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แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวฝาย ปี 2560
อ้างถึง 1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2. พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6)
3. แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2550
สถานการณ์ทั่วไป
ด้วยในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ของทุกปี เป็นช่วงเวลาเปลี่ยนฤดูกาลจากฤดูร้อนเป็นฤดูฝน ซึ่ง
มักจะเกิดพายุไซโคลนและมรสุมพัดผ่านประเทศไทยและมีกาลัง แรงขึ้น ทาให้มีฝนตกหนักเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตาบลหัวฝาย อาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการ
เตรียมการป้องกันภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น จึงจัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุท กภัย องค์การ
บริหารส่วนตาบลหัวฝาย ปี 2561 ขึ้น
วัตถุประสงค์
1) เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายอันเกิดจากอุทกภัย
2) เพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาล
นโยบาย
เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของภัยพิบัติ จึงกาหนดนโยบาย ดังนี้
- กาหนดภารกิจ หน้าที่และรายละเอียดการปฏิบัติการคาสั่ง การควบคุมและการประสานงานไว้
อย่างชัดเจน
- จัดเตรียมบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกระดับ และให้มีการซักซ้อม เพื่อทราบภารกิจหน้าที่และพร้อม
ปฏิบัติเมื่อเกิดภัย
- ตรวจสอบและจัดเตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ อุปกรณ์ เครื่องมือที่สามารถใช้ปฏิบัติงาน ไว้
ให้พร้อมตั้งแต่บัดนี้
- จัดเตรียมสถานที่รองรับการอพยพ สถานที่พยาบาล และเวชภัณฑ์สาหรับช่วยราษฎรผู้ประสบภัย
ในพื้นที่เสี่ยงภัยรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรเตรียมสารองอาหารและน้า เพื่อการบริโภคอย่างน้อย 3-7 วัน ไว้
เป็นการล่วงหน้า
- จัดให้มีข่ายงานที่สามารถรับข่าวและการแจ้งเตือนภัย ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึง
และครอบคลุมถึงระดับตาบลและหมู่บ้าน
- ศูนย์อานวยการเฉเพาะกิจองค์การบริหารส่วนตาบลหัวฝาย อาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
รายงานสถานการณ์เมื่อเกิดอุทกภัย และวาตภัย ในพื้นที่ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย ให้จังหวัดทราบทาง
โทรสาร 0-441-19826 - 07 โดยให้ระบุถึง วันที่ เดือน ปี ที่เกิดภัย สถานที่เกิดภัย ประมาณการความเสียหาย
จานวนผู้ประสบภัย การให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยการป้องกันและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น
- เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ให้รายงานอาเภอเพื่อรวบรวมข้อมูลและรายงานตามแบบบัญชี สรุปความเสียหาย
และความให้การช่วยเหลือจากอุทกภัย ที่กาหนด
- ให้ทุกฝ่ายที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติตามแผนฯ โดยทันทีที่เกิดอุทกภัย หากภัยเกิดขึ้นเป็นบริเวณ
กว้าง ให้เข้าช่วยเหลือราษฎร ในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้สารวจไว้เป็นอันดับแรก
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บทที่ 1 การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย

สถานการณ์เฉพาะ
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหัวฝาย เป็นที่ราบลุ่ม และ มีสภาพเป็นร่องน้าอยู่ริมแม่น้ามูลไหลผ่าน และ
ลาตะโคง กระจายทั่วพื้นที่ ในช่วงฤดูมรสุมอาจเกิดพายุพัดผ่านทาให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน หากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันประกอบกับ แม่น้ามูลหนุนก็จะเกิดน้าท่วมขังและเอ่อล้น
ตลิ่งในที่ลุ่มทั่วไป เป็นระยะเวลา 2-4 วัน และพื้นที่ตาบลหัวฝาย เป็นที่ราบลุ่มจึงไม่เกิดปัญหาดินถล่ม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อควบคุมป้องกันระงับมิให้เกิดอันตรายร้ายแรง
2. เพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในขั้นต้นแก่ประชาชนที่ประสบภัยอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือการฟื้นฟูสภาพของประชาชนผู้ประสบภัย ให้สามารถดารง
ชีวิตกลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว
การปฏิบัติ
1. ก่อนเกิดภัย
การเตรียมรับสถานการณ์สาหรับประชาชน จากการที่เกิดอุทกภัยที่ผ่านมามีตาบล หมู่บ้านวิกฤติใน
ท้องที่ตาบลต่างๆ พอสรุปได้ ดังนี้
ก. พื้นที่เสี่ยงภัยจากภาวะน้าท่วมได้แก่ บริเวณที่ราบลุ่มซึ่งเป็นที่ราบต่า บ้านเรือนประชาชนที่ติด
กับลามูล ในเขตพื้นที่
ฉะนั้น ฝ่ายคอยเหตุจะแจ้งข่าวเตือนประชาชนว่าจะมีอุทกภัยเกิดขึ้น โดยเฉพาะในหมู่บ้านวิกฤต
ดังกล่าวและเตรียมการ ดังนี้
1) รีบอพยพชาวบ้านที่อยู่ริมน้า ลาคลอง ไปอยู่ในที่สูง
2) อาคารบ้านเรือนที่อยู่ที่สูงแต่อาจถูกน้าท่วมได้ ถ้าสามารถขนย้าย พัสดุสิ่งของไป
เสียได้ให้ปลอดภัย แต่ถ้าไม่อาจทาได้ควรยกพื้นให้สูงขึ้นโดยนั่งร้านหรือยกระดับวางพัสดุ
สิ่งของหรือคันดินหรือกาแพงกัน้ รั้วที่พอจะทาได้
3) ยานพาหนะรถยนต์และล้อเลื่อนควรจะเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่สูง
4) สัตว์เลี้ยงนาไปอยู่ในที่สูง หรือเตรียมทาที่ให้พ้นระดับน้าที่อาจจะท่วมถึงได้
5) นากระสอบทรายใส่ทรายเสริมกันน้าท่วม
6) เตรียมหาเรือไม้หรือเรือยางหรือแพไว้ใช้ด้วย
7) เตรียมอาหารกระป๋องหรืออาหารสารองไว้ พอที่จะรับประทานในช่วงระยะน้า
ท่วมหลายวัน
8) เตรียมน้ารับประทานไว้ในภาชนะที่ปิดแน่นไว้ให้เพียงพอ
9) เตรียมเครื่องเวชภัณฑ์ไว้บ้างพอสมควร
ข. การเตรียมรับสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันภัย
1) ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายลาเลียงขนส่งรวบรวมยานพาหนะทีจ่ ะทาการอพยพผู้คนในเขต
อันตรายไปยังที่ปลอดภัยโดยเร็ว
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- เรือเร็วที่กินน้าตื้นใช้ในการแล่นค้นหาผู้ประสบภัย และแล่นไปตามหมู่บ้านที่น้าท่วม
- เรือท้องแบน หรือเรือยาง เสื้อชูชีพ
- เครื่องมือช่างไม้
- เชือกขนาดต่างๆ
- เวชภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฐมพยาบาล
- อื่นๆ ที่จาเป็น
2. ขณะเกิดอุทกภัย
การปฏิบัติการช่วยเหลือในขณะที่มีอุทกภัยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายระงับและบรรเทาภัยการช่วยเหลือ
ผู้คนภายในเขตชุมชน ขนย้ายผู้คนและพัสดุสิ่งของใช้เรือท้องแบนและใช้เรือเร็วพร้อมด้วยเครื่องมืออย่างพร้อม แล่น
ตระเวณ ไปตามหมู่บ้าน หรือบ้านเรือนที่อยู่ห่างไกลจากชุมชน เพื่อรับคนที่กาลังประสบภัยไปอยู่ในที่สูงหรือที่
ปลอดภัย
- ทาการปฐมพยาบาลผู้ที่ประสบภัยจากน้าท่วม
- กรณีเกิดอัคคีภัยหน่วยดับเพลิงเข้าทาการดับเพลิง
- ทาคันดิน เสริมคันดิน ทาทางระบายน้า
- จัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้ประสบภัย
- จัดที่พักอาศัยชั่วคราว
3. เมื่อภัยผ่านพ้นไปแล้ว
1) ขนส่งผู้คนอพยพกลับภูมิลาเนาเดิม
2) รื้อสิ่งของปรักหักพัง ซ่อมแซมบ้านเรือนที่หักพัง
3) เก็บกวาดขนส่งซากปรักหักพังทั่วไป กระทาความสะอาดถนนหนทางที่มีโคลนตม
และสิ่งชารุดเสียหายให้กลับเข้าสภาพปกติโดยเร็ว
4) สารวจความเสียหายเบื้องต้นที่เกิดขึ้น และรีบรายงานหน่วยเหนือทราบ
5) ซ่อมแซมโรงเรียน ที่พักอาศัย ถนน ที่หักพังชารุดเสียหาย
6) จัดซ่อมเครื่องสาธารณูปโภคให้กลับคืนสภาพปกติโดยเร็วที่สุด เช่น การไฟฟ้า ประปา
โทรศัพท์ ฯลฯ
7) ซากสัตว์ตายในที่ต่างๆ เก็บฝังโดยเร็วส่วนสัตว์ที่มีอยู่ซึ่งอดอาหารเป็นเวลานาน รีบให้อาหาร
และนากลับคืนให้เจ้าของ
8) ซ่อมถนน สะพาน และเส้นทางต่างๆ ที่ขาด ชารุด เสียหาย ให้กลับเข้าสู่สภาพเดิม เพื่อ
ให้ใช้สัญจรได้โดยเร็วที่สุด
10) สร้างอาคารชั่วคราวสาหรับให้ที่อยู่ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย
การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
- แจกเสื้อผ้า
- อาหาร
- ยารักษาโรค
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บทที่ 2 การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากวาตภัย
กล่าวทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวฝาย มีลักษณะภูมิประเทศในเขตการปกครองในตอนฤดูฝนอาจเกิดพายุพัด
ผ่านทาให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน พื้นที่ทาการเกษตรของ
ประชาชน ตลอดจนสิ่งสาธารณะประโยชน์ ทรัพย์สินของทางราชการ และป่าไม้ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อควบคุมมิให้ภัยจากวาตภัยเกิดอันตรายร้ายแรง
2) เพื่อให้การช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ขั้นต้นแก่ประชาชนที่ประสบภัย ให้สามารถดารงชีวิต
กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว
การปฏิบัติ
1. ก่อนเกิดภัย ฝ่ายคอยเหตุแจ้งข่าวเตือนภัยแก่ประชาชน เตรียมการป้องกันอันตราย การเสีย
หายของประชาชน
1) เปิดวิทยุรับฟังข่าวและคาแนะนาของทางราชการให้ความร่วมมือต่อทางราชการ คอย
ฟังข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
2) ไม่ควรเชื่อข่าวสารหรือคาแนะนาของผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ ควรเชื่อฟังข่าวและคาแนะนา
ของทางราชการเท่านั้น
3) ก่อนพายุจะมาถึง ถ้ามีเวลาพอให้ตัดกิ่งไม้ที่อาจจะหักได้จากลมพายุ โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ที่อยู่
ใกล้บ้านเรือน กิ่งไม้ที่อาจหักตกมาทับบ้านเรือนสายไฟฟ้าหรือต้นไม้ที่ตายยืนต้นควรจัดการโค่นลงเสีย ต้นไม้ที่มีค่า
ถ้าไม่ให้โค่นล้มให้ใช้เสาตอกกับพื้นที่ในทิศทางต่างๆ แล้วเอาเชือกรัดโยงตรึงกับเสา
4) ตรวจสอบเสาไฟฟ้าในและนอกบริเวณให้เรียบร้อย
5) อย่าอยู่ในที่ลู่ที่ระดับต่าง หรืออยู่ใกล้ทะเลซึ่งอาจจะถูกน้าท่วม หรือถูกกระแสลมพัดพาลงทะเลได้
6) เข้าอยู่ในอาคารตลอดเวลาที่มีพายุ อย่าออกมาในที่โล่งแจ้ง
7) ปิดประตู หน้าต่างทุกบานอย่างมั่นคงแข็งแรง อย่าให้เปิดได้ในขณะที่มีพายุ
ปิด กั้น ช่องทางลม น้าเตรียมตะเกียง แสงสว่าง ไฟฉาย ไม้ขีดไฟไว้ให้พร้อมเพรียงให้อยู่ใกล้มือเมื่อไฟฟ้าดับจะ
ได้ใช้ทันท่วงที
8) เตรียมอาหารสารองและอาหารกระป๋องไว้บ้าง
9) ดับไฟในเตาให้เรียบร้อยเพื่อมิให้เกิดเพลิงไหม้ในขณะที่มีพายุ
10) สิ่งของที่อาจจะตกหล่น แตกหัก เสียหายได้เมื่อได้รับความกระทบกระเทือนจากลมพายุ
ควรจัดวางไว้ในที่ต่าและปลอดภัย
11) สัตว์พาหะต่างๆ ตลอดจนสัตว์เลี้ยงให้นาไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยจากลมพายุ และน้าท่วม
12) บรรดาเรือ แพ ให้ผูกยึดให้มั่นคงแข็งแรง
13) ถ้ามีรถยนต์พาหนะขับขี่ได้ ควรเตรียมไว้ให้พร้อมที่จะใช้ทันที ภายหลังจากพายุพัดผ่านไปแล้ว
14) เมื่อปรากฏว่าลมเงียบสงบ อย่าเข้าใจว่าพายุได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพราะพายุขนาดใหญ่
และพายุโซนร้อน มีศูนย์กลางพายุซึ่งเป็นบริเวณเงียบสงบและไม่มีฝน ท้องฟ้ากระจ่างเมื่อศูนย์กลางพายุฝนบริเวณ
ใด ทาให้เกิดความเข้าใจผิดว่าพายุพัดผ่านไปแล้ว แต่ความจริงในช่วงระยะ 2 ชั่วโมง ต่อมากลับมีพายุลมแรงและ
ฝนตกหนักอีกลมจะพัดเปลี่ยนทิศทางในทางตรงข้ามกับระยะแรกและมีอันตรายพอๆ กัน จงรอต่อไปไม่น้อยกว่า 3
ชั่วโมง จึงจะวางใจได้ว่าพายุได้ผ่านพ้นไปแล้ว
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15) เตรียมทางขึ้นสู่เพดานหรือหลังคา เมื่อเกิดน้าท่วม
16) ควรสงบใจตั้งสติให้มั่นคง เพื่อเตรียมต่อสู่กับภัยอันตรายต่างๆ คิดหาทางช่วยชีวิตตน
เองและครอบครัว ตลอดจนช่วยบุคคลอื่นที่ประสบภัยอันตรายด้วย
2. ขณะเกิดภัย
ทุกคนเข้าอยู่ในอาคารสถานที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัย อย่าออกมาในที่โล่งแจ้ง
3. เมื่อภัยผ่านพ้นไปแล้ว
ดาเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเสียหายผู้ประสบภัยเมื่อมีผู้บาดเจ็บให้รีบช่วยเหลือ และถ้าจาเป็นให้
นาส่งโรงพยาบาลหรืออนามัยถ้ามีสิ่งหักพัง หรือใกล้จะโค่นหักพังให้รับจัดการโค่นล้มเสียถ้ามีเสาไฟฟ้าล้ม สายไฟ
ขาด ต้องระวังไม่ให้ใครเข้าใกล้ หรือแตะต้องเป็นอันขาดให้ทาเครื่องหมายกีดขวาง แจ้งอันตรายให้ชัดเจนให้
เจ้าหน้าที่หรือช่างไฟฟ้าจัดทาโดยด่วน ซ่อมแซมหรือสร้างอาคารบ้านเรือน โรงเรือน สถานที่ราชการ ถนน สะพาน
สิ่งสาธารณูปโภคที่เสียหาย ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วจัดสถานที่พักชั่วคราวสาหรับผู้ประสบภัยไม่มีที่อยู่อาศัย
สงเคราะห์ช่วยเหลือเครื่องอุปโภค-บริโภค ยารักษาโรคปฏิบัติการทางจิตวิทยาเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจดาเนินการฟื้นฟู
บูรณะช่วยเหลือในระยะปานกลาง และระยะแรกในด้าน
- โครงสร้างพื้นฐาน
- การสาธารณสุข
- การศึกษา
- การส่งเสริมอาชีพ
- ด้านสังคมสงเคราะห์
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บทที่ 3 การประสานงานและแผนการอพยพ
ขั้นตอนการปฏิบัติ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ด้านการเตรียมการ (ก่อนเกิดภัย)
1.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อมูลในการแจ้งเตือนภัย โดยการจัดระบบติดตาม
การรายงานข่าวพยากรณ์อากาศ พยากรณ์ระดับน้า ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน ให้มีการายงานข้อมูล
ที่จาเป็น คือ
1.1.1 ข่าวอากาศและคาเตือน มีการคาดหมายกาลังลม ปริมาณน้าฝน และพื้นที่ที่คาดว่าจะ
เกิดอุทกภัย จากกรมอุตุนิยมวิทยา
1.1.2 ระดับน้ามีข้อมูลของระดับน้าทะเล ระดับในแม่น้า ระดับสูงสุดและต่าสุดบริเวณที่
คาดคะเนว่าจะเกิดน้าท่วม
1.2 ศูนย์อานวยการเฉเพาะกิจองค์การบริหารส่วนตาบลหัวฝาย ดาเนินการประชาสัมพันธ์ข่าว
การพยากรณ์อากาศและระดับน้า เพื่อกระจายข่าวสารไปยังประชาชนในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันภัยเป็น
การล่วงหน้า
1.3 ประสานงานกับศูนย์อานวยการเฉเพาะกิจฯจังหวัด กองอานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
จังหวัด อาเภอ อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย และ วาตภัย เตรียมการดังนี้
1.3.1 ความรับผิดชอบด้านประชาชนศูนย์อานวยการเฉเพาะกิจองค์การบริหารส่วน
ตาบลหัวฝาย แจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ามูล พื้นที่เสี่ยงต่อน้าหลากและเอ่อล้นตลิ่งทราบ ให้ระมัดระวังอันตราย
รวมทั้ง เตรียมพื้นที่และวิธีการอพยพประชาชนและส่วนราชการไว้ให้สามารถสั่งปฏิบัติการอพยพได้ทันที
1.3.2 ความรับผิดชอบด้านเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ที่จาเป็ น สถานที่ให้ศูนย์
อานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตาบลหัวฝาย เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น
ในการป้องกันภัย เช่น เรือท้องแบน รถยนต์บรรทุก เครื่องสูบน้า เครื่องจักรกล เครื่องมือในการกู้ภัย กระสอบทราย
เสื้อผ้า เครื่องนุ่มห่ม ยารักษาโรค ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเตรียมนามาใช้ในกรณีเมื่อเกิดภัย
1.3.3 หาวิธีป้องกันทุกด้านเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย และวาตภัย ตาม
โครงการที่ดาเนินการตามปกติ และโครงการพิเศษของทางราชการ
2. ด้านการปฏิบัติเมื่อเกิดภัย (ขณะเกิดภัย)
2.1 การรับแจ้งเหตุและการประสานงาน มีดังนี้
ส่วนกลาง เป็นหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-44119826-07 หรือข่ายสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด เป็นหน้าที่ของสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-4462-5355 ระดับอาเภอ เป็นหน้าที่ของที่ทา
การปกครองอาเภอ (ฝ่ายความมั่นคง)โทร 044 -193067
2.2 กองอานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มี หน้าที่ปฏิบัติตามแผน
นี้ เมื่อได้รับแจ้งเหตุอุทกภัย และวาตภัย ในพื้นที่ของตนให้ดาเนินการเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน ดังนี้
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2.2.1 การช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัยให้ถือว่าเป็นหน้าที่ที่สาคัญเป็นอันดับแรก
2.2.2 การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของประชาชน และของทางราชการไปไว้ในที่ปลอดภัย
โดยใช้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในพื้นที่ ซึ่งการเคลื่อนย้าย ต้องมีการควบคุม ตรวจตรารักษาทรัพย์สินของ
ประชาชนและทรัพย์สินของทางราชการมิให้ชารุดหรือเสียหาย
2.2.3 จัดส่งเครื่องอุปโภค บริโภค น้าดื่มและสิ่งของจาเป็นต่อการดารงชีพเข้าในพื้นที่
ประสบภัยโดยเร่งด่วน
2.2.4 กรณีเกินขีดความสามารถ ให้ขอรับการสนับสนุนไปยังกองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง
2.2.5 สารวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือตามขีดความสามารถของตน
2.2.6 จัดระบบการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และจราจรในบริเวณพื้นที่
ประสบภัย การอพยพ และการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
2.2.7 รายงานความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ไปยังกอง
อานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมกับกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ง
ราชอาณาจักรทราบทุกระยะ
2.3 กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เมื่อเกิดอุทกภัยในพื้นที่ตาบล ให้เข้า
ควบคุมสถานการณ์ เมื่อเกินขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ ให้การสนับสนุนไปยังพื้นที่ประสบภัย และรายงานสถานการณ์ให้กองอานวยการป้องกันภัยฝ่าพลเรือน
จังหวัดและกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือนแห่งราชอาณาจักรทราบทุกระยะ
2.4 หน่วยสนับสนุน ได้แก่ภาคเอกชน องค์กรประชาชน มูลนิธิ สมาคม อาสาสมัครต่างๆ ในพื้นที่
มีหน้าที่สารวจเครื่องมือเครื่องใช้ กาลังเจ้าหน้าที่ของตน เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการป้องกันและแก้ ไขปัญหา
อุทกภัย วาตภัย โดยให้มีการประสานงาน ดังนี้
2.4.1 หน่วยงานในพื้นที่อื่นๆ ให้ประสานงานเพื่อให้การสนับสนุนกองอานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ร้องขอหรือกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ หรือ อปท. ที่เกิด
เหตุได้โดยตรง
2.4.2 เมื่อกาลังของหน่วยสนับสนุนมาถึงแล้ว ให้รายตัวต่อผู้อานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอาเภอ และ อปท. ณ ศูนย์อานวยการเฉพาะกิจฯ เพื่อประสานการปฏิบัติ
2.4.3 ให้ปฏิบัติงานตามคาสั่งของผู้อานวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตท้องที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทุกระยะ
3. ขั้นการฟื้นฟูบูรณะ
เมื่อเหตุการณ์ยุติลงแล้ว กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปฏิบัติตามขั้นตอนการฟื้นฟู ดังนี้
1. ให้การบาบัดรักษาผู้บาดเจ็บผู้ป่วยโดยสถานพยาบาลระดับอาเภอเพื่อรักษาชีวิต
ผู้ได้รับบาดเจ็บในระยะแรกอย่างทันท่วงที เมื่อเกินความสามารถให้จัดส่งไปยังสถานพยาบาลในระดับจังหวัดหรือ
สถานพยาบาลในจังหวัดใกล้เคียงที่สามารถให้รักษาได้
2. สารวจความเสียหายทุกด้านอย่างละเอียด ทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ
สิ่งสาธารณะประโยชน์ เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือ
3. จัดการประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟูจิตใจของผู้ประสบภัย และสร้างความเชื่อมั่นในการให้
ความช่วยเหลือของทางราชการต่อผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่และเท่าเทียม
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4. การซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย โดยดาเนินการพิจารณาเห็นว่าเป็นสิ่งที่สามารถซ่อมแซม
ได้และดาเนินการโดยเร็ว เพื่อให้สามารถใช้การได้ตามปกติ ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ให้จัดรื้อถอนออกไป เพื่อ
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
5. ให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. ที่เกิดเหตุเข้าดาเนินการและฟื้นฟู
บูรณะความเสียหายในเบื้องต้น โดยงบประมาณที่อยู่ในการรับผิดชอบกรณีเกินขีดความสามารถ ให้ขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยเหนือตามลาดับ
4. การอพยพประชาชน
4.1 การเตรียมอพยพประชาชนจะประกาศกาหนดวัน และเวลา ล่วงหน้าก่อนการอพยพ 1 วัน
4.1.1 การจัดหายานพาหนะและการลาเลียงยานพาหนะ น้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้ใน
การอพยพ กาหนดในแผน อปพร. จังหวัด
4.1.2 จัดรวบรวมผู้อพยพ
1) หมู่ 4
กาหนดจุดรวบรวมผู้อพยพ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านหัวฝาย
2) หมู่ 5 กาหนดจุดรวบรวมผู้อพยพ ณ บริเวณศูนย์เด็กเล็กวัดดารีมุขาราม
๓) หมู่ 6 กาหนดจุดรวบรวมผู้อพยพ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านโคกสว่าง
4) หมู่ 7 กาหนดจุดรวบรวมผู้อพยพ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
5) หมู่ 9 กาหนดจุดรวบรวมผู้อพยพ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา
6) หมู่ 6 กาหนดจุดรวบรวมผู้อพยพ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านหัวฝาย
4.1.3 การจัดลาดับความสาคัญของการอพยพ ให้จัดแบ่งประเภทของบุคคลตามลาดับ
เร่งด่วน ดังนี้
1) สตรี เด็ก คนชรา คนพิการ และผู้ป่วยทุพลภาพ
2) บุคคลที่ไม่มีความจาเป็นในการปฏิบัติการในพื้นที่
4.1.4 การจัดเตรียมพื้นที่อพยพ ให้จัดเตรียมพื้นที่รับการอพยพไว้ล่วงหน้า
ตามลักษณะความจาเป็น ดังนี้
1) ห่างจากพื้นที่ประสบภัยและอันตราย
2) ไม่กีดขวางหรือเหนี่ยวรัง้ การปฏิบัติงาน
3) เป็นพื้นที่ที่สามารถจัดการด้านสุขลักษณะได้
4) มีความสะดวกในเส้นทางคมนาคม
5) มีสิ่งอานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ตามสมควร
4.1.5การจัดทาแผนอพยพ ให้กาหนดรายละเอียด ดังนี้
1) สารวจและจัดทาบัญชีจานวนผู้อพยพไว้ล่วงหน้า โดยแยกประเภท
ตามลาดับความเร่งด่วน
2) กาหนดเจ้าหน้าที่ดาเนินการอพยพไว้ล่วงหน้า โดยระบุหน้าที่ความ
รับผิดชอบไว้ให้ชัดเจน
3) สารวจยานพาหนะน้ามันเชื้อเพลิงตลอดจนระบบการสื่อสารสาหรับ
การอพยพ
4) กาหนดเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางรอง ที่ไม่ขัดขวางต่อการปฏิบัติงาน
5) กาหนดระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยและความสงบ
เรียบร้อยในการอพยพ การอาศัยอยู่ในพื้นที่รองรับการอพยพ ตลอดจนการอพยพกลับ
6) ให้ความช่วยเหลือและบริการในการดารงชีพและระบบสุขลักษณะ
ตามสมควร
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7) จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมตลอดจน
ร่างระเบียบในการควบคุมการใช้สิ่งเหล่านี้
8) ให้แบ่งการปกครองในพื้นที่อพยพออกเป็นกลุ่ม และให้จัดทา
ทะเบียนและจัดระเบียบการปกครอง
รายละเอียดปรากฏตามแผนที่แนบท้ายแผน
5. คาแนะนาในการประสานงาน
1) แผนนี้มีผลบังคับใช้และเริ่มปฏิบัติในขั้นเตรียมการตั้งแต่บัดนี้
2) ให้ทุกหน่วยศึกษาแผนนี้ให้ละเอียดและเตรียมการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
สอดคล้องกับแผนฯของจังหวัด
*** หมายเหตุ พื้นที่ตาบลหัวฝาย เป็นที่ราบลุ่มจึงไม่เกิดปัญหาดินถล่ม

ลงชื่อ.........................................................ผู้เสนอแผน
( นายณัฐพศุตม์ คุณนาเมือง )
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัย
ลงชื่อ.........................................................ผู้เห็นชอบแผน
( นายปรีชา หมีทอง )
หัวหน้าสานักปลัด
ลงชื่อ.........................................................ผู้เห็นชอบแผน
(นายมรกต สินธุรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหัวฝาย
(ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติแผน
( นายเชาวลิต ทวีธนวาณิชย์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวฝาย

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวฝาย
ที่
เรื่อง

บร ๗๒๙๐๑ /

วันที่

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ขออนุมัติแผนเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจาปี ๒๕61

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวฝาย
ปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
วางแผนและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นการปฏิบัติงานแบบบูรณาการในเชิงรุกจึงเป็นยุทธศาสตร์สาคัญที่รีบด่วน โดยเฉพาะจังหวัด
บุรีรัมย์ ซึ่ง อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติคือ อุทกภัย วาตภัยและสาธารณภัยอื่นๆ นอกจากนั้นยัง มีเหตุร้ายใน
สถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ซึ่งภัยพิบัติเหล่านี้มักจะ
ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
แผนเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลหัวฝาย พ.ศ.2561 ได้
จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันความเสียหายซึ่งเกิดจากภัยพิบัติต่างๆ
ให้สูญ เสียน้อยที่สุด ตลอดจนการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นตามศักยภาพของท้องถิ่น ตาม
ศักยภาพของท้องถิ่น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลหัวฝาย จึงเสนอแผนเฉพาะกิจ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจาปี ๒๕61 มาเพื่อโปรดพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติแผนเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ประจาปี ๒๕61 ตามเอกสารแนบท้าย
ลงชื่อ.........................................................ผู้เสนอแผน
( นายณัฐพศุตม์ คุณนาเมือง )
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัย
ความเห็นของหัวหน้าสานักปลัด ……………………………………………………………………………………................…………………
………………………………………………………………………….………………………..…….…………………………………………………..……
ลงชื่อ.........................................................ผู้เห็นชอบ
( นายปรีชา หมีทอง )
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหัวฝาย

ความเห็นของ ........ /.........
ความเห็นของปลัด ………………………………………….…………………………………………………………................…………………
………………………………………………………………………….…………………………….…………………………………………………..……
ลงชื่อ.........................................................ผู้เห็นชอบ
( นายมรกต สินธุรัตน์ )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหัวฝาย
คาสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวฝาย
౦ เห็นชอบ
౦ ไม่เห็นชอบ เพราะ.......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................
( นายเชาวลิต ทวีธนวาณิชย์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวฝาย

