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ค าน า 

ด้วยปัจจุบันสาธารณภัย ยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความ  

แปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง  

สังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็วประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภัยเพิ่มขึ้นส่งผล
ให้ความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ท้ังภัยธรรมชาติเช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว และภัย
จากการกระท าของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย รวมท้ังสาธารณภัยหรือ
อุบัติภัยต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น 

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภัยต่างๆท่ีเกิดขึ้น เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติอย่าง
ถ่องแท้จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ดังนั้น คณะผู้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้จึงได้รวบรวมเนื้อหาสาระ หน้าท่ีลักษณะงาน และ
ขั้นตอน การปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดท าเป็นรูปเล่มไว้เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือต่างๆจากผู้มีส่วนได้เสีย ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ี ลักษณะงาน และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานปูองกันและ บรรเทาสาธารณภัยได้ดียิ่งขึ้น และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนแก่ ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน 

 

งานปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย     
          คณะกรรมการผู้จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

สาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความแปรปรวนของ 
ภูมิอากาศโลก ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปล่ียนแปลงโครงสร้างสังคมไทยจาก
สังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภัยมากขึ้น ส่งผลให้ความ
เสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ท้ังภัยธรรมชาติเช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว และภัยจากการ
กระท าของมนุษย์เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ใกล้ชิดประชาชน และมีบทบาทภารกิจในการเข้าไป
ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในล าดับแรก ก่อนท่ีหน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ
ประกอบกับพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าท่ีในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้อ านวยการท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นตน จึงถือเป็นภารกิจส าคัญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการปูองกันสาธารณภัย และพัฒนาขีดความสามารถในการ
เผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายหลังจากสถานการณ์ภัยยุติ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้การด าเนินงานจัดการงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลต าบลทุ่งทอง มี
ขั้นตอนหรือกระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๒. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยท่ีก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 

๓. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ สามารถลด 
ความสูญเสียท่ีเกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยท่ีสุด 

๔. เพื่อให้ประชาชนท่ีประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างท่ัวถึงและทันเวลา 
๕. เพื่อบูรณาการระบบการส่ังการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีเอกภาพ 
๖. เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีดีและสอดคล้องกับวัฏจักรการเกิดภัย 

 
๓. นิยามค าศัพท์ 

การป้องกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมต่างๆ ท่ีก าหนดขึ้นล่วงหน้าท้ังทางด้าน
โครงสร้าง และท่ีมิใช่ด้านโครงสร้าง เพื่อลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย 
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การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการต่างๆ เพื่อหลีกเล่ียงและลดผลกระทบ
ทางลบจากสาธารณภัย และยังหมายถึงการลดและปูองกันมิใหเ้กิดเหตุหรือลดโอกาสท่ีอาจก่อให้เกิด สาธารณภัย  

การเตรียมความพร้อม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมท่ีด าเนินการล่วงหน้า
ก่อนเกิดสาธารณภัย เพื่อเตรียมพร้อมการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถรับมือกับผลกระทบจาก            
สาธารณภัยได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ 

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดต้ังองค์กรและการ
บริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เตรียมความพร้อมรับมือและการฟื้นฟูบูรณะ 

การฟื้นฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การฟื้นฟูสภาพเพื่อทาให้ส่ิงท่ีถูกต้องหรือได้รับความ
เสียหายจากสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือ แก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม รวมท้ังให้ผู้ประสบภัย
สามารถด ารงชีวิตตามสภาพปกติได้โดยเร็ว 

หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่ไม่ 
หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การบริหาร ส่วน
จังหวัด เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่ หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง แต่ไม่หมายรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หมายถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ผู้อ านวยการกลาง หมายถึง อธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ผู้อ านวยการจังหวัด หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด 
รองผู้อ านวยการจังหวัด หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ผู้อ านวยการอ าเภอ หมายถึง นายอ าเภอ 
ผู้อ านวยการท้องถ่ิน หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล, นายกเทศมนตรี 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถ่ิน หมายถึง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เจ้าพนักงาน หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี

ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นท่ีจังหวัด 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตอ าเภอ และทาหน้าท่ีช่วยเหลือจังหวัดในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถ่ินแห่งพื้นที่  หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิด              
สาธารณภัยข้ึนในพื้นท่ี 
 
๔. การจัดต้ังกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๔.๑ องค์กรปฏิบัติ 
      ๔.๑.๑ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต าบลทุ่งทอง ท าหน้าท่ีเป็น

หน่วยงานของผู้อ านวยการท้องถิ่น และให้มีท่ีท าการ โดยให้ใช้ท่ีท าการ/ส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งทอง            
เป็นส านักงานของผู้อ านวยการท้องถิ่น มีนายกเทศบาลต าบลทุ่งทองเป็นผู้อ านวยการ และมีปลัดเทศบาล
ต าบลทุ่งทอง เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชนในพื้นท่ีร่วมปฏิบัติงานในกอง
อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล
ต าบลทุ่งทองและเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นท่ี 

      ๔.๑.๒ ภารกิจของกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
    (๑) อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการด า เนินการ

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
    (๒) สนับสนุนกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพื้นท่ีติดต่อ หรือ

ใกล้เคียง หรือเขตพื้นท่ีอื่นเมื่อได้รับการร้องขอ 
    (๓) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ รวมท้ัง

ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน 
๔.๒ โครงสร้างและหน้าท่ีของกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
      ๔.๒.๑ โครงสร้างกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลทุ่งทอง

ประกอบด้วย ๕ ฝุาย ได้แก่ 
    (๑) ฝุายอ านวยการ ท าหน้าท่ี อ านวยการ ควบคุมก ากับดูแลในการปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังวางระบบการติดตามติดต่อส่ือสารในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และฝุายท่ี
เกี่ยวข้องให้การติดต่อเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและเช่ือถือได้ตลอดเวลา 

    (๒) ฝุายแผนและโครงการ ท าหน้าท่ี เกี่ยวกับงานการวางแผนการปูองกันและบรรเทา               
สาธารณภัย การพัฒนาแผนงาน การพัฒนาเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอนงาน
ติดตามประเมินผล งานการฝึกซ้อมแผนฯ งานการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ และงานการจัดท าโครงการเกี่ยวกับการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    (๓) ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ ท าหน้าท่ีติดตามสถานการณ์รวบรวมข้อมูล ประเมิน
สถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น วางมาตรการต่าง ๆ ในการปูองกันภัยมิให้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วให้ได้รับความ
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เสียหายน้อยท่ีสุด จัดระเบียบแจ้งเตือนภัยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยงานการข่าวการรักษาความ
ปลอดภัยและการปฏิบัติการจิตวิทยา 

    (๔) ฝุายฟื้นฟูบูรณะ ท าหน้าท่ี ส ารวจความเสียหาย และความต้องการด้านต่างๆ จัดท า
บัญชีผู้ประสบสาธารณภัย ประสานกับทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อให้
การสงเคราะห์และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมท้ังด าเนินการ
ฟื้นฟูบูรณะส่ิงท่ีชารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากท่ีสุด 

    (๕) ฝุายประชาสัมพันธ์ ท าหน้าท่ี เป็นเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแถลงข่าวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหาย และ
ความช่วยเหลือให้แก่ส่ือมวลชนและประชาชนท่ัวไปได้ทราบ 

๔.๓ การบรรจุก าลัง 
      ๔.๓.๑ ในภาวะปกติใช้ก าลังเจ้าหน้าท่ีขอเทศบาลต าบลทุ่งทองเป็นหลัก 
      ๔.๓.๒ เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นท่ีใด ให้กองอ านวยการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยเข้าควบคุมสถานการณ์ปฏิบัติหน้าท่ีและเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พื้นท่ีโดยเร็ว และ
รายงานให้ผู้อ านวยการอ าเภอบ้านเขว้าทราบทันที 
 
๕. สถานที่ต้ัง 

ต้ังอยู่ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 
 
๖. แนวทางปฏิบัติ 

เพื่อเตรียมการด้านทรัพยากรระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์                  
สาธารณภัยท่ีอาจเกิดขึ้นในพื้นท่ีรับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการปฏิบัติให้ เทศบาลต าบลทุ่งทอง
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรท่ีจ า เป็นเพื่อการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้
เหมาะสมกับผลการประเมินความเส่ียงและความล่อแหลมของพื้นท่ี รวมท้ังการวางแนวทางการปฏิบัติการให้
พร้อมเผชิญสาธารณภัยและด าเนินการฝึกซ้อมตามแผนท่ีก าหนดอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าเพื่อให้เกิดความ
พร้อมในทุกด้านและทุกภาคส่วนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติ 
1. การปูองกันและลดผลกระทบ 
    1.1 การวิเคราะห์ความเส่ียงภัย 

- ประเมินความเส่ียงภัยและความล่อแหลมในเขต
พื้นท่ี โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมต่างๆ 
- จัดทาแผนท่ีเส่ียงภัยแยกตามประเภทภัย 

    1.2 การเตรียมการด้านฐานข้อมูลและระบบ 
สารสนเทศ 

- จัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนก ารบริหารจัดการ         
สาธารณภัย 
- พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่าง 
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ 
ร่วมกัน 
- กระจายข้อมูลด้านสาธารณภัยไปยังหน่วยงานท่ีมี
หน้าท่ีปฏิบัติการ 

    1.3 การส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความ 
ตระหนักด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- สนับสนุนให้ส่ือประช าสัมพันธ์มีบทบาทในการ 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังจิตสานึกด้านความ 
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
- เผยแพร่และเสริมสร้ างความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
- พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
ให้ชัดเจน เข้าใจง่ายเหมาะสมเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายแต่ 
ละกลุ่มและเป็นท่ีน่าสนใจ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกภาคส่วน ท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและอาสาสมัครต่างๆ มีส่วนร่วม
ในการรณรงค์ในเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

   1.4 การเตรียมการปูองกันด้านโครงสร้างและ
เครื่องหมายสัญญาณเตือนภัย 

- จัดหาพื้นท่ีรองรับน้ าและกักเก็บน้ า 
- สร้างอาคารหรือสถานท่ีเพื่อเป็นสถานท่ีหลบภัย
ส าหรับพื้นท่ีท่ีการหนีภัยท าได้ยากหรือไม่มีพื้นท่ีหลบ
ภัยท่ีเหมาะสม 
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเพื่อการส่งก าลังบ ารุงหรือ 
เส้นทางไปสถานท่ีหลบภัยให้ใช้การได้ 

2. การเตรียมความพร้อม 
    2.1 ด้านการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 

- จัดท าคู่มือและจัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผน 
ส ารองของหน่วยงานและมีการฝึกซ้อมแผน 
- จัดเตรียมระบบการติดต่อส่ือสารหลักและส่ือสาร
สารส ารอง 
- ก าหนดแนวทางการประช าสัมพันธ์ข่าวสารแก่
ประชาชน และเจ้าหน้าท่ี 
- จัดเตรียมระบบการแจ้งเตือนภัยและส่งสัญญาณ
เตือนภัยให้ประชาชนและเจ้าหนา้ท่ีได้รับทราบล่วงหน้า 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติ 
 - จัดเตรียมเส้นทางอพยพและจัดเตรียมสถานท่ี
ปลอดภัย ส าหรับคน และสัตว์เล้ียง 
- ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบ 
เรียบร้อยรวมทั้งการควบคุมการจราจรและการสัญจร 
ภายในเขตพื้นท่ี 
- จัดระบบการดูแลส่ิงของบริจาคและการสงเคราะห์ 
ผู้ประสบภัย 
- จัดท าบัญชีรายช่ือคนท่ีต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 

    2.2 ด้านบุคลากร - จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และก าหนดวิธีการปฏิบัติตาม
หน้าท่ีและขั้นตอนต่างๆ 
- วางระบบการพัฒนาศักยภาพและการฝึกอบรม
บุคลากรด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- จัดท าบัญชีผู้เช่ียวชาญ เฉพาะด้าน ต่างๆ หรือ
เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
- การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัโดยการฝึกอบรมประช าชน 

   2.3 ด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ และพลังงาน 

- จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะเครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์ ท่ีจ าเป็นให้พร้อมใช้งานได้ทันที 
- จัดท าบัญชีเครื่องจักรกลยานพาหนะเครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
- พัฒนาเครื่องจักรกลเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ด้าน             
สาธารณภัยให้ทันสมัย 
- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นพื้นฐานส าหรับ
ชุมชน 
- จัดเตรียมระบบเตือนภัย 
- จัดหาน้ ามันเช้ือเพลิงส ารอง/แหล่งพลังงานส ารอง 

    2.4 ด้านการเตรียมรับสถานการณ ์ - จัดประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เช่น สถานพยาบาล ไฟฟูา 
ประปา ผู้น าชุมชน ฯลฯ 
- มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงาน
นั้น 
- ก าหนดผู้ประสานงานท่ีสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา 
ของหน่วยงาน 
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การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อด าเนินการระงับภัยท่ีเกิดขึ้นให้ยุติลงโดยเร็วหรือลดความรุนแรงของภัยท่ีเกิดขึ้น โดยการ
ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

2. เพื่อรักษาชีวิตทรัพย์สินและสภาวะแวดล้อมท่ีได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ 
หลักการปฏิบัติ 

คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน กองอ านวยการปูองกันและบรรเทา                 
สาธารณภัยเทศบาลต าบลทุ่งทอง หรือกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอบ้านเขว้าและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินการตามข้ันตอนและวิธีปฏิบัติดังนี้ 

๑. กรณีเม่ือเกิดสาธารณภัย ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 
หลักการปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติ 

๑. การแจ้งเหตุ  ประชาชน/อาสาสมัคร/คณะกรรมการฯ ฝุายแจ้ง
เตือนภัยแจ้งเหตุให้ประธานคณะกรรมการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยหมู่ บ้ าน / ชุมชน  และ
ผู้อ านวยการ ท้องถิ่น / ผู้ ท่ี ผู้อ านวยการท้องถิ่ น
มอบหมายทราบ โดยทางวิทยุส่ือสาร/โทรศัพท์ 
- วิทยุส่ือสารความถ่ีหลัก ๑๖๒.525 MHz 
- วิทยุส่ือสารความถ่ีรอง 155.450 MHz 
- โทรศพัท์สายด่วน 044-816-838 
- โทรศัพท์สายด่วน 084-123-9525 (นักปูองกันฯ) 

๒. การระงับเหตุ คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมู่บ้าน/ชุมชน/อปพร./มิสเตอร์เตือนภัย/OTOS/
อาสาสมัคร ต่างๆ เข้าระงับเหตุตามแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน 

๓. การประสานหน่วยงานต่าง ๆ - กรณีผู้บาดเจ็บให้ประสานสถานพยาบาลในพื้นท่ี/ 
ข้างเคียง 
- วิทยุส่ือสารความถ่ีหลัก ๑๖๒.525 MHz 
- วิทยุส่ือสารความถ่ีรอง 155.450 MHz 
- โทรศพัท์สายด่วน 044-816-838 
- โทรศัพท์สายด่วน 084-123-9525 (นักปูองกันฯ) 
- กรณีเกินศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนในการระงับ
ภัย ให้ประธานคณะกรรมการปูองกันและบรรเทา          
สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน รายงานต่อผู้อ านวยการ
ท้องถิ่น เพื่อขอความช่วยเหลือ 
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๒. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จะควบคุมได้ 
หลักการปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติ 

๑. การจัดต้ังศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ  - อ านวยการท้องถิ่นออกค าส่ังศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 
๒. การเ ฝูาระวั ง  ติดตาม และรับแจ้ง เหตุ ๒๔ 
ช่ัวโมง 

- จัดเวรเฝูาระวังติดตามสถานการณ์ 

๓. แจ้งข่าวเตือนภัย - แจ้งผู้ประสานงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
- แจ้งผ่านทางส่ือต่าง ๆ 
- ออกประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 

๔. การระงับเหตุ - ผู้อ านวยการท้องถิ่นเข้าพื้นท่ี และต้ังศูนย์บัญชาการ 
เหตุการณ์ในท่ีเกิดเหตุ เพื่อเป็นจุดส่ังการ พร้อมจัด 
บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์และยานพาหนะ
ในการระงับเหตุ 

๕. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย - ปฏิบัติการค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- ปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยท่ีเจ็บปุวยเพื่อส่งไปรักษา
ตัวในโรงพยาบาลต่อไป 
- จัดหาปัจจัยส่ีให้แก่ผู้ประสบภัย 
- ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

๖. การรายงานสถานการณ์ - จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีเพื่อรายงานสถานการณ์ให้กอง
อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 
และกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดทราบ จนกระท่ังสถานการณ์ภัยส้ินสุด 

๗. การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ - กรณีต้องขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. ข้างเคียง/ 
ส่วนราชการต่างๆ ในพื้นท่ี/องค์กรสาธารณกุศล 
ภาคเอกชน หรือกองอ านวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป 
- วิทยุส่ือสารความถ่ีหลัก ๑๖๒.525 MHz 
- วิทยุส่ือสารความถ่ีรอง 155.450 MHz 
- โทรศพัท์สายด่วน 044-816-838 
- โทรศัพท์สายด่วน 084-123-9525 (นักปูองกันฯ) 

๘. การอพยพ - เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจ าเป็นต้องอพยพ ให้
ด าเนินการอพยพเคล่ือนย้ายอย่างเป็นระบบ 
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๓. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับท้องถ่ินจะควบคุมได้ 
หลักการปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติ 

๑. การส่งต่อการควบคุมสถานการณ์ฯ - กรณีสถานการณ์รุนแรงเกินกว่าศักยภาพของ
ท้อ ง ถิ่ น จ ะ รั บ สถ าน ก า ร ณ์ ไ ด้ ใ ห้ ร า ย ง าน ต่ อ
ผู้อ านวยการอ า เภอ  เพื่ อ ส่ งมอบการควบคุม
สถานการณ์ต่อไป 

 
การอพยพ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ และสามารถ

ด าเนินการอพยพเคล่ือนย้ายให้เป็นไปอย่างมีระบบ สามารถระงับการแตกต่ืนเสียขวัญของประชาชนไปสู่
สถานท่ีปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการเคล่ือนย้ายส่วนราชการมาอยู่ในเขตปลอดภัยและ
สามารถให้การบริการประชาชนได้ 

หลักการปฏิบัติ 
๑. การเตรียมการอพยพ 

หลักการปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติ 
๑. จัดท าแผนอพยพในพื้นท่ีเส่ียงจากสาธารณภัย - ประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. เตรียมการเกี่ยวกับการอพยพ - ประชุมและส ารวจสถานท่ี 

- สถานท่ีปลอดภัยส าหรับการอพยพประชาชนและ
สัตว์เล้ียง 
- เส้นทางหลัก และส ารองส าหรับอพยพ 
- ปูายแสดงสัญญาณเตือนภัย ปูายบอกเส้นทาง
อพยพทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง 
- จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ยานพาหนะ ท่ีจ าเป็น
ต่อการอพยพ 
- จัดล าดับความส าคัญของการอพยพ โดยจัดแบ่ง
ประเภทของบุคคลตามล าดับความส าคัญเร่งด่วน 
- ก าหนดจุดนัดหมายประจาชุมชนและพื้นท่ีรองรับ
การอพยพ 
- จัดท าคู่มือการอพยพจากสาธารณภัยท่ีส้ัน ง่ายต่อ
การท าความเข้าใจ ให้ประชาชนได้ศึกษา 

๓. จัดเตรียมสรรพก าลังหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินหรือ
หน่วยอพยพ 

- ทบทวนและฝึกซ้อมแผนอย่างสม่ าเสมอ 

๔. จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้ในการช่วยเหลือ
ตัวเองเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน 

- ประชุมหรือฝึกอบรม 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติ 
๕. ทบทวนและฝึกซ้อมแผนระบบเตือนภัยและแผน
อพยพ ประเมินเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ต่อไป 

- ฝึกซ้อมแผนท้ังแบบปฏิบัติการบนโต๊ะ และแบบ
ปฏิบัติการจริง 

๖. ตรวจสอบการท างานระบบส่ือสาร - ติดต่อกับผู้มีวิทยุส่ือสาร / หรือผู้มีโทรศัพท์มือถือ
เพื่อเข้าร่วมในการแจ้งเตือนภัย 
- ฝึกซ้อมแผนอพยพ 

๗. แจ้งประชาชนท่ีอาศัยและท างานในพื้นท่ีเส่ียงภัย 
ว่ามีความเส่ียงต่อภัยประเภทใดในหมู่บ้าน/ชุมชน 
เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย 

- ประชุมหมู่บ้าน/ชุมชน 

 
๒. การจัดระเบียบสถานที่อพยพและการรักษาความปลอดภัย 

หลักการปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติ 
๑. การจัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัย - จัดเตรียมพื้นท่ีให้เหมาะสมกับจ านวนผู้อพยพ และ

สัตว์เล้ียง 
- จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของห้องน้ า อาหาร 
น้ าด่ืม และส่ิงแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ 
- จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
- จัดระเบียบพื้นท่ีอพยพ โดยแบ่งพื้นท่ีให้เป็นสัดส่วน 
เป็นกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มชุมชน 
- จัดท าแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้อพยพ เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบจ านวนผู้อพยพ 
- จัดหาสถานท่ีปลอดภัยแห่งอื่นไว้รองรับในกรณีพื้นท่ี 
ไม่เพียงพอ 

๒. การรักษาความปลอดภัย - จัดระเบียบเวรยามท้ัง ในสถาน ท่ีอพยพ และ
บ้านเรือนของผู้อพยพ 

 
๓. การด าเนินการอพยพขณะเกิดภัย 

หลักการปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติ 
๑. เรียกประชุมกองอ านวยการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน เมื่อได้รับข้อมูลแจ้งเตือน
จากอ าเภอ/หมู่บ้าน/ข้อมูลเครื่องวัดปริมาณน้ าฝน/ 
มิสเตอร์เตือนภัย 

- เรียกประชุมกองอ านวยการปูองกันและบรรเทา         
สาธารณภัยเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

๒. เตรียมความพร้อม / เตรียมพร้อมระบบเตือนภัย
ท้ังหมด (สัญญาณเตือนภัยวิทยุส่ือสารโทรศัพท์มือถือ 
หรือระบบเตือนภัยท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น) 

- เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติ 
๓. ติดตามสถานการณ์จากทางราชการ ส่ือมวลชน
และอาสาสมัครเตือนภัย 

- ส่ังการในระหว่างการประชุมกองอ านวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

๔. ตรวจสอบข้อมูลท่ีจาเป็นในพ้นท่ีท่ีประสบภัย - บัญชีรายช่ือผู้อพยพ 
- บัญชีจ านวนและชนิดของสัตว์เล้ียงท่ีจะอพยพ 
- ยานพาหนะ 
- อาหารที่ส ารองไว้สาหรับคนและสัตว์เล้ียง 

๕. ตรวจสอบระบบเครือข่ายการเตือนภัย - ตรวจสอบสัญญาณวิทยุส่ือสาร 
๖. จัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัยรองรับผู้อพยพและสัตว์
เล้ียง 

- ประสานกับผู้ดูแลสถานท่ี 

เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจ าเป็นต้องอพยพ 
หลักการปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติ 

๑. ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพ - ฝุายเฝูาระวังและแจ้งเตือนภัยและฝุายส่ือสารของ
คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมู่บ้าน/ชุมชน ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพให้
สัญญาณเตือนภัยและประกาศอพยพ เช่น เสียงตาม
สาย วิทยุ หอ กระจายข่าว โทรโข่ง นกหวีด หรือ
สัญญาณเสียง/สัญลักษณ์ต่าง ๆ ท่ีก าหนดให้เป็น
สัญญาณเตือนภัยประจ าชุมชน/หมู่บ้าน 

๒. ส่งฝุายอพยพไปยังจุดนัดหมาย/จุดรวมพล เพื่อรับ 
ผู้อพยพหรือตามบ้านท่ีมีผู้ปุวย คนชรา เด็ก และสัตว์ 
เล้ียง 

- ส่ังการในระหว่างการประชุมกองอ านวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

๓. การดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนผู้อพยพ - จัดเวรออกตรวจตราความเรียบร้อยในพื้นท่ีประสบ
ภัย 

 
๔. การด าเนินการอพยพเม่ือภัยสิ้นสุด 

หลักการปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติ 
๑. ตรวจสอบพื้นท่ีประสบภัย - ส ารวจความเสียหายของพื้นท่ีประสบภัย รวมท้ัง

บ้านเรือน ของผู้เสียหาย 
๒. ตรวจสอบสภาพถนนท่ีใช้เป็นเส้นทางอพยพ - ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ 
๓. แจ้งแนวทางการอพยพกลับให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 

- ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 

๔. ตรวจสอบความพร้อมของประชาชนในการอพยพ
กลับ 

- จัดการประชุมท่ีสถานท่ีท่ีผู้อพยพพักอาศัย 

๕. ด าเนินการอพยพประชาชนกลับบ้านเรือน - ช้ีแจงในท่ีประชุมและด าเนินการอพยพประชาชน
กลับ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ด้านการช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รับแจ้งเหตุ รายงานผู้บังคับบัญชา 

จัดเจ้าหน้าที่ออก
ปฏิบัติการทันที 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานเหตุด่วน 

สาธารณภัย 



13 
 

ข้ันตอนการด าเนนิงาน ด้านสนบัสนนุน้ าอุปโภค-บริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รับแจ้ง/หนังสือ 

(1 นาท)ี 

เสนอหัวหน้าส านักปลัด 

(5 นาที) 

เสนอปลัดเทศบาล 

(5 นาที) 

ผู้บริหารพิจารณา 

(10 นาที) 

ด าเนินการทันท ี

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานผลการปฏิบัติ 



14 
 

ข้ันตอนการปฏบิตัิงาน การช่วยเหลือเยียวยาผูป้ระสบภยัพบิตัิกรณีฉุกเฉิน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รับแจ้งเหต ุ

(1 นาท)ี 

จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏบิัติงานทันทีหลัง
ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 

เสนอปลัดเทศบาล 

(5 นาที) 

ผู้บริหารพิจารณา 

(10 นาที) 

ส ารวจความเสียหายร่วมกับกองช่าง 

(60 นาที) 

แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

(30 นาที) 

ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 

(60 นาที) 

สรุปผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 

(30 นาที) 

เสนอกองคลังเพือ่ต้ังฎีกาเบิกจ่าย 

แจ้งผู้ประสบภัย 

รายงานความช่วยเหลือให้
นายอ าเภอบา้นเขว้าทราบ 



15 
 

ข้ันตอนการปฏบิตัิงาน ระงบัเหตุอัคคภีัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งรับเหตุ 

(1 นาท)ี 

จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏบิัติงานทันทีหลัง 

ได้รับอนุมัติ จากผู้บังคับบัญชา 

เสร็จสิ้นภารกิจ เจ้าหน้าที่
กลับที่ต้ังปกติ 

ส ารวจความเสียหาย 

(เหตุเกิดในพืน้ที่ ๕ นาที) 

รายงานด่วนเหตุสาธารณภัย 
(เหตุเกิดในพืน้ที่เทศบาล) 

รายงานผู้บังคับบัญชา 


