คูมือปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตําบลบอแกว
อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน

๑. หลักการและเหตุผล
สาธารณภั ย ยั งคงมีแนวโน มจะเกิด ขึ้น อย างต อเนื่ องและซับ ซอนมากขึ้น เนื่ องจากความ
แปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
สังคมไทยจากสังคมชนบทไปสูสังคมเมืองอยางรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยูในพื้นที่เลี่ยงภัยมากขึ้น
สงผลใหความเสียหายจาก สาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติ เซน อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง ภัยหนาว
และภัยจากการกระทําของมนุษย เซน อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย
องคกรปกครองสวนหองถิ่นซึ่งเปนหนวยงานที่อยูใกลชิดประชาชน และมีบทบาทภารกิจใน
การเขาไปใหความชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในลําดับแรก กอนที่หนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความ
ชวยเหลือประกอบกับพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ กําหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
ผูอํานวยการทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถิ่นตน จึงถือเปนภารกิจสําคัญขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่จะตองเตรียมความพรอมในการปองกันสาธารณภัย และพัฒนาขีดความสามารถในการ
เผชิญเหตุและใหความชวยเหลือผูประสบภัย ภายหลังจากสถานการณภัยยุติ
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตําบลบอ
แกวมีขั้นตอน หรือกระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
๒. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ และมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมปี ระสิทธิภาพ
สามารถลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติใหเหลือนอยที่สุด
๔. เพื่อใหประชาชนที่ประสบภัยไดรับการชวยเหลือฟนฟูอยางทั่วถึงและทนเวลา
๕. เพื่อบูรณาการระบบการสั่งการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางมีเอกภาพ ๖.
เพื่อสรางระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดี และสอดคลองกับวัฏจักรการเกิดภัย
๓. นิยามคําศัพท
การปองกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมตางๆที่กําหนดขึ้นลวงหนาทั้ง
ทางดานโครงสราง และที่มิใชดานโครงสราง เพื่อลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย
การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการตางๆเพื่อหลีกเลี่ยงและลด
ผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยและยังหมายถึงการลดและปองกันมิใหเกิดเหตุหรือลดโอกาสที่อาจกอใหเกิด
สาธารณภัย
การเตรียมความพรอม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจ กรรมที่ดําเนิน การ
ลวงหนากอนเกิด สาธารณภัย เพื่อเตรียมพรอมการจัดการในสถานการณฉุกเฉินใหสามารถรับมือกับผลกระทบ
จากสาธารณภัยไดอยางทันการณ และมีประสิทธิภาพ
,
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การบริหารจัดการดานตาง ๆ เพื่อรับผิดชอบในการจัดการสถานการณฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเตรียมความพรอมรับมือและการฟนฟูบูรณะ
การพื้นฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การพื้นฟูสภาพเพื่อทําใหสิ่งที่ถูกตองหรือไดรับ
ความเสียหายจากสาธารณภัยไดรับการชวยเหลือ แกไขใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิม รวมทั้งให
ผูประสบภัยสามารถดํารงชีวิตตามสภาพปกติไดโดยเร็ว
หนวยงานของรัฐ หมายถึง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของ
รัฐ แตไมหมายความรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล องคการบริหาร
สวนจังหวัด เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ หมายถึง องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และ
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น อื่ น ที่ มี ก ฎหมายจั ด ตั้ ง แต ไ ม ห มายรวมถึ ง องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด และ
กรุงเทพมหานคร
ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ หมายถึง รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย
รองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ หมายถึง ปลัดกระทรวง
มหาดไทย
ผูอํานวยการกลาง หมายถึง อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผูอํานวยการจังหวัด หมายถึง ผูวาราชการจังหวัด
รองผูอํานวยการจังหวัด หมายถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ผูอํานวยการอําเภอ หมายถึง นายอําเภอ
ผูอํานวยการทองถิ่น หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตําบล นายกเทศมนตรี ผูชวย
ผูอํานวยการทองถิ่น หมายถึง ปลัด องคกรปกครองส วนทองถิ่น เจาพนั กงานหมายถึง ผู ซึ่งไดรับ แตงตั้งให
ปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ.๒๕๔๐
กองอํานวยการปองกั นและบรรเทาสาธารณภั ยจั งหวัด หมายถึง องคกรปฏิบั ติในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัด
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ หมายถึง องคกรปฏิบัติในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอําเภอ และทําหนาที่ชวยเหลือจังหวัดในการปองกันและบรรเทา สา
ธารณภัย
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทองถิ่นแหงพื้นที่ หมายถึง องคกรปฏิบัติใน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล และเปนหนวยเผชิญเหตุเมื่อเกิด
สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่
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๔.๑ องคกรปฏิบัติ
๔.๑.๑ กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลบอแกว
ทําหนาที่เป นหนวยงานของผู อํานวยการทองถิ่น และ,ใหมีที่ทําการ โดยใหใชที่ทําการ/สํานักงาน
เทศบาลตําบลบอแกว เปนสํานักงานของผูอํานวยการทองถิ่น มีนายกเทศมนตรีตําบลบอแกวเปนผูอํานวยการ
และมีปลัดและรองปลัดเปนผูชวยผูอํานวยการ กํานัน ผูใหญบาน และภาคเอกชนในพื้นที่รวมปฏิบัติงานในกอง
อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล
ตําบลบอแกวและเปนหนวยเผชิญเหตุเมื่อ เกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่
๔.๑.๒ ภารกิจของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลบอแกว
(๑) อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นทีเ่ ทศบาลตําบลบอแกว
(๒) สนับสนุนกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพื้นที่ติดตอ หรือใกลเคียง
หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อไดรับการรองขอ
(๓) ประสานกั บ ส ว นราชการและหน ว ยงานที่ เ กี่ย วของในเขตพื้น ที่ที่รั บ ผิ ด ขอบ รวมทั้ ง
ประสานความรวมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขึ้นตอน
๔.๒ โครงสรางและหนาที่ของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลบอ
แกว
๔.๒.๑ โครงสรางกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลบอแกว
ประกอบดวย ๕ ฝาย ไดแก
(๑) ฝ ายอํานวยการ ทําหน าที่ อํานวยการ ควบคุมกํากับ ดูแลในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งวางระบบการติดตามติดตอสื่อสารในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระหวางกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และฝายที่
เกี่ยวของใหการติดตอเปนไปอยางรวดเร็วตอเนื่องและเชื่อถือไดตลอดเวลา
(๒) ฝ ายแผนและโครงการ ทําหน าที่ เกี่ย วกับ งานการวางแผนการป องกัน และบรรเทา
สาธารณภัย การพัฒนาแผนงาน การพัฒนาเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขึ้นตอนงาน
ติดตามประเมินผล งานการฝกซอมแผนฯ งานการจัดฝกอบรมตาง ๆ และงานการจัดทําโครงการเกี่ยวกับการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) ฝ ายป องกัน และปฏิ บั ติ ก าร ทํ าหน าที่ ติ ด ตามสถานการณ รวบรวมขอมูล ประเมิ น
สถานการณที่อาจเกิดขึ้น วางมาตรการตาง ๆ ในการปองกันภัยมิใหเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแลวใหไดรับความ
เสียหายนอยที่สุด จัดระเบียบแจงเตือนภัยการชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยงานการขาว การรักษาความ
ปลอดภัยและการปฏิบัติการจิตวิทยา

-4(๔) ฝายฟน ฟูบูรณะ ทําหนาที่ สํารวจความเสียหาย และความตองการดานตางๆ จัดทําบัญชี
ผูประสบสาธารณภัย ประสานกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเคราะหผูประสบสาธารณภัย เพื่อใหการ
สงเคราะหและฟนฟูคุณภาพชีวิตทั้งทางดานรางกายและจิตใจแกผูประสบสาธารณภัย พรอมทั้งดําเนินการ
ฟน ฟูบูรณะสิ่งทีช่ ํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิม หรือใกลเคียงกับสภาพเดิมใหมากที่สุด
(๔) ฝายประชาสัมพันธ ทําหนาที่ เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ เผยแพรความรู
เกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแถลงขาวขอเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหาย และความ
ชวยเหลือใหแกสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปไดทราบ
๔.๓ การบรรจุกําลัง
๔.๓.๑ ในภาวะปกติ ใชกําลังเจาหนาทีข่ องเทศบาลตําบลบอแกวเปนหลัก
๔.๓.๒ เมื่อคาดวาจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทา สา
ธารณภัยเขาควบคุมสถานการณ ปฏิบัติหนาที่ และเพื่อชวยเหลือประชาชนใหพื้นที่โดยเร็ว และรายงานให
ผูอํานวยการอําเภอศรีสงครามทราบทันที
๕. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู ณ ที่ทําการเทศบาลตําบลบอแกว 160 หมูที่ 5 ตําบลบอแกว อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน
55180
๖. แนวทางปฏิบัติ
เพื่อเตรียมการดานทรัพยากร ระบบการปฏิ บัติการและเตรียมความพรอมไวรองรั บสถานการณ
สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ หลักการปฏิบัติ ใหเทศบาลตําบลบอแกว
และหนวยงานที่เกี่ยวของจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรที่จําเปนเพื่อการปองกันและ บรรเทาสาธารณภัยให
เหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงและความลอแหลมของพื้นที่ รวมทั้งการวางแนว ทางการปฏิบัติการให
พรอมเผชิญสาธารณภัยและดาเนินการฝกซอมตามแผนที่กําหนดอยางสม่ําเสมอเปนประจําเพื่อใหเกิดความ
พรอมในทุกดานและทุกภาคสวนในเขตพื้นทีเ่ ทศบาลตําบลบอแกว

-5หลักการปฏิบัติ
๑. การปองกันและลดผลกระทบ
๑.๑ การวิเคราะหความเสี่ยงภัย
๑.๒ การเตรียมการดานฐานขอมูล
และระบบ สารสนเทศ
๑.๓ การสงเสริมใหความรูและสราง
ความ ตระหนักดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

๑.๔ การเตรียมการปองกันดาน
โครงสรางและ เครื่องหมายสัญญาณ
เตือนภัย

แนวทางปฏิบัติ
- ประเมินความเสี่ยงภัยและความสอแหลมในเซตพื้นที่ โดยพิจารณาจาก
ขอมูลสถิติการเกิดภัยและจากการ วิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมตาง ๆ
- จัดทําแผนที่เสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย
- จัดทําฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ สาธารณภัย
-พัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลดานสาธารณภัยระหวาง หนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพและสามารถไขงานได รวมกัน
-กระจายขอมูลดานสาธารณภัยไปยังหนวยงานที่มี หนาทีป่ ฏิบตั ิการ
- สนับสนุนใหสื่อประชาสัมพันธใหมีบทบาทในการ รณรงคประชาสัมพันธ
เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกดานความ ปลอดภัยอยางตอเนื่อง
- เผยแพรและเสริมสรางความรูความเขาใจแก ประชาชนเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในชีวติ ประจําวัน
- พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงคประชาสัมพันธ ให ชัดเจนเขาใจงาย
เหมาะสม เขาถึงกลุมเปาหมาย แตละกลุม และเปนทีน่ าสนใจ
- สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรเครือขายในการ ปองกัน และบรรเทาสา
ธารณภัยทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาค เอกชน และอาสาสมัครตาง ๆ มีสวน
รวมในการ รณรงคในเรื่องความปลอดภัยอยางตอเนื่อง
- จัดหาพื้นที่รองรับน้ําและกักเก็บน้ํา
- สรางอาคารหรือสถานที่เพื่อเปนสถานที่หลบภัย สําหรับพืน้ ทีท่ ี่การหนีภัย
ทําไดยาก หรือไมมีพื้นที่หลบภัยที่เหมาะสม
- กอสราง/ปรับปรุงเสนทางเพื่อการสงกําลังบํารุง หรือ เสนทางไปสถานที่
หลบภัยใหใชการได

-6หลักการปฏิบัติ
๒. การเตรียมความพรอม
๒.๑ ดานการจัด
ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน

๒.๒ ดานบุคลากร

๒.๓ ดานเครื่องจักรกล
ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใช และ
พลังงาน

๒.๔ ดานการเตรียมรับ
สถานการณ

แนวทางปฏิบัติ
- จัดทําคูมือและจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารฉุกเฉินและแผน สํารองของหนวยงาน และ
มีการฝกซอมแผน
- จัดเตรียมระบบการติดตอสื่อสารหลักและสื่อสารสาร สํารอง
- กําหนดแนวทางการประชาสัมพันธขา วสารแก ประชาชน และเจาหนาที่
- จัดเตรียมระบบการแจงเตือนภัยและสงสัญญาณ เตือนภัยใหประชาชนและ
เจาหนาทีไ่ ดรับทราบลวงหนา
-จัดเตรียมเสนทางอพยพและจัดเตรียมสถานที่ ปลอดภัยสําหรับคนและสัตวเลี้ยง
- กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบ เรียบรอย รวมทั้งการควบคุม
การจราจรและการ สัญจรภายในเขตพื้นที่
- จัดระบบการดูแลสิ่งของบริจาคและการสงเคราะห ผูป ระสบภัย
- จัดทําบัญชีรายชือ่ คนที่ตองชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ
-จัดเตรียมเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานปองกันและ บรรเทาสาธารณภัย และ
กําหนดวิธีการปฏิบัติตาม หนาที่และ ขั้นตอนตางๆ วางระบบการพัฒนาศักยภาพ
และการฝกอบรม บุคลากร ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- จัดทําบัญชีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานตาง ๆ หรือ เจาหนาที่จากหนวยงานและ
องคกรที่เกี่ยวของ
- การเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและ บรรเทาสาธารณภัย โดยการ
ฝกอบรมประชาชน
- จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณที่จําเปนใหพรอมใช
งานไดทนั ที
- จัดทําบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณของหนวยงาน
ภาคีเครือขายทุกภาคสวน
- พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณดาน สาธารณภัยใหทันสมัย
- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณที่จะเปนพืน้ ฐานสําหรับชุมชน
- จัดเตรียมระบบเตือนภัย
- จัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงสํารอง/แหลงพลังงานสํารอง
-จัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและ บรรเทาสาธารณภัย เขน
สถานพยาบาล ไฟฟา ประปา ผูน ําชุมชน ฯลฯ
-มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบใหแกหนวยงานนัน้
-กําหนดผูประสานงานทีส่ ามารถติดตอไดตลอดเวลา ของหนวยงาน

การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน
วัตถุประสงค
๑. เพื่อดําเนินการระงับภัยที่เกิดขึ้นใหยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น โดยการ
ประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน
๒. เพื่อรักษาชีวิต ทรัพยสิน และสภาวะแวดลอมที่ไดรับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ
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คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมูบาน/ขุมชน กองอํานวยการปองกันและบรรเทา สา
ธารณภัย เทศบาลตํ าบลบ อแกวหรือกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภั ย อําเภอนาหมื่น และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการตามขึ้นตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้
๑. กรณีเมื่อเกิดสาธารณภัย ระดับหมูบาน/ขุมชน
หลักการปฏิบัติ
๑. การแจงเหตุ

๒. การระงับเหตุ

๓. การประสานหนวยงานตาง ๆ

แนวทางปฏิบัติ
ประชาชน / อาสาสมัคร / คณะกรรมการฯ ฝายแจง เตือน
ภัยแจงเหตุใหประธานคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยหมูบาน / ขุมชนและผูอ ํานวยการทองถิ่น / ผูที่
ผูอํานวยการทองถิน่ มอบหมายทราบโดยทาง โทรศัพทสาย
ดวน 054-718977
คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หมูบา น/
ขุมชน/ อปพร./ มิสเตอรเตือนภัย/ OTOS/ อาสาสมัคร
ตางๆเขาระงับเหตุ ตามแผนปองกันและ บรรเทาสาธารณ
ภัยขุมชน
-กรณีผูบาดเจ็บใหประสานสถานพยาบาลในพื้นที่ /
ขางเคียง
- โทรศัพทสายดวน ๑๖๖๙
-กรณีเกินศักยภาพของหมูบาน/ขุมชนในการระงับภัย ให
ประธานคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสา ธารณภัย
หมูบาน / ขุมชน รายงานตอผูอํานวยการ ทองถิน่ เพื่อขอ
ความชวยเหลือ

-8๒. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกวาระดับหมูบาน / ชุมชน จะควบคุมได
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
๑. การจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ
ผูอํานวยการทองถิน่ ออกคําสั่งตัง้ ศูนยอานวยการ เฉพาะกิจ
๒. การเฝาระวัง ติดตาม และรับแจงเหตุ ๒๔ ชั่วโมง จัดเวรเฝาระวังติดตามสถานการณ
๓. แจงขาวเตือนภัย
-แจงผูประสานงานของหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
-แจงผานทางสื่อตาง ๆ
-ออกประชาสัมพันธเสียงตามสาย
๔. การระงับเหตุ
-ผูอํานวยการทองถิน่ เขาพื้นที่ และตั้งศูนยบัญชาการ
เหตุการณในที่เกิดเหตุ เพื่อเปนจุดสั่งการ พรอมจัด
บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณ และ ยานพาหนะใน
การระงับเหตุ
๕. การชวยเหลือผูประสบภัย
-ปฏิบัติการดนหา และชวยเหลือผูประสบภัย
-ปฐมพยาบาลผูป ระสบภัยที่เจ็บปวยเพื่อสงไปรักษา
ตัวในโรงพยาบาลตอไป
-จัดหาปจจัยสี่ใหแกผูประสบภัย
-ใหการสงเคราะหผูประสบภัย
๖. การรายงานสถานการณ
จัดเตรียมเจาหนาที่เพื่อรายงานสถานการณใหกอง
อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ และกอง
อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดทราบ
จนกระทั่งสถานการณภัยสิ้นสุด
๗. การประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ
กรณีตองขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการ ปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อปท. ขางเคียง / สวนราชการ
ตาง ๆ ในพืน้ ที่ / องคกรสาธารณกุศล ภาคเอกชน หรือ
กองอํานวยการปองกันและบรรเทา สาธารณภัยระดับเหนือ
ขึ้นไป
-โทรศัพทสายดวน 054-718977
๘. การอพยพ
เมื่อสถานการณเลวรายและจําเปนตองอพยพ ให
ดําเนินการอพยพเคลื่อนยายอยางเปนระบบ

๓. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกวาระดับทองถิ่นจะควบคุมได
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
การสงตอการควบคุมสถานการณ
กรณีสถานการณรุนแรงเกินกวาศักยภาพของทองถิ่นจะรับ
สถานการณได ใหรายงานตอผูอํานวยการอําเภอเพื่อสงมอบการ
ควบคุมสถานการณตอไป

-9การอพยพ
วัตถุประสงค
เพื่อเปนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ และสามารถ
ดําเนินการอพยพเคลื่อนยายใหเปนไปอยางมีระบบ สามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสู
สถานที่ปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อเปนการเคลื่อนยายสวนราชการมาอยูในเซตปลอดภัยและ
สามารถใหการบริการประชาชนได หลักการปฏิบัติ
๑. การเตรียมการอพยพ
หลักการปฏิบัติ
๑. จัดทําแผนอพยพในพื้นที่เสีย่ งจากสาธารณภัย
๒. เตรียมการเกี่ยวกับการอพยพ

๓. จัดเตรียมสรรพกาลังหนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน
หรือหนวยอพยพ
๔. จัดประชุมหรืออบรมใหความรูในการชวยเหลือ
ตัวเองเมื่ออยูในภาวะฉุกเฉิน
๕. ทบทวนและฝกซอมแผนระบบเตือนภัยและ
แผนอพยพ ประเมินเพื่อใหสามารถประยุกตใช
ตอไป
๖. ตรวจสอบการทางานระบบสือ่ สาร
๗. แจงประซาชนที่อาศัยและทางานในพืน้ ที่ เสี่ยง
ภัย วามีความเสี่ยงตอภัยประเภทใด ในหมีบาน/
ชุมชน เซน อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย

แนวทางปฏิบัติ
ประชุมผูท ี่เกี่ยว'ซอง
ประชุมและสํารวจสถานที่
-สถานทีป่ ลอดภัยสาหรับการอพยพประชาชนและสัตวเลี้ยง
-เสนทางหลัก และสํารองสําหรับอพยพ
-ปายแสดงสัญญาณเตือนภัย ปายบอกเสนทางอพยพทั้ง
เสนทางหลักและเสนทางรอง
-จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ ยานพาหนะ ที่จาํ เปนตอการ
อพยพ
-จัดลําดับความสําคัญซองการอพยพ โดยจัดแบง ประเภท
ซองบุคคลตามลําดับความสําคัญเรงดวน
-กําหนดจุดนัดหมายประจําชุมชนและพื้นที่รองรับ การ
อพยพ
-จัดทําคูมอื การอพยพจากสาธารณภัยที่สั้น งายตอการทํา
ความเขาใจ ใหประชาชนไดศึกษา
ทบทวนและฝกซอมแผนอยางส่าํ เสมอ
ประชุมหรือฝกเกอบรม
ฝกซอมแผนทั้งแบบปฏิบัติการบนโตะ และแบบ ปฏิบัติการ
จริง
-ติดตอกับผูมี'วิทยุสื่อสาร / หรือผูมีโทรศัพทมือถือเพื่อเชา
รวมในการแจงเตือนภัย
-ฝกซอมแผนอพยพ
การประชุมหมูบา น/ชุมชน

-10๒. การจัดระเบียบสถานที่อพยพและการรักษาความปลอดภัย
หลักการปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ

-จัดเตรียมพื้นที่ใหเหมาะสมกับจํานวนผูอพยพ และ สัตวเลี้ยง
-จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของหองน้ํา อาหาร
น้ําดื่ม และสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ
-จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
๑. การจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัย
-จัดระเบียบพืน้ ที่อพยพ โดยแบงพื้นที่ใหเปนสัดสวน
เปนกลุมครอบครัวหรือกลุมชุมชน
-จัดทําแบบฟอรมลงทะเบียนผูอพยพ เพื่อเปนการตรวจสอบจํานวนผูอพยพ
-จัดหาสถานที่ปลอดภัยแหงอื่นไวรองรับในกรณีพื้นที่ ไมเพียงพอ
๒. การรักษาความปลอดภัย

จัดระเบียบเวรยามทัง้ ในสถานทีอ่ พยพ และบานเรือน ของผูอพยพ

๓. การดําเนินการอพยพขณะเกิดภัย
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
เรียกประชุมกองอํานวยการปองกันและบรรเทา สาธารณ
๑. เรียกประชุมกองอํานวยการบีองกันและบรรเทา สา
ธารณภัยหมูบาน / ชุมชน เมื่อไดรับขอมูล แจงเตือนจาก ภัย เทศบาลตําบลบอแกว
อําเภอ / หมูบาน / ขอมูลเครื่อง จัดปริมาณนาฝน /
มิสเตอรเตือนภัย
๒. เตรียมความพรอม / เตรียมพรอมระบบเตือน ภัย
เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ
ทั้งหมด (สัญญาณเตือนภัยวิทยุสื่อสาร โทรศัพทมือถือ หรือ
ระบบเตือนภัยที่มีอยูใน ทองถิน่ )

หลักการปฏิบัติ
๓. ติดตามสถานการณจากทางราชการ สื่อมวลชน และ
อาสาสมัครเตือนภัย
๔. ตรวจสอบขอมูลที่จําเปนในพนที่ทปี่ ระสบภัย

แนวทางปฏิบัติ
สั่งการในระหวางการประชุมกองอํานวยการปองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลบอแกว

-บัญชีรายชื่อผูอพยพ
-บัญชีจาํ นวนและชนิดชองสัตวเลี้ยงที่จะอพยพ
-ยานพาหนะ
-อาหารที่สํารองไวสาหรับคนและสัตวเลี้ยง
๔. ตรวจสอบระบบเครือขายการเตือนภัย
ตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร
๖. จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยรองรับผูอพยพและ สัตวเลี้ยง ประสานกับผูดูแลสถานที่
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แนวทางปฏิบัติ
เมื่อสถานการณเลวรายและจําเปนตองอพยพ
๑. ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพ
ฝายเฝาระวังและแจงเตือนภัยและฝายสื่อสารชอง
คณะกรรมการบองกันและบรรเทาสาธารณภัย หมูบา น /
ชุมชน ออกประกาศเตือนภัยเพือ่ อพยพให สัญญาณเตือน
ภัยและประกาศอพยพ เขน เสียงตาม สาย วิทยุ หอกระจาย
ขาว โทรโขง นกหวีด หรือ สัญญาณเสียง /สัญลักษณตา ง ๆ
ที่กําหนดใหเปน สัญญาณเตือนภัย ประจําชุมชน / หมูบา น
๒. สงฝายอพยพไปยังจุดนัดหมาย / จุดรวมพล เพื่อรับผู
อพยพหรือตามบานที่มผี ูปวย คนชรา เด็ก และสัตวเลี้ยง

สั่งการในระหวางการประชุมกองอํานวยการบองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย

๓. การดูแลความปลอดภัยบานเรือนผูอพยพ

จัดเวรออกตรวจตราความเรียบรอยในพื้นที่ประสบภัย

๔. การดําเนินการอพยพเมื่อภัยสิ้นสุด
หลักการปฏิบัติ
๑. ตรวจสอบพื้นทีป่ ระสบภัย
๒. ตรวจสอบสภาพถนนที่ใชเปนเสนทางอพยพ
๓. แจงแนวทางการอพยพกลับใหประชาชนได
รับทราบ
๔. ตรวจสอบความพรอมของประชาชนในการ อพยพ
กลับ
๔. ดําเนินการอพยพประชาชนกลับบานเรือน

แนวทางปฏิบัติ
สํารวจความเสียหายซองพื้นทีป่ ระสบภัย รวมทั้ง
บานเรือนของผูเสียหาย
ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ
ประชุมผูเกี่ยวของ
จัดการประชุมที่สถานที่ทผี่ ูอพยพพักอาศัย
ชี้แจงในทีป่ ระชุมและดาเนินการอพยพประชาชนกลับ
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
ดานการชวยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน

รับแจง

จัดเจาหนาที่ออกปฏิบัติงานทันที

เสร็จสิ้นภารกิจ

(รวม รายงานเหตุ
๔ ขั้นตอน ดปฏิ
บัติทันทีที่ไดยรับแจงเหตุ)
วนสาธารณภั

รายงาน
ผูบังคับบัญชา

-13ขั้นตอนการดําเนินงาน
ดานการสนับสนุนน้ําอุปโภค-บริโภค

รับแจง/หนังสือ (๑ นาที)

เสนอ หัวหนาสํานักงานปลัด เทศบาล
(๕ นาที)

เสนอปลัด เทศบาล (๑๐ นาที)

ผูบริหารพิจารณา (๑๕ นาที)

ดําเนินการ (๑๔๐ นาที)

เสร็จสิ้นภารกิจ
(รวม ๖ ขั้นตอน ๑๘๐ นาที หรือ ๓ ชั่วโมง)

รายงานผลการ
ปฏิบัติ

-14ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ํากรณีสงน้ําอุปโภค-บริโภค

รับคําสั่งผูบังคับบัญชา (๑ นาที)

ดําเนินการ
(๑๕๐ นาที)

รายงานผูบังคับบัญชา
(๙ นาที)

เสร็จสิ้นภารกิจ

(รวม ๓ ขั้นตอน ๑๕๐ นาที หรือ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค

รับคําสั่งผูบังคับบัญชา

ออกปฏิบัติงานทันที
รายงาน
ผูบังคับบัญชา
เสร็จสิ้นภารกิจ
(รวม ๓ ขั้นตอน ปฏิบัติทันทีที่ไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชา)

-16ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หนวยปฏิบัติงานระบบการแพทยฉุกเฉิน

รับคําสั่งจากศูนยสั่งการ

ออกปฏิบัติงานทันที
รายงานศูนยสั่งการ
เสร็จสิ้นภารกิจ

คียขอมูลในระบบ ITEMS
(รวม ๔ ขั้นตอน ปฏิบัติทันทีที่ไดรับคําสั่งจากศูนยสั่งการ)

-17ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

รับเรื่องรองทุกข

เสนอหัวหนาสํานักปลัด (๕ นาที)

เสนอปลัด เทศบาล (๑๐ นาที)

ประชุม คกก.พิจารณาใหความชวยเหลือ
(๖๐ นาที)

สรุปผลการพิจารณาใหความชวยเหลือ
(๖๐ นาที)

เสนอผูบริหารพิจารณา
(๑๕ นาที

เสนอกองคลังเพื่อตั้งฎีกาเบิกจาย
ผูบริหารพิจารณา (๑๕ นาที)

สํารวจความเสียหายรวมกับกองชาง
(๑๒๐ นาที)
แจง คกก.ตรวจสอบขอเท็จจริง
(๑๐ นาที)

แจงผูประสบภัย

รายการชวยเหลือ อําเภอนาหมื่น

(รวม ๑๒ ขั้นตอน ระยะเวลาดําเนินการ ๙๐ วัน นับแตวันที่เกิดสาธารณภัย)
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานการระงับเหตุอัคคีภัย

รับแจงเหตุ (๑ นาที)

จัดเจาหนาที่ออกปฏิบัติงานทันที
หลังไดรับอนุมัติ จากผูบังคับบัญชา

รายงาน
ผูบังคับบัญชา

เสร็จสิ้นภารกิจเจาหนาที่กลับที่ปกติ

สํารวจความเสียหาย
(เหตุเกิดนอกพื้นที่ เทศบาล)

รายงานดวนเหตุสาธารณภัย
(เหตุเกิดนอกพื้นที่ เทศบาล)
(รวม ๓ ขั้นตอน กรณีเกิดเหตุในพื้นที่รับผิดชอบ, ๕ ขั้นตอน กรณีเกิดเหตุนอกพื้นที่)

