
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี



๑. หลักการและเหตุผล

สาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากข้ึน เนื่องจากความ

แปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

สังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เล่ียงภัยมากขึ้น

ส่งผลให้ความเสียหายจาก สาธารณภัยรุนแรงมากข้ึน ทั้งภัยธรรมชาติ เซ่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว

และภัยจากการกระทําของมนุษย์ เซ่น อัคคีภัย อุบัติภัย การร่ัวไหลของสารเคมีอันตราย

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน และมีบทบาทภารกิจใน

การเข้าไปให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในลําดับแรก ก่อนท่ีหน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความ

ช่วยเหลือประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ กําหนดให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น

ผู้อํานวยการท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถ่ินตน จึงถือเป็นภารกิจสําคัญขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัย และพัฒนาขีดความสามารถในการ

เผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายหลังจากสถานการณ์ภัยยุติ

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้การดําเนินงานจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วน

ตําบลทรายขาว มีขั้นตอน,หรือกระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน

๒. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่กําหนดไว้อย่างสมํ่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

สามารถลดความสูญเสียท่ีเกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุด

๔. เพื่อให้ประชาชนท่ีประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างท่ัวถึงและท้นเวลา

๕. เพื่อบูรณาการระบบการส่ังการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีเอกภาพ

๖. เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดี และสอดคล้องกับวัฏจักรการเกิดภัย

๓. นิยามคําศัพท์

การป้องกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมต่างๆที่กําหนดข้ึนล่วงหน้าทั้ง

ทางด้านโครงสร้าง และท่ีมิใช่ด้านโครงสร้าง เพื่อลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย

การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงและลด

ผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยและยังหมายถึงการลดและป้องกันมิให้เกิดเหตุหรือลดโอกาสที่อาจก่อให้เกิด

สาธารณภัย
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การเตรียมความพร้อม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมท่ีดําเนินการ

ล่วงหน้าก่อนเกิด สาธารณภัย เพื่อเตรียมพร้อมการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถรับมือกับผลกระทบ

จากสาธารณภัยได้อย่างทันการณ์ และมีประสิทธิภาพ

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดตั้งองค์กรและ

การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การเตรียมความพร้อมรับมือและการฟื้นฟูบูรณะ

การพื้นฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การพื้นฟูสภาพเพื่อทําให้สิ่งท่ีถูกต้องหรือได้รับ

ความเสียหายจากสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือ แก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม รวมทั้งให้

ผู้ประสบภัยสามารถดํารงชีวิตตามสภาพปกติได้โดยเร็ว

หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอ่ืนของ

รัฐ แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นท่ี หมายถึง องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง แต่ไม่หมายรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ

กรุงเทพมหานคร

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หมายถึง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย

รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หมายถึง ปลัดกระทรวง

มหาดไทย

ผู้อํานวยการกลาง หมายถึง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผูอ้ํานวยการจังหวัด หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด

รองผูอ้ํานวยการจังหวัด หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ผู้อํานวยการอําเภอ หมายถึง นายอําเภอ

ผู้อํานวยการท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนตําบล นายกเทศมนตรี ผู้ช่วย

ผู้อํานวยการท้องถ่ิน หมายถึง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานหมายถึง ผู้ซ่ึงได้รับแต่งตั้งให้

ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย พ.ศ.๒๕๔๐
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กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นท่ีจังหวัด

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการ ป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในเขตอําเภอ และทําหน้าที่ช่วยเหลือจังหวัดในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หมายถึง องค์กรปฏิบัติใน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาล และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิด

สาธารณภัยข้ึนในพื้นท่ี

๔. การจัดตั้งกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๑ องค์กรปฏิบัติ

๔.๑.๑ กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานของผู้อํานวยการท้องถิ่น และ,ให้มีท่ีทําการ โดยให้ใช้ท่ีทําการ/สํานักงานองค์การ

บริหารส่วนตําบลทรายขาว เป็นสํานักงานของผู้อํานวยการท้องถิ่น มีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

เป็นผู้อํานวยการ และมีปลัดและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว เป็นผู้ช่วยผู้อํานวยการ กํานัน

ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานในกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดขอบ

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อ

เกิดภัยพิบัติขึ้นในพ้ืนที่

๔.๑.๒ ภารกิจของกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบล

ทรายขาว

(๑) อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

(๒) สนับสนุนกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซ่ึงมีพ้ืนที่ติดต่อ หรือใกล้เคียง

หรือเขตพื้นท่ีอื่นเม่ือได้รับการร้องขอ

(๓) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดขอบ รวมท้ัง

ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกข้ึนตอน

๔.๒ โครงสร้างและหน้าท่ีของกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน

ตําบลทรายขาว

๔.๒.๑ โครงสร้างกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบล

ทรายขาว

ประกอบด้วย ๕ ฝ่าย ได้แก่
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(๑) ฝ่ายอํานวยการ ทําหน้าท่ี อํานวยการ ควบคุมกํากับดูแลในการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งวางระบบการติดตามติดต่อส่ือสารในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และฝ่ายที่

เกี่ยวข้องให้การติดต่อเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและเชือ่ถือได้ตลอดเวลา

(๒) ฝ่ายแผนและโครงการ ทําหน้าท่ี เกี่ยวกับงานการวางแผนการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย การพัฒนาแผนงาน การพัฒนาเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกข้ึนตอนงาน

ติดตามประเมินผล งานการฝึกซ้อมแผนฯ งานการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ และงานการจัดทําโครงการเก่ียวกับการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๓) ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ทําหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล ประเมิน

สถานการณ์ที่อาจเกิดข้ึน วางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันภัยมิให้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วให้ได้รับความ

เสียหายน้อยท่ีสุด จัดระเบียบแจ้งเตือนภัยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยงานการข่าว การรักษาความ

ปลอดภัยและการปฏิบัติการจิตวิทยา

(๔) ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ ทําหน้าที่ สํารวจความเสียหาย และความต้องการด้านต่างๆ จัดทําบัญชี

ผู้ประสบสาธารณภัย ประสานกับทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อให้การ

สงเคราะห์และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมท้ังดําเนินการ

ฟื้นฟูบูรณะสิ่งที่ชํารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากท่ีสุด

(๔) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทําหน้าท่ี เป็นเจ้าหน้าที่เก่ียวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้

เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแถลงข่าวข้อเท็จจริงเก่ียวกับความเสียหาย และความ

ช่วยเหลือให้แก่ส่ือมวลชนและประชาชนทั่วไปได้ทราบ

๔.๓ การบรรจุกําลัง

๔.๓.๑ ในภาวะปกติ ใช้กําลังเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวเป็นหลัก

๔.๓.๒ เม่ือคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยเข้าควบคุมสถานการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้ืนท่ีโดยเร็ว และรายงานให้

ผู้อํานวยการอําเภอศรีสงครามทราบทันที

๕. สถานท่ีตั้ง

ต้ังอยู่ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว หมู่ที่ 3 ตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์

จังหวัดปัตตานี 94120
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๖. แนวทางปฏิบัติ

เพ่ือเตรียมการด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมไว้รองรับ สถานการณ์

สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการปฏิบัติ ให้องค์การบริหารส่วน

ทรายขาว และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรท่ีจําเป็นเพื่อการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยให้เหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงและความล่อแหลมของพื้นท่ี รวมทั้งการวางแนว ทางการ

ปฏิบัติการให้พร้อมเผชิญสาธารณภัยและดาเนินการฝึกซ้อมตามแผนท่ีกําหนดอย่างสมํ่าเสมอเป็นประจําเพื่อให้

เกิดความพร้อมในทุกด้านและทุกภาคส่วนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ

๑. การป้องกันและลดผลกระทบ

๑.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย

- ประเมินความเสี่ยงภัยและความส่อแหลมในเซตพื้นท่ี โดยพิจารณาจาก

ข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจากการ วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมต่าง ๆ

- จัดทําแผนที่เสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย

๑.๒ การเตรียมการด้านฐานข้อมูล

และระบบ สารสนเทศ

- จัดทําฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ สาธารณภัย

-พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่าง หน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพและสามารถไข้งานได้ ร่วมกัน

-กระจายข้อมูลด้านสาธารณภัยไปยังหน่วยงานที่มี หน้าที่ปฏิบัติการ

๑.๓ การส่งเสริมให้ความรู้และสร้าง

ความ ตระหนักด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

- สนับสนุนให้ส่ือประชาสัมพันธ์ให้มีบทบาทในการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์

เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกด้านความ ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

- เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ ประชาชนเก่ียวกับความ

ปลอดภัยในชีวิตประจําวัน

- พัฒนารูปแบบและเน้ือหาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ ชัดเจนเข้าใจง่าย

เหมาะสม เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย แต่ละกลุ่ม และเป็นท่ีน่าสนใจ

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายในการ ป้องกัน และบรรเทาสา

ธารณภัยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาค เอกชน และอาสาสมัครต่าง ๆ มีส่วน

ร่วมในการ รณรงค์ในเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเน่ือง

๑.๔ การเตรียมการป้องกันด้าน

โครงสร้างและ เครื่องหมายสัญญาณ

เตือนภัย

- จัดหาพ้ืนที่รองรับนํ้าและกักเก็บนํ้า

- สร้างอาคารหรือสถานท่ีเพื่อเป็นสถานที่หลบภัย สําหรับพื้นท่ีที่การหนีภัย

ทําได้ยาก หรือไม่มีพื้นที่หลบภัยที่เหมาะสม

- ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเพ่ือการส่งกําลังบํารุง หรือ เส้นทางไปสถานที่

หลบภัยให้ใช้การได้
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ

๒. การเตรียมความพร้อม

๒.๑ ด้านการจัด

ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน

- จัดทําคู่มือและจัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผน สํารองของหน่วยงาน และมี

การฝึกซ้อมแผน

- จัดเตรียมระบบการติดต่อสื่อสารหลักและสื่อสารสาร สํารอง

- กําหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ ประชาชน และเจ้าหน้าที่

- จัดเตรียมระบบการแจ้งเตือนภัยและส่งสัญญาณ เตือนภัยให้ประชาชนและ

เจ้าหน้าที่ได้รับทราบล่วงหน้า

-จัดเตรียมเส้นทางอพยพและจัดเตรียมสถานที่ ปลอดภัยสําหรับคนและสัตว์เลี้ยง

- กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบ เรียบร้อย รวมทั้งการควบคุม

การจราจรและการ สัญจรภายในเขตพื้นท่ี

- จัดระบบการดูแลสิ่งของบริจาคและการสงเคราะห์ ผู้ประสบภัย

- จัดทําบัญชีรายชื่อคนที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ

๒.๒ ด้านบุคลากร -จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และกําหนด

วิธีการปฏิบัติตาม หน้าที่และ ข้ันตอนต่างๆ วางระบบการพัฒนาศักยภาพและการ

ฝึกอบรม บุคลากร ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- จัดทําบัญชีผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ หรือ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานและองค์กรที่

เกี่ยวข้อง

- การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย โดยการ

ฝึกอบรมประชาชน

๒.๓ ด้านเครื่องจักรกล

ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์

เครื่องมือเคร่ืองใช้ และ

พลังงาน

- จัดเตรียมเคร่ืองจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ท่ีจําเป็นให้พร้อมใช้งาน

ได้ทันที

- จัดทําบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ของหน่วยงาน ภาคี

เครือข่ายทุกภาคส่วน

- พัฒนาเคร่ืองจักรกล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ด้าน สาธารณภัยให้ทันสมัย

- จัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่จะเป็นพื้นฐานสําหรับชุมชน

- จัดเตรียมระบบเตือนภัย

- จัดหานํ้ามันเชื้อเพลิงสํารอง/แหล่งพลังงานสํารอง

๒.๔ ด้านการเตรียมรับ

สถานการณ์

-จัดประชุมหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เข่น

สถานพยาบาล ไฟฟ้า ประปา ผู้นําชุมชน ฯลฯ

-มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานนั้น

-กําหนดผู้ประสานงานที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา ของหน่วยงาน
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การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อดําเนินการระงับภัยท่ีเกิดข้ึนให้ยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยท่ีเกิดขึ้น โดยการ

ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

๒. เพื่อรักษาชีวิต ทรัพย์สิน และสภาวะแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ

หลักการปฏิบัติ

คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ขุมชน กองอํานวยการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว หรือกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อําเภอ

โคกโพธ์ิ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดําเนินการตามขึ้นตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้

๑. กรณีเม่ือเกิดสาธารณภัย ระดับหมู่บ้าน/ขุมชน

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ

๑. การแจ้งเหตุ ประชาชน / อาสาสมัคร / คณะกรรมการฯ ฝ่ายแจ้ง เตือน

ภัยแจ้งเหตุให้ประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยหมู่บ้าน / ขุมชนและผู้อํานวยการท้องถ่ิน / ผู้ท่ี

ผู้อํานวยการท้องถ่ิน มอบหมายทราบโดยโทรศัพท์สายด่วน

073-467447 เบอร์มือถือ 0862915579

๒. การระงับเหตุ คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่บ้าน/

ขุมชน/ อปพร./ มิสเตอร์เตือนภัย/ OTOS/ อาสาสมัคร

ต่างๆเข้าระงับเหตุ ตามแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณ

ภัยขุมชน

๓. การประสานหน่วยงานต่าง ๆ -กรณีผู้บาดเจ็บให้ประสานสถานพยาบาลในพื้นที่ /

ข้างเคียง

-กรณีเกินศักยภาพของหมู่บ้าน/ขุมชนในการระงับภัย ให้

ประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมู่บ้าน / ขุมชน รายงานต่อผู้อํานวยการ ท้องถ่ิน เพื่อขอ

ความช่วยเหลือ
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๒. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับหมู่บ้าน / ชุมชน จะควบคุมได้

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ

๑. การจัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจฯ ผู้อํานวยการท้องถ่ินออกคําสั่งตั้งศูนย์อานวยการ เฉพาะกิจ

๒. การเฝ้าระวัง ติดตาม และรับแจ้งเหตุ ๒๔ ช่ัวโมง จัดเวรเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์

๓. แจ้งข่าวเตือนภัย -แจ้งผู้ประสานงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ

-แจ้งผ่านทางสื่อต่าง ๆ

-ออกประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

๔. การระงับเหตุ -ผู้อํานวยการท้องถ่ินเข้าพื้นที่ และตั้งศูนย์บัญชาการ

เหตุการณ์ในที่เกิดเหตุ เพื่อเป็นจุดส่ังการ พร้อมจัด

บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และ ยานพาหนะใน

การระงับเหตุ

๕. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย -ปฏิบัติการด้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

-ปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยที่เจ็บป่วยเพื่อส่งไปรักษา

ตัวในโรงพยาบาลต่อไป

-จัดหาปัจจัยส่ีให้แก่ผู้ประสบภัย

-ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

๖. การรายงานสถานการณ์ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อรายงานสถานการณ์ให้กอง

อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ และกอง

อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดทราบ

จนกระทั่งสถานการณ์ภัยส้ินสุด

๗. การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ กรณีต้องขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการ ป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย อปท. ข้างเคียง / ส่วนราชการ

ต่าง ๆ ในพื้นที่ / องค์กรสาธารณกุศล ภาคเอกชน หรือ

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยระดับเหนือ

ข้ึนไป

๘. การอพยพ เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจําเป็นต้องอพยพ ให้

ดําเนินการอพยพเคลื่อนย้ายอย่างเป็นระบบ

๓. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับท้องถ่ินจะควบคุมได้

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ

การส่งต่อการควบคุมสถานการณ์ กรณีสถานการณ์รุนแรงเกินกว่าศักยภาพของท้องถ่ินจะรับ

สถานการณ์ได้ ให้รายงานต่อผู้อํานวยการอําเภอเพื่อส่งมอบการ

ควบคุมสถานการณ์ต่อไป
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การอพยพ

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ และสามารถ

ดําเนินการอพยพเคลื่อนย้ายให้เป็นไปอย่างมีระบบ สามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสู่

สถานท่ีปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการเคลื่อนย้ายส่วนราชการมาอยู่ในเซตปลอดภัยและ

สามารถให้การบริการประชาชนได้ หลักการปฏิบัติ

๑. การเตรียมการอพยพ

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ

๑. จัดทําแผนอพยพในพื้นที่เสี่ยงจากสาธารณภัย ประชุมผู้ที่เก่ียวข้อง

๒. เตรียมการเก่ียวกับการอพยพ ประชุมและสํารวจสถานที่

-สถานที่ปลอดภัยสาหรับการอพยพประชาชนและสัตว์เล้ียง

-เส้นทางหลัก และสํารองสําหรับอพยพ

-ป้ายแสดงสัญญาณเตือนภัย ป้ายบอกเส้นทางอพยพทั้ง

เส้นทางหลักและเส้นทางรอง

-จัดเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ที่จําเป็นต่อการ

อพยพ

-จัดลําดับความสําคัญซองการอพยพ โดยจัดแบ่ง ประเภท

ซองบุคคลตามลําดับความสําคัญเร่งด่วน

-กําหนดจุดนัดหมายประจําชุมชนและพื้นที่รองรับ การ

อพยพ

-จัดทําคู่มือการอพยพจากสาธารณภัยท่ีสั้น ง่ายต่อการทํา

ความเข้าใจ ให้ประชาชนได้ศึกษา

๓. จัดเตรียมสรรพกาลังหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน

หรือหน่วยอพยพ

ทบทวนและฝึกซ้อมแผนอย่างสํ่าเสมอ

๔. จัดประชุมหรืออบรมให้ความรูในการช่วยเหลือ

ตัวเองเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน

ประชุมหรือฝึกเกอบรม

๕. ทบทวนและฝึกซ้อมแผนระบบเตือนภัยและ

แผนอพยพ ประเมินเพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้

ต่อไป

ฝึกซ้อมแผนทั้งแบบปฏิบัติการบนโต๊ะ และแบบ ปฏิบัติการ

จริง

๖. ตรวจสอบการทางานระบบสื่อสาร -ติดต่อกับผู้มี'วิทยุสื่อสาร / หรือผู้มีโทรศัพท์มือถือเพื่อเช้า

ร่วมในการแจ้งเตือนภัย

-ฝึกซ้อมแผนอพยพ

๗. แจ้งประซาชนท่ีอาศัยและทางานในพื้นท่ี เสี่ยง

ภัย ว่ามีความเสี่ยงต่อภัยประเภทใด ในหมีบ้าน/

ชุมชน เซ่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย

การประชุมหมู่บ้าน/ชุมชน
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๒. การจัดระเบียบสถานท่ีอพยพและการรักษาความปลอดภัย

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ

๑. การจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัย

-จัดเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมกับจํานวนผู้อพยพ และ สัตว์เล้ียง

-จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของห้องน้ํา อาหาร

นํ้าดื่ม และสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ

-จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

-จัดระเบียบพื้นที่อพยพ โดยแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน

เป็นกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มชุมชน

-จัดทําแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้อพยพ เพื่อเป็นการตรวจสอบจํานวนผู้อพยพ

-จัดหาสถานที่ปลอดภัยแห่งอ่ืนไว้รองรับในกรณีพื้นท่ี ไม่เพียงพอ

๒. การรักษาความปลอดภัย จัดระเบียบเวรยามท้ังในสถานที่อพยพ และบ้านเรือน ของผู้อพยพ

๓. การดําเนินการอพยพขณะเกิดภัย

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ
๑. เรียกประชุมกองอํานวยการบีองกันและบรรเทา สา

ธารณภัยหมู่บ้าน / ชุมชน เมื่อได้รับข้อมูล แจ้งเตือนจาก

อําเภอ / หมู่บ้าน / ข้อมูลเคร่ือง จัดปริมาณน้าฝน /

มิสเตอร์เตือนภัย

เรียกประชุมกองอํานวยการบีองกันและบรรเทา สาธารณ

ภัย องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

๒. เตรียมความพร้อม / เตรียมพร้อมระบบเตือน ภัย

ทั้งหมด (สัญญาณเตือนภัยวิทยุสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ หรือ

ระบบเตือนภัยที่มีอยู่ใน ท้องถ่ิน)

เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ

๓. ติดตามสถานการณ์จากทางราชการ สื่อมวลชน และ

อาสาสมัครเตือนภัย

สั่งการในระหว่างการประชุมกองอํานวยการป้องกัน และ

บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

๔. ตรวจสอบข้อมูลท่ีจําเป็นในพ้นที่ที่ประสบภัย -บัญชีรายชื่อผู้อพยพ

-บัญชีจํานวนและชนิดชองสัตว์เล้ียงที่จะอพยพ

-ยานพาหนะ

-อาหารที่สํารองไว้สาหรับคนและสัตว์เล้ียง
๔. ตรวจสอบระบบเครือข่ายการเตือนภัย ตรวจสอบสัญญาณวิทยุส่ือสาร

๖. จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยรองรับผู้อพยพและ สัตว์เล้ียง ประสานกับผู้ดูแลสถานที่
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ

เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจําเป็นต้องอพยพ

๑. ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพ ฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยและฝ่ายส่ือสารชอง

คณะกรรมการบ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่บ้าน /

ชุมชน ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพให้ สัญญาณเตือน

ภัยและประกาศอพยพ เข่น เสียงตาม สาย วิทยุ หอกระจาย

ข่าว โทรโข่ง นกหวีด หรือ สัญญาณเสียง /สัญลักษณ์ต่าง ๆ

ที่กําหนดให้เป็น สัญญาณเตือนภัย ประจําชุมชน / หมู่บ้าน

๒. ส่งฝ่ายอพยพไปยังจุดนัดหมาย / จุดรวมพล เพื่อรับผู้

อพยพหรือตามบ้านที่มีผู้ป่วย คนชรา เด็ก และสัตว์เลี้ยง

สั่งการในระหว่างการประชุมกองอํานวยการบ้องกัน และ

บรรเทาสาธารณภัย

๓. การดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนผู้อพยพ จัดเวรออกตรวจตราความเรียบร้อยในพื้นที่ประสบภัย

๔. การดําเนินการอพยพเม่ือภัยส้ินสุด
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ

๑. ตรวจสอบพื้นท่ีประสบภัย สํารวจความเสียหายซองพื้นท่ีประสบภัย รวมทั้ง

บ้านเรือนของผู้เสียหาย

๒. ตรวจสอบสภาพถนนท่ีใช้เป็นเส้นทางอพยพ ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ

๓. แจ้งแนวทางการอพยพกลับให้ประชาชนได้

รับทราบ

ประชุมผู้เก่ียวข้อง

๔. ตรวจสอบความพร้อมของประชาชนในการ อพยพ

กลับ

จัดการประชุมท่ีสถานที่ที่ผู้อพยพพักอาศัย

๔. ดําเนินการอพยพประชาชนกลับบ้านเรือน ช้ีแจงในที่ประชุมและดาเนินการอพยพประชาชนกลับ



(รวม ๔ ข้ันตอน ปฏิบัติทันทีท่ีได้รับแจง้เหต)ุ

ข้ันตอนการดําเนินงาน

ด้านการช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน

รับแจ้ง

จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานทันที

เสร็จส้ินภารกิจ

รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย

รายงาน

ผู้บังคับบัญชา

๑๒



(รวม ๖ ข้ันตอน ๑๘๐ นาที หรือ ๓ ช่ัวโมง)

ข้ันตอนการดําเนินงาน

ด้านการสนับสนุนน้ําอุปโภค-บริโภค

รับแจ้ง/หนังสือ (๑ นาที)

เสนอ หัวหน้าสํานักงานปลัด อบต.

(๕ นาที)

เสนอปลัด อบต. (๑๐ นาที)

ผู้บริหารพิจารณา (๑๕ นาที)

ดําเนินการ (๑๔๐ นาที)

เสร็จส้ินภารกิจ

รายงานผลการ

ปฏิบัติ

๑๓



(รวม ๓ ข้ันตอน ๑๕๐ นาที หรือ ๒ ช่ัวโมง ๓๐ นาที)

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

พนักงานขับรถบรรทุกน้ํากรณีส่งน้ําอุปโภค-บริโภค

รับคําส่ังผู้บังคับบัญชา (๑ นาที)

ดําเนินการ

(๑๕๐ นาที)

เสร็จส้ินภารกิจ

รายงานผู้บังคับบัญชา

(๙ นาที)

๑๔



(รวม ๓ ข้ันตอน ปฏิบัติทันทีท่ีได้รับคําส่ังจากผู้บังคับบัญชา)

รับคําส่ังผู้บังคับบัญชา

ออกปฏิบัติงานทันที

เสร็จส้ินภารกิจ

รายงาน

ผู้บังคับบัญชา

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

พนักงานขับรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์

๑๕



(รวม ๔ ข้ันตอน ปฏิบัติทันทีท่ีได้รับคําส่ังจากศูนย์ส่ังการ)

รับคําส่ังจากศูนย์ส่ังการ

ออกปฏิบัติงานทันที

เสร็จส้ินภารกิจ

รายงานศูนย์ส่ังการ

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

หน่วยปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

คีย์ข้อมูลในระบบ ITEMS

๑๖



(รวม ๑๒ ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนินการ ๙๐ วัน นับแต่วันท่ีเกิดสาธารณภัย)

รับเรื่องร้องทุกข์

เสนอหัวหน้าสํานักปลัด (๕ นาที)

เสนอปลัด อบต. (๑๐ นาที)

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ผู้บริหารพิจารณา (๑๕ นาที)

ประชุม คกก.พิจารณาให้ความช่วยเหลือ

(๖๐ นาที)

สรุปผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

(๖๐ นาที)

เสนอผู้บริหารพิจารณา

(๑๕ นาที

เสนอกองคลังเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่าย

สํารวจความเสียหายร่วมกับกองช่าง

(๑๒๐ นาที)

แจ้ง คกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริง

(๑๐ นาที)

แจ้งผู้ประสบภัย

รายการช่วยเหลือ อําเภอศรีสงคราม

๑๗



(รวม ๓ ข้ันตอน กรณีเกิดเหตุในพื้นที่รับผิดชอบ, ๕ ข้ันตอน กรณีเกิดเหตุนอกพ้ืนที่)

รับแจ้งเหตุ (๑ นาที)

จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานทันที

หลังได้รับอนุมัติ จากผู้บังคับบัญชา

เสร็จส้ินภารกิจเจ้าหน้าท่ีกลับท่ีปกติ

ข้ันตอนการปฏิบัติงานการระงับเหตุอัคคีภัย

สํารวจความเสียหาย

(เหตุเกิดนอกพื้นที่ อบต.)

รายงานด่วนเหตุสาธารณภัย

(เหตุเกิดนอกพื้นที่ อบต.)

รายงาน

ผู้บังคับบัญชา

๑๘



ภาคผนวก



คําขอหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน

ร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์ หรือบริการอ่ืนใด

เขียนที.่..................................................

วันท่ี.........เดือน.............พ.ศ. ...............

ข้อ ๑ ข้าพเจ้า........................................................อายุ.............ปี สัญชาติ.......................................

อยู่บ้านเลขท่ี................ตรอก/ซอย......................................ถนน.....................................................................

ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด........................................

หมายเลขโทรศัพท์.......................................................................

ในฐานะ ผู้ประสบภัย  เจ้าของทรัพย์สิน  ผู้ครอบครองทรัพย์สิน

 ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย/เจ้าของทรัพย์สิน/ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ซ่ือ.........................

 ผู้รับมอบอํานาจของผู้ประสบภัย/เจ้าของทรัพย์สิน/ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ซ่ือ..........................

ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์..........................................................................(ระบุประเภทของสาธารณภัย)

เม่ือวันท่ี............เดือน.....................พ.ศ. .........เวลา................น.(ท่ีเกิดสาธารณภัย)ได้รับความเสียหายดังนี้

(๑).....................................................................................................................................

(๒) ....................................................................................................................................

(๓) ....................................................................................................................................

ข้อ ๒ ข้าพเจ้าขอยื่นคําขอต่อ

ขอให้ออกหนังสือรับรองไจ้เป็นหลักฐานเพ่ือ.................................................................................................

โดยได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ปรากฏดังนี้ (ใส่เคร่ืองหมาย ใน หน้าข้อความท่ี

ต้องการ)

 ๑. หลักฐานแสดงสถานภาพความเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

 บุคคลธรรมดา

 สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้

 สําเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

 อื่นๆ......................................................
 นิติบุคคล

 สําเนาหนังสิรับรองนิติบุคคล

 สําเนาหนังสือบรคิณห์สนธิ (ถ้ามี)

 สําเนาวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี)

 อื่นๆ......................................................
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 ๒. หลักฐานเอกสารแสดงสิทธิ

 ๓. หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)

 ๔. เอกสารการสอบสวนพยาน (ถ้ามี)

 ๕. อื่นๆ .............................................

รวม.........................................ฉบับ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงซ่ือ)............................. ผู้ยื่นคําขอ

(..............................)
คําเตือน ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จ แก่่เจ้าพนักงานมีความผิดตราประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗

มาตรา ๒๖๗ และ มาตรา ๒๖๘

หมายเหตุ ในกรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของทรัพย์สิน หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ถึงแก่ความตาย หรือไม่่

สามารถยื่นคําขอได้ ด้วยตนเอง ให้ทายาทโดยธรรม

ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับมอบอํานาจของผู้นั้น แล้วแต่กรณีเป็นผู้ยื่นคําขอ พร้อมแสดงหลักฐาน

การเป็นทายาท ผู้จัดการมรดก และการมอบอํานาจดังกล่าวด้วย

สําหรับเจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบแล้วครบถ้วนถูกต้อง

(ลงซ่ือ).......................................................ผู้ตรวจสอบ

๒1
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