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คานา
ปัจจุบั นสถำนกำรณ์ส ำธำรณภัยของประเทศไทยทั้งที่เกิดจำกเกิดจำกธรรมชำติและกำรกระทำ
ของมนุษย์ มีปัจจัยหลักมำจำกสำเหตุหลำยประกำร สำเหตุจำกธรรมชำติ เช่น อุทกภัย ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว
พำยุฤดูร้อน มีควำมถี่และควำมรุนแรงมำกขึ้น สำเหตุจำกกำรกระทำของมนุษย์ เช่น กำรตัดไม้ทำลำยป่ำ กำรใช้

ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงไม่จำกัด กำรขยำยตัวของชุมชนเมือง และภำคอุตสำหกรรมที่ทำลำยสิ่งแวดล้อม ทำให้
สภำพภูมิอำกำศของโลกเกิดกำรเปลี่ยนแปลง สภำพอำกำศแปรปรวน อำกำศร้อนจัด และหนำวจัด หรือมีฝนตก
ปริมำณมำกเป็นเวลำนำน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหนักและแผ่นดินถล่ม ซึ่งสำธำรณภัยดังกล่ำวได้ส่งผลกระทบต่อชีวิต
และควำมเป็นอยู่ของประชำชน ตลอดทั้งสร้ำงควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สินของ ประชำชน ชุนชน และของรัฐ
เทศบำลนครนนทบุ รี มีห น้ ำที่ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขตท้องถิ่น โดยมีผู้บริห ำร
ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในฐำนะผู้อำนวยกำรท้องถิ่น และมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
ท้องถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหน้ำที่ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขตท้องถิ่น และช่วยเหลือผู้อำนวยกำร
จังหวัดและผู้อำนวยกำรอำเภอตำมที่ได้รับมอบหมำยเทศบำลนครนนทบุรี จึงต้องมีกำรเตรียมพร้อมและรับมือกับ
สถำนกำรณ์สำธำรณภัยต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลำ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกัน และบรรเทำสำ
ธำรณภั ย ของเทศบำลนครนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้ น ซึ่ ง เป็ น ไปตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และบรรเทำสำธำรณภัย
พ.ศ. 2550 และสอดคล้ องกั บแผนกำรป้ องกั นและบรรเทำสำธำรณภั ยแห่ งชำติ พ.ศ. 2558 รวมทั้ งมี ค วำมเชื่ อ มโยงกั บ
ยุทธศำสตร์กำรเตรียมพร้อมแห่งชำติ และแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด/อำเภอ เพื่อให้กำรบริหำร
จัดกำรสำธำรณภัยเป็นไปในทิศทำงเดียวกันทั้งระบบ และเพื่อประโยชน์ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยได้
อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับประชำชน และสร้ำงพื้นที่ให้เป็นท้องถิ่นที่ปลอดภัย โดยให้
ควำมสำคัญกับหลักกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย ที่ประกอบด้วยกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย ได้แก่ กำร
ป้องกัน กำรลดผลกระทบ และกำรเตรียมควำมพร้อม ควบคู่กับกำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน ได้แก่ กำรเผชิญเหตุ และกำร
บรรเทำทุกข์ รวมทั้งกำรฟื้นฟู ได้แก่ กำรฟื้นสภำพและกำรซ่อมสร้ำง กำรสร้ำงใหม่ให้ดีกว่ำและปลอดภัยกว่ำเดิม

คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลนครนนทบุรีประจาปี ๒๕๖๑
………………………
อ้างถึง

๑. พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. แผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. แผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘

วัตถุประสงค์
๑. ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนสำธำรณภัย วำงแผนกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำลังพล
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยำนพำหนะ พร้อมประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อให้กำรปฏิบัติกำรแก้ไขปัญหำและช่วยเหลือประชำชน เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และทันท่วงที
เมื่อเกิดสำธำรณภัย
๓. เพื่อประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้ทรำบและพร้อมรับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นได้ทันที
๔. เพื่อให้เกิดกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่รับผิดชอบ หำทำงแก้ไขได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สำมำรถบูรณะฟื้นฟูสิ่งสำธำรณะที่ชำรุดเสียหำยให้กลับคืนสู่สภำพปกติ
ขอบข่ายภารกิจ
๑. นำกำลังเจ้ำหน้ำที่และอุปกรณ์ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเข้ำพื้นที่ที่เกิดสำธำรณภัย
นำกำลังเข้ำให้กำรช่วยเหลือแก่ประชำชน และซ่อมแซมพื้นที่ที่ได้รับควำมเสียหำย
๒. ให้กำรช่วยเหลือแจกสิ่งของบรรเทำทุกข์ในขั้นต้นแก่ประชำชนผู้ประสบภัยอย่ำงรวดเร็วต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภำพ
๓. ในกรณีพื้นที่ที่เกิดสำธำรณภัยเป็นเวลำนำน ให้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วครำวเพื่ออพยพประชำชน ออก
จำกพื้นที่ประสบภัยในทันที
๔. ปรับปรุงพื้นที่ให้สะอำดเรียบร้อยพร้อมให้กำรสงเครำะห์ฟื้นฟูสภำพประชำชนผู้ประสบภัย

โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ

ส่วนอำนวยกำร
จัดตั้งอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยหรือตำมควำมเหมำะสม หรือจัดตั้งในเทศบำลนครนนทบุรี มีหน้ำที่อำนวยกำร สั่งกำร
และประสำนกำรปฏิบตั ิ แก้ไขปัญหำให้ฝ่ำยต่ำงๆ สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ เป็นศูนย์เผชิญเหตุส่วนหน้ำ มีหน้ำที่ ดังนี้
๑. ติดตำมรำยงำนสถำนกำรณ์ รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์และประเมินสถำนกำรณ์สำธำรณภัย ที่อำจเกิดขึ้น
๒. ประสำนกำรปฏิบัตงิ ำนกับศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์แต่ละพื้นที่ ศูนย์บญ
ั ชำกำรเหตุกำรณ์ส่วนหน้ำกลุ่มอำเภอ/
อำเภอ และส่วนรำชกำรในพื้นที่ทสี่ ังกัดกระทรวง กรม หรือองค์กรต่ำง ๆ ในกำรแก้ไขปัญหำทีเ่ กิดขึ้น บริเวณ
๓. ดำเนินกำรตำมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เทศบำลนครนนทบุรี
๔. ประสำนส่วนรำชกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้เตรียมกำลังเจ้ำหน้ำที่เครื่องมือ เครื่องใช้,ยำนพนะ และติดตำม
ผลกำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ำยต่ำง ๆ ตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปตำมนโยบำยและกำรสั่งกำรของผู้บังคับกำรในศูนย์

๕. ตรวจสอบงำนรำยละเอียดของฝ่ำยต่ำง ๆ ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชำเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
๖. จัดประชุมต่ำง ๆ ในภำรกิจที่เกี่ยวข้องของศูนย์หรือตำมที่ผู้บงั คับบัญชำมอบหมำย
๗. สั่งใช้กำลัง อปพร. ในพื้นที่ปฏิบัติหน้ำที่พร้อมเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด
๘. จัดเตรียมเอกสำรรำยงำนผู้ประสบภัย ไปยัง สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จังหวัดนนทบุรี
หน่วยสื่อสำรและประชำสัมพันธ์
หน่วยสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ตั้งอยู่ที่ ศูนย์วิทยุสื่อสำร(วำรี) ฝ่ำยป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ถนนรัตนำธิเบศร์
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้

ก่อนเกิดอุทกภัย
๑. สำรวจซ่อมบำรุงพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือสื่อสำรและกำหนดวิธีกำรติดต่อสื่อสำรไว้ให้พร้อม
๒. จัดหำเครื่องให้สัญญำณแจ้งเหตุเตือนพื้นที่น้ำท่วม

๓. จัดหำเครื่องขยำยเสียงประจำรถยนต์เคลื่อนที่เพื่อประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนตระหนัก
ถึงสำธำรณภัย กำรเตรียมข้ำวของ ยำ สิ่งของจำเป็นในกำรดำรงชีพช่วงที่เกิดสำธำรณภัย พร้อมทั้งแนะนำวิธีกำรให้
ประชำชนได้ตื่นตัว อยู่เสมอ
๔. ฝึกเจ้ำหน้ำที่วิทยุสื่อสำรในหน่วยให้รู้หน้ำที่และรู้จักใช้เครื่องมือสื่อสำรทุกชนิดจนเกิดควำม
ชำนำญอยู่เสมอ
๕. รักษำเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนได้อยู่เสมอ
ขณะเกิดอุทกภัย
๑. แจ้งเตือนประชำชน
๒. ติดต่อแจ้งผู้บังคับบัญชำให้ทรำบเบื้องต้นและรำยงำนหน่วยงำนผู้เกี่ยวข้องได้ทรำบ
๓. ประสำนงำนกำรรับควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนภำยนอก
๔. ประกำศให้ผู้ประสบอุทกภัยทรำบถึงสถำนที่รับรองชั่วครำว
๕. นำประกำศคำสั่งของผู้อำนวยกำรศูนย์ป้องกันฯและเรื่องอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชำชนและ

เจ้ำหน้ำที่แจ้งให้ทรำบโดยทั่วถึง
หลังเกิดสาธารณภัย
๑. ประกำศให้ผู้ประสบภัยทรำบถึงสถำนที่พักชั่วครำว
๒. ประกำศให้ผู้ประสบภัยทรำบว่ำจะได้รับกำรสงเครำะห์และบรรเทำทุกข์อย่ำงไร ที่ไหน เมื่อไร
หน่วยรักษำควำมสงบเรียบร้อยและปิดกั้นกำรจรำจร
ตั้งอยู่ที่ เทศบำลนครนนทบุรี ถนนรัตนำธิเบศร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้
ก่อนเกิดสาธารณภัย
๑. สำรวจเขตท้องที่ตำมแผน
๒. จัดสำยตรวจและเวรยำมรักษำกำรณ์ ตำมจุดต่ำงๆ เพื่อป้องกันเหตุร้ำย
๓. จัดหำเครื่องปิดกั้นกำรจรำจร
๕. ให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยศึกษำด้ำนสำธำรณภัย และพื้นที่เสี่ยงภัย
ขณะเกิดสาธารณภัย
๑. ปิดกั้นกำรจรำจรและควบคุมกำรจรำจรในเขตน้ำท่วมขังทุกเส้นทำง
๒. ดูแลรักษำควำมสงบเรียบร้อยและดูแลผู้ประกอบอำชีพสุจริต
หลังเกิดสาธารณภัย
๑. เก็บเครื่องปิดกั้นกำรจรำจร ควบคุมพื้นที่ให้กลับสู่ควำมสงบ
หน่วยช่วยเหลือและบรรเทำทุกข์ผู้ประสบสำธำรณภัย
ก่อนเกิดสาธารณภัย
๑ สำรวจตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยจำกสำธำรณภัย วำตภัย และติดตำม
สถำนกำรณ์จำกกรมอุตตุนิยมวิทยำ รวมทั้งข้อมูลพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับกำรอพยพให้เป็นปัจจุบัน
๒. จัดเตรียมกำลังคน วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และ เครื่องมือสื่อสำรและโทรคมนำคม ทั้ง

ข่ำยหลักและข่ำยสำรอง ยำนพำหนะ เรือท้องแบน เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในกำรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยไว้ให้พร้อมใช้กำรได้ทันที
ขณะเกิดสาธารณภัย
๑ จัดกำลังเจ้ำหน้ำที่ไปยังพื้นที่ สำรวจควำมเสียหำย ให้กำรช่วยเหลือประชำชนในทันที
๒ ซ่อมแซมฟื้นฟูสิ่งสำธำรณประโยชน์เท่ำที่จะทำได้พร้อมปิดกั้นกำรจรำจรในเขตน้ำท่วม และ
ช่วยประชำชนขนย้ำยทรัพย์สินไปยังที่ปลอดภัย
๓ รีบอพยพประชำชนที่ประสบภัยหรือที่คำดว่ำจะประสบภัยไปยังจุดที่ปลอดภัย โรงเรียนกีฬำ
นครนนท์วิทยำ ๖ ศูนย์นันทนำกำรเทศบำลนครนนทบุรี แยกสนำมบินน้ำ

หลังเกิดสาธารณภัย
๑ สำรวจพื้นที่ซ่อมแซมบ้ำนเรือนประชำชนที่ได้รับควำมเสียหำย ทำควำมสะอำด เก็บสิ่งปฏิกูล
ที่มำจำกอุทกภัยและซ่อมแซมสิ่งสำธำรณประโยชน์ให้กลับมำใช้กำรได้ตำมปกติ
๒ แจกสิ่งของยังชีพประชำชนให้กำรช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยำประชำชนผู้ประสบภัยตำมอำนำจ
หน้ำที่มำตรำกำรและระเบียบแนวทำงอย่ำงรัดกุมทั่วถึง
๓ จัดทำบัญชีรำยชื่อผู้ประสบสำธำรณภัย กำหนดวิธีกำรสงเครำะห์ประชำชนตำมระเบียบ
แนวทำงอย่ำงรัดกุมและทั่วถึง
หน่วยขนย้ำยและรักษำทรัพย์สินผู้ประสบสำธำรณภัย
ตั้งอยู่ที่ สำนักกำรช่ำง เทศบำลนครนนทบุรี ถนนรัตนำธิเบศร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มี
หน้ำที่รับผิดชอบดังนี้
ก่อนเกิดสาธารณภัย
๑. สำรวจสถำนที่สำหรับเก็บรักษำทรัพย์สินของผู้ประสบสำธำรณภัย เมื่อเกิดเหตุสำธำรณภัย
๒. สำรวจเส้นทำงขนย้ำยผู้ประสบสำธำรณภัย
๓. กำหนดตัวเจ้ำหน้ำที่ขนย้ำยและดูแลรักษำทรัพย์สิน
๔. กำหนดวิธีกำรเก็บรักษำและกำรแจกจ่ำยของคืนแก่เจ้ำของ
๕. ฝึกซ้อมเจ้ำหน้ำที่เพื่อให้เกิดควำมช๘ำนำญ
ขณะเกิดสาธารณภัย
๑. เจ้ำหน้ำที่ทุกคนรีบไปยังที่เกิดเหตุสำธำรณภัย เพื่อให้กำรช่วยเหลือประชำชน
๒. ห้ำมมิให้บุคคลภำยนอกเข้ำบริเวณที่เกี่ยวข้อง
๓. ควบคุมกำรเก็บรักษำทรัพย์สินของประชำชนให้เรียบร้อย
๔. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยขนย้ำยทรัพย์สินของประชำชนในทันที
๕. ขจัดสิ่งกีดขวำงกำรขนย้ำย
หลังเกิดอุทกภัย
๑. จัดกำรให้เจ้ำของรับทรัพย์สินคืนไป
๒. ในระหว่ำงที่ยังไม่มีผู้มำรับทรัพย์สินคืนต้องเก็บรักษำให้ปลอดภัย
หน่วยสงเครำะห์และบรรเทำทุกข์ผู้ประสบสำธำรณภัย

ตั้งอยู่ที่ สำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองสวัสดิกำรสังคม เทศบำลนครนนทบุรี
ถนนรัตนำธิเบศร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มีหน้ำที่ดังนี้

ก่อนเกิดสาธารณภัย
๑. สำรวจสถำนที่สำหรับใช้เป็นที่สงเครำะห์ผู้ประสบภัยตำมจุดต่ำง ๆ
๒. จัดหำเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรสงเครำะห์และบรรเทำทุกข์
๓. กำหนดวิธีกำรจัดหำเสบียงอำหำร เครื่องนุ่งห่ม ยำรักษำโรค ที่พักชั่วครำว
๔. จัดทำบัญชีรับ – จ่ำย สิ่งที่แจกจ่ำยให้สำมำรถตรวจสอบได้
๕. กำหนดวิธีสงเครำะห์และบรรเทำทุกข์ให้กับผู้ประสบสำธำรณภัย อย่ำงทั่วถึง
ขณะเกิดสาธารณภัย
๑. จัดเจ้ำหน้ำที่ไปยังพื้นที่ประชำชนผู้ประสบสำธำรณภัย และเข้ำประจำพื้นที่ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย
๒. ให้กำรปฐมพยำบำลแก่ผู้ที่ได้รับบำดเจ็บจำกกำรถูกสัตว์มีพิษทำร้ำยเช่น ยุง งู สัตว์เลี้อยคลำน
มีพิษ
๓. เตรียมเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จะทำกำรสงเครำะห์
๔. ช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนอื่นๆ เท่ำที่สำมำรถช่วยเหลือได้
หลังเกิดอุทกภัย
๑. จัดให้ผู้ประสบภัยมีที่อยู่อำศัย
๒. จัดหำอำหำรให้แก่ผู้ประสบสำธำรณภัย
๓. จ่ำยเครื่องอุปโภค- บริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย
๔. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้ำนอื่นๆ เท่ำที่สำมำรถทำได้
หน่วยรักษำพยำบำลและควบคุมโรค มีหน้ำที่ดังนี้
ก่อนเกิดอุทกภัย
๑ จัดเตรียมยำและเวชภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรปฐมพยำบำล ติดตำมข่ำวสำร
ขณะเกิดสาธารณภัย
๑ จัดให้มีหน่วยรักษำพยำบำลเคลื่อนที่เพื่อรักษำประชำชนผู้ประสบสำธำรณภัย
๒ ออกพื้นที่เพื่อแจกจ่ำยยำให้แก่ประชำชนและให้คำแนะนำด้ำนสุขภำพ
หลังเกิดสาธารณภัย
๑ ฟื้นฟูจิตใจให้คำแนะนำพร้อมตรวจสุขภำพประชำชนผู้ประสบสำธำรณภัย
๒ ตรวจเยี่ยมประชำชนจัดทำบัญชีข้อมูลประชำชนผู้ประสบภัย ผูบ้ ำดเจ็บ หรือผู้พิกำร ทุพพลภำพ

ขอบเขตสาธารณภัย
ขอบเขตสำธำรณภัยตำมแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เทศบำลนครนนทบุรี
พ.ศ. ๒๕๖1 ฉบับนี้ ให้เป็นไปตำมควำมหมำย “สำธำรณภัย” ตำมมำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้
“อัคคีภัย วำตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบำดในมนุษย์ โรคระบำดสัตว์ โรคระบำดสัตว์น้ำ กำร
ระบำดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสำธำรณชน ไม่ว่ำเกิดจำกธรรมชำติ มีผู้ทำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ
หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรำยแก่ชีวิต ร่ำงกำยของประชำชน หรือควำมเสี ยหำย แก่ทรัพย์สินของประชำชน
หรือของรัฐ และให้หมำยควำมรวมถึงภัยทำงอำกำศ และกำรก่อวินำศกรรมด้วย”
๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย
ระดับ กำรจั ดกำรสำธำรณภัยเป็ นไปตำมระดับ กำรจัดกำรสำธำรณภั ยของแผนกำรป้ องกันและ
บรรเทำสำธำรณภั ย แห่ งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้ งนี้ ขึ้ น อยู่ กั บ พื้ น ที่ จำนวนประชำกร ขนำดของภั ย ควำมรุน แรง
ผลกระทบและควำมซับซ้อนของภัยหรือควำมสำมำรถในกำรจัดกำรสำธำรณภัย ที่ผู้มีอำนำจตำมกฎหมำยใช้ดุลยพินิจ
ในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรเข้ำควบคุมสถำนกำรณ์เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้
ตารางที่ ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ
ระดับ
กำรจัดกำร
๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก
๒ สำธำรณภัยขนำดกลำง
๓ สำธำรณภัยขนำดใหญ่
๔

ผู้มีอำนำจตำมกฎหมำย
ผู้อานวยการอาเภอ ผู้อานวยการท้องถิ่น ควบคุมและสั่งการ
ผู้อำนวยกำรจังหวัด ควบคุม สั่งกำรและบัญชำกำร
ผู้บัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ
ควบคุม สั่งกำรและบัญชำกำร
สำธำรณภัยร้ำยแรงอย่ำงยิ่ง นำยกรั ฐ มนตรี ห รื อ รองนำยกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง นำยกรั ฐ มนตรี
มอบหมำย ควบคุม สั่งกำรและบัญชำกำร

ที่มา : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘

เมื่อเกิดหรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัยขึ้นในพื้นที่ เทศบำลนครนนทบุรี นำยกเทศมนตรี นำยสมนึก ธนเดชำกุล
ในฐำนะผู้อำนวยกำรท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มำตรำ ๒๐ จะเข้ำ

ดำเนินกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขตพื้นทีโ่ ดยเร็วเป็นลำดับแรก มีอำนำจสั่งกำร ควบคุม และกำกับ
ดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนและอำสำสมัคร รวมทั้งติดตำมสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น
ขั้นตอนการปฏิบัติ

ฝ่ำยป้องกันเน้นกำรปฎิบัติเพื่อลดผลกระทบด้ำนควำมเสียหำยโดยกำรเตรียมกำรด้ำนกำลังคน และอุปกรณ์
ด้ำนสำธำรณภัย และกำหนดหน้ำที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก่อนเกิด เหตุขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ตำมขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนก่อนเกิดภัย
ด้านการป้องกันและลดผลกระทบ (ภาวะปกติและเวลาช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน)
- ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงสำธำรณภัยรวมทั้งข้อมูลพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับกำรอพยพให้
เป็นปัจจุบัน

- จัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและบรรเทำเสำธำรณภัย โดยกำหนดระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ วิธีกำร
ปฏิบัติ ขั้นตอนกำรปฏิบัติ บุคลำกรและหน่วยงำนที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยให้จัดวำงระบบ
กำรเฝ้ำระวังและแจ้งเตือนภัย รวมทั้งแผนกำรอพยพ ที่ระบุถึงขั้นตอนกำรอพยพ เส้นทำงกำรอพยพ และพื้นที่รองรับ

กำรอพยพไว้ในแผนอย่ำงเป็นระบบชัดเจนและสำมำรถนำไปใช้ปฏิบัติได้ทันทีที่เกิดภัย
- จัดเตรียมกำลังคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสำรและโทรคมนำคม ทั้งข่ำยหลักและข่ำยสำรอง
ยำนพำหนะ เรือท้องแบน เครื่องสูบน้ำ และเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยไว้ให้พร้อม ใช้
กำรได้ทันที
- จั ดเจ้ ำหน้ ำที่ เฝ้ ำระวั ง ติดตำมข้ อมูล ข่ำวสำรจำก กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และจำก
แหล่งข่ำวที่น่ำเชื่อถือ อย่ำงใกล้ชิด ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
- จัดให้มีระบบกำรแจ้งเตือนภัยด้ำนสำธำรณภัยล่วงหน้ำ ผ่ำนข่ำยกำรสื่อสำรของทำงรำชกำร
สื่อมวลชน วิทยุ ชุ ม ชนในท้ อ งถิ่ น หอกระจำยข่ ำ วประจำหมู่ บ้ ำ น เพื่ อ ประชำสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชำชนติ ด ตำม
ข่ ำ วสำรจำกกรมอุตุนิยมวิทยำ
- ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนเตรียมควำมพร้อมในกำรเผชิญเหตุกำรณ์ สำรองอำหำร น้ำดื่ม
ยำรักษำโรคและอุปกรณ์ฉุกเฉิน สร้ำงพนังกั้นน้ำหรือแนวป้องกันดินโคลนถล่ม พร้อมทั้งติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำง
ใกล้ชิด เช่น สังเกตลม ฟ้ำ อำกำศ กำรเปลี่ยนแปลงทำงธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมของสัตว์ ตลอดจนเชื่อฟัง
คำเตือนและพร้อมปฏิบัติตำมคำแนะนำของทำงรำชกำร
- แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ควำมสำคัญในกำรจัดหำพื้นที่รองรับน้ำ (แก้มลิง) พร้อมทั้ง จัด
งบประมำณเพื่อดำเนินกำรล้ำงท่อระบำยน้ำในเขตชุมชน ขุดลอก คูคลอง แหล่งน้ำสำธำรณะ รวมทั้งกำจัด วัชพืช
สิ่งกีดขวำงทำงน้ำ เพื่อให้สำมำรถระบำยน้ำออกจำกพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยได้อย่ำงรวดเร็วและสำมำรถเก็บกักน้ำ
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง

- เฝ้ำระวังติดตำมสถำนกำรณ์ โดยให้แจ้งเตือนภัยประชำชนในหมู่บ้ำนทรำบทันทีเมื่อมี
แนวโน้มว่ำอำจเกิดสถำนกำรณ์อุทกภัย น้ำป่ำไหลหลำกหรือดินโคลนถล่มเกิดขึ้น
- จัดให้มีกำรฝึกซ้อมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยที่ได้จัดทำขึ้นร่วมกับ หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภำครัฐ เอกชน และอำสำสมัครในพื้นที่ ทั้งนี้งบประมำณในกำรฝึกซ้อมให้พิจำรณำ ขอรับกำร
สนับสนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนที่เข้ำร่วมทำกำรฝึกซ้อมฯ ตำมควำมจำเป็น
เหมำะสม

- ให้กองอำนวยกำรป้องกัน และบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
แห่งพื้นที่ ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
สำธำรณภัย
- ควำมรับผิดชอบด้ำนประชำชน ให้แจ้งเตือนภัยประชำชน ในพื้นที่เสี่ยงสำธำรณภัย ให้ระมัดระวัง
อันตรำย รวมทั้งเตรียมพื้นที่และ วิธีกำรอพยพประชำชนและส่วนรำชกำรไว้ให้สำมำรถสั่งปฏิบัติกำรอพยพได้ทันที
- ควำมรับผิดชอบด้ำนเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น สถำนที่ให้เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ สถำนที่
ยำนพำหนะ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในกำรป้องกันภัย เช่น เรือท้องแบน รถยนต์บรรทุก เครื่องสูบน้ำ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอนขณะเกิดภัย (เมื่อสถำนกำรณ์วิกฤติไม่สำมำรถควบคุมได้)
- ให้กองอำนวยกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัยออกคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยกำรเฉพำะกิจกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย พร้อมนำกำลัง เจ้ำหน้ำที่ เจ้ำพนักงำน อำสำสมัคร ทรัพยำกรจำกหน่วยงำน
ต่ำงๆ เช่น ยำนพำหนะ เรือท้องแบน เครื่องสูบน้ำ แก้ไขสถำนกำรณ์สำธำรณภัย และติดตำมสถำนกำรณ์หรือรำยงำนสรุป
สถำนกำรณ์ภัย ทุกวันให้เหตุกำรณ์กลับเข้ำสู่สภำวะปกติโดยเร็ว
- นำเงินงบประมำณที่เตรียมไว้ไปช่วยเหลือประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อนหรือผู้ประสบภัยตำม
กฎหมำย ระเบียบ และหลักเกณฑ์กำรช่วยเหลือฯ ที่เกี่ยวข้อง

- จัดหำน้ำสะอำดเพื่อช่วยเหลือประชำชนในกำรอุปโภค บริโภค
- อพยพประชำชนที่ประสบภัยหรือที่คำดว่ำจะประสบภัยไปในที่ปลอดภัย พร้อมจัดระบบ
สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรให้ผู้อพยพด้วย โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน
เป็นลำดับแรก
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอนหลังเกิดภัย
- เร่งสำรวจควำมเสียหำยจำกเหตุสำธำรณภัย เพื่อให้กำรช่วยเหลือฟืนฟูเยียวยำประชำชนตำมอำนำจ
หน้ำที่โดยด่วน หำกงบประมำณไม่เพียงพอให้ขอรับกำรสนับสนุนจำกอำเภอ จังหวัด ตำมลำดับ
- ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้กำรช่วยเหลือโดยจัดระเบียบและกำหนดพื้นที่ตำม

๔

ควำมจำเป็นเร่งด่วนอย่ำงเป็นธรรมและเสมอภำค
- ทำควำมสะอำด เก็บสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย ที่มำจำกอุทกภัย เพื่อให้เกิดควำมสะอำดและป้องกัน
โรคติดต่อ ด้ำน
- จัดกำรด้ำนจรำจร ซ่อมแซมสิ่งสำธำรณประโยชน์ สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรให้ใช้กำรได้โดยเร็ว
- ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนดูแลทรัพย์สินโดยเฉพำะทรัพย์สินที่หยิบฉวยได้ง่ำย มิให้เกิดกำร
โจรกรรมและลักขโมย
- เร่งฟื้นฟูเยียวยำทำบัญชีผู้ประสบภัย แจกสิ่งของยังชีพ
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ช่องทำงติดต่อใช้โทรศัพท์ / โทรสำร หมำยเลข ๐๒ ๕๘๙ ๐๔๘๙/ ๐๒ ๕๘๙ ๐๕๐๖
สำมำรถติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
- จัดระบบสื่อสำรสำรองให้พร้อมและสำมำรถติดต่อได้

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
- ปฏิบัติตำมแผนป้องกันในขั้นเตรียมกำรเพื่อลดควำมเสียหำยแก่ประชำชน
เอกสารอ้างอิง
อ้ำงถึง ๑. พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. แผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. แผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘
การร้องเรียนร้องทุกข์หรือคาภามจากประชาชน(ดาเนินการเสร็จสิ้นจานวน 4 เรื่อง)
- ร้องเรียนผ่ำนทำงเว็บไซต์จะส่งเรื่องให้หน่วยงำนที่เกี่ยวในทันที
- หำกอยู่ในส่วนที่ฝ่ำยป้องกันรับผิดชอบจะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำทรำบและส่งเจ้ำหน้ำที่แก้ไขทันที

