทางานระบบสื่อสาร
๗. แจ้งประชาชนที่อาศัยและทางานในพื้นที่
เสี่ยงภัยว่ามีความเสี่ยงต่อภัยประเภทใด
ในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย

แนวทางปฏิบัติ
- ทบทวนและฝึกซ้อมแผนอย่างสม่าเสมอ
ประชุมหรือฝึกอบรม
- ฝึกซ้อมแผนทั้งแบบปฏิบัติการบนโต๊ะ และแบบปฏิบัติ
การจริง
- ติดต่อกับผู้มีวิทยุสื่อสาร/หรือผู้มีโทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าร่วม
ในการแจ้งเตือนภัย
- ฝึกซ้อมแผนอพยพ
ประชุมหมู่บ้าน/ชุมชน

๒. การจัดระเบียบสถานที่อพยพและการรักษาความปลอดภัย
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
๑. การจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัย
- จัดเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมกับจานวนผู้อพยพและสัตว์เลี้ยง
- จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของห้องน้า อาหาร น้าดื่ม
และสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ
- จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
- จัดระเบียบพื้นที่อพยพ โดยแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน
เป็นกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มชุมชน
- จัดทาแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้อพยพเพื่อเป็นการตรวจสอบ
จานวนผู้อพยพ
- จัดหาสถานที่ปลอดภัยแห่งอื่นไว้รองรับในกรณีพื้นที่ไม่เพียงพอ
๒. การรักษาความปลอดภัย
- จัดระเบียบเวรยามทั้งในสถานที่อพยพ และบ้านเรือน
ของผู้อพยพ
๓. การดาเนินการอพยพขณะเกิดภัย
หลักการปฏิบัติ
๑. เรียกประชุมกองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน เมื่อได้รับ
ข้อมูลแจ้งเตือนจากอาเภอ/หมู่บ้าน/ข้อมูล
เครื่องวัดปริมาณน้าฝน/มิสเตอร์เตือนภัย

แนวทางปฏิบัติ
- เรียกประชุมกองอาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตาบลกงรถ

- 12 ๓. การดาเนินการอพยพขณะเกิดภัย
หลักการปฏิบัติ
๒. เตรียมความพร้อม/เตรียมพร้อมระบบเตือน
ภัยทั้งหมด (สัญญาณเตือนภัยวิทยุสื่อสาร
โทรศัพท์มือถือ หรือระบบเตือนภัยในท้องถิ่น)
๓. ติดตามสถานการณ์จากทางราชการสื่อมวลชน
และอาสาสมัครเตือนภัย
๔. ตรวจสอบข้อมูลที่จาเป็นในพ้นที่ที่ประสบภัย

๕. ตรวจสอบระบบเครือข่ายการเตือนภัย
๖. จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยรองรับผู้อพยพ
เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจาเป็นต้องอพยพ
หลักการปฏิบัติ
๑. ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพ

๒. ส่งฝ่ายอพยพไปยังจุดนัดหมาย/จุดรวมพล
เพื่อรับผู้อพยพหรือตามบ้านที่มีผู้ป่วย คนชรา
เด็ก และสัตว์เลี้ยง
๓. การดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนผู้อพยพ
๔. การดาเนินการอพยพเมื่อภัยสิ้นสุด
หลักการปฏิบัติ
๑. ตรวจสอบพื้นที่ประสบภัย
๒. ตรวจสอบสภาพถนนที่ใช้เป็นเส้นทางอพยพ
๓. แจ้งแนวทางการอพยพกลับให้ประชาชน
ได้รับทราบ
๔. ตรวจสอบความพร้อมของประชาชนในการ
อพยพกลับ
๕. ดาเนินการอพยพประชาชนกลับบ้านเรือน

แนวทางปฏิบัติ
- เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์
- สั่งการในระหว่างการประชุมกองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตาบลกงรถ
- บัญชีรายชื่อผู้อพยพ
- บัญชีจานวนและชนิดของสัตว์เลี้ยงที่จะอพยพ
- ยานพาหนะ
- อาหารที่สารองไว้สาหรับคนและสัตว์เลี้ยง
ตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร
ประสานกับผู้ดูแลสถานที่
แนวทางปฏิบัติ
- ฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยและฝายสื่อสารของ
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชน ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพให้สัญญาณเตือนภัย
และประกาศอพยพ เช่น เสียงตามสาย วิทยุ หอกระจายข่าว
โทรโข่ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียง/ สัญลักษณ์ต่าง ๆ
ที่กาหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัย ประจาชุมชน/หมู่บ้าน
- สั่งการในระหว่างการประชุมกองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- จัดเวรออกตรวจตราความเรียบร้อยในพื้นที่ประสบภัย
แนวทางปฏิบัติ
- สารวจความเสียหายของพื้นที่ประสบภัยรวมทั้งบ้านเรือน
ของผู้เสียหาย
- ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ
ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
จัดการประชุมที่สถานที่ที่ผู้อพยพพักอาศัย
ชี้แจงในที่ประชุมและดาเนินการอพยพประชาชนกลับ
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ขั้นตอนการดาเนินงาน
ด้านการสนับสนุนน้าอุปโภค – บริโภค
รับแจ้ง/หนังสือ
(1 นาที)

เสนอหัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
(5 นาที)
ผู้บริหารพิจารณา (15 นาที)

ดาเนินการ (140 นาที)

เสร็จสิ้นภารกิจ
(รวม 6 ขั้นตอน 180 นาที หรือ 3 ชั่วโมง)

รายงานผล
การปฏิบัติ
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ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
พนักงานขับรถบรรทุกน้าอุปโภค – บริโภค

รับคาสั่งผู้บังคับบัญชา
(1 นาที)

ดาเนินการ
(140 นาที)

รายงานผล
การปฏิบัติงาน

เสร็จสิ้นภารกิจ
(รวม 3 ขั้นตอน 150 นาที หรือ 2 ชั่วโมง 30 นาที)
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ขั้นตอนการดาเนินงาน
พนักงานขับรถบรรทุกน้าอเนกประสงค์

รับคาสั่งผู้บังคับบัญชา
(1 นาที)

ออกปฏิบัติงาน
ทันที

รายงาน
ผู้บังคับบัญชา

เสร็จสิ้นภารกิจ

(รวม 3 ขั้นตอน ปฏิบัติทันทีที่ได้รับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชา)
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การระงับเหตุอัคคีภัย

รับแจ้งเหตุ
(3 นาที)

จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานทันทีหลัง
ได้รับอนุมัติ จากผู้บังคับบัญชา

ระงับเหตุสถานที่เกิดเหตุ
(สถานการณ์ปลอดภัย)
สารวจความเสียหาย
(เหตุเกิดในพื้นที่)

เสร็จสิ้นภารกิจ
เจ้าหน้าที่กลับที่ตั้งปกติ
รายงานด่วนเหตุสาธารณภัย
(เหตุเกิดในพื้นที่เทศบาล)

รายงานผู้บังคับบัญชา

