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คูมือการปฏิบัติงาน 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปลัด 
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

สาธารณภัยยังคงมีแนวโนมจะเกิดข้ึนอยางตอเนื่องและซับซอนมากข้ึนเนื่องจากความแปรปรวน  
ของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสังคมไทย  
จากสังคมชนบทไปสูสังคมเมืองอยางรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยมากข้ึน สงผลให 
ความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากข้ึน ท้ังภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง ภัยหนาว และภัย 
จากการกระทําของมนุษย เชน อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน           
ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีอยูใกลชิดประชาชน และมีบทบาทภารกิจในการเขาไปให ความชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย 
ในลําดับแรก กอนท่ีหนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือประกอบกับพระราชบัญญัติปองกันและ  
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
และใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูอํานวยการทองถ่ินในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ในทองถ่ินตน จึงถือเปนภารกิจสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะตองเตรียมความพรอมในการปองกัน  
สาธารณภัย และพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและใหความชวยเหลือผูประสบภัยภายหลังจาก 
สถานการณภัยยุติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒. วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหการดาเนินงานจัดการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง          
มีข้ันตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

๒. เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยท่ีกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 

๓. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพสามารถ  
ลดความสูญเสียท่ีเกิดจากภัยพิบัติใหเหลือนอยท่ีสุด 

๔. เพ่ือใหประชาชนท่ีประสบภัยไดรับการชวยเหลือฟนฟูอยางท่ัวถึงและทันเวลา 
๕. เพ่ือบูรณาการระบบการสั่งการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางมีเอกภาพ  
๖. เพ่ือสรางระบบบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีดี และสอดคลองกับวัฏจักรการเกิดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓. นิยามคาศัพท 

การปองกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมตาง ๆ ท่ีกําหนดข้ึนลวงหนา ท้ัง 
ทางดานโครงสราง และท่ีมิใชดานโครงสราง เพ่ือลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย 

การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการตาง ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบ 
ทางลบจากสาธารณภัย และยังหมายถึงการลดและปองกันมิใหเกิดเหตุหรือลดโอกาสท่ีอาจกอใหเกิด  
สาธารณภัย 

การเตรียมความพรอม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมท่ี ดาเนิน การลวงหนา 
กอนเกิดสาธารณภัย เพ่ือเตรียมพรอมการจัดการในสถานการณฉุกเฉินใหสามารถรับมือกับผลกระทบ  
จากสาธารณภัยไดอยางทันการณ และมีประสิทธิภาพ 

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดตั้งองคกรและการบริหาร 
จัดการดานตาง ๆ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดการสถานการณฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเตรียม 
ความพรอมรับมือและการฟนฟูบูรณะ 

การฟนฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การฟนฟูสภาพเพ่ือทําใหสิ่งท่ีถูกตองหรือไดรับความ 
เสียหายจากสาธารณภัยไดรับการชวยเหลือแกไขใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิมรวมท้ังใหผูประสบภัย 
สามารถดํารงชีวิตตามสภาพปกติไดโดยเร็ว 

หนวยงานของรัฐ หมายถึง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอ่ืนของรัฐ  
แตไมหมายความรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด 
เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง 

ผูอํานวยการทองถิ่น หมายถึง นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ผูชวยผูอํานวยการทองถิ่น หมายถึง ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เจาพนักงาน หมายถึง ผูซ่ึงไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

ตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕5๐ 
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องคกรปฏิบัติในการปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด 
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ หมายถึง องคกรปฏิบัติในการปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยในเขตอําเภอ และทําหนาท่ีชวยเหลือจังหวัดในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทองถิ่นแหงพ้ืนท่ี หมายถึง องคกรปฏิบัติในการ 

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองคการบริหารสวนตําบล และเปนหนวยเผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน 
ในพ้ืนท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔. การจัดตั้งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ๔.๑ องคกรปฏิบัติ 

๔.๑.๑ กองอํานวยการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
ทําหนาท่ีเปนหนวยงานของผูอํานวยการทองถ่ิน และใหมีท่ีทําการโดยใหใชท่ีทําการ/สํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลสันกลาง เปนสํานักงานของผูอํานวยการทองถ่ิน มีนายกองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง เปนผูอํานวยการ 
และมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง เปนผูชวยผูอํานวยการ กํานัน ผูใหญบาน และภาคเอกชนในพ้ืนท่ี            
รวมปฏิบัติงานในกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง และเปนหนวยเผชิญเหตุเม่ือเกิดภัยพิบัติข้ึนในพ้ืนท่ี 

๔.๑.๒ ภารกิจของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
    (๑) อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
    (๒) สนับสนุนกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอ หรือใกลเคียง หรือ          

เขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือไดรับการรองขอ 
    (๓) ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังประสาน          

ความรวมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกข้ันตอน 
    ๔.๒ โครงสรางและหนาท่ีของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวน 
ตําบลสันกลาง 

๔.๒.๑ โครงสรางกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
ประกอบดวย 5 ฝาย ไดแก 

    (๑) ฝายอํานวยการ 
ทําหนาท่ี อํานวยการ ควบคุมกํากับดูแลในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเปนไป 

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังวางระบบการติดตามติดตอสื่อสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ระหวางกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และฝายท่ีเก่ียวของให การติดตอเปนไปอยาง 
รวดเร็วตอเนื่องและเชื่อถือไดตลอดเวลา 

    (๒) ฝายแผนและโครงการ 
ทําหนาท่ี เก่ียวกับงานการวางแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาแผนงาน  

การพัฒนาเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกข้ันตอน งานติดตามประเมินผลงานการฝกซอมแผนฯ 
งานการจัดฝกอบรมตาง ๆ และงานการจัดทําโครงการเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    (๓) ฝายปองกันและปฏิบัติการ 
ทําหนาท่ี ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล ประเมินสถานการณท่ีอาจเกิดข้ึนวางมาตรการตาง ๆ 

ในการปองกันภัยมิใหเกิดข้ึน หรือเกิดข้ึนแลวใหไดรับความเสียหายนอยท่ีสุด จัดระเบียบแจงเตือนภัยการชวยเหลือ
ประชาชนผูประสบภัย งานการขาวการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติการจิตวิทยา 

    (๔) ฝายฟนฟูบูรณะ 
ทําหนาท่ีสํารวจความเสียหายและความตองการดานตาง ๆ จัดทําบัญชี ผูประสบสาธารณภัย 

ประสานกับทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการสงเคราะหผูประสบสาธารณภัย เพ่ือใหการสงเคราะหและฟนฟู 
คุณภาพชีวิตท้ังทางดานรางกายและจิตใจแกผูประสบสาธารณภัย พรอมท้ังดําเนินการฟนฟูบูรณะสิ่งท่ี 
ชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิม หรือใกลเคียงกับสภาพเดิมใหมากท่ีสุด 
 
 



 
    (๕) ฝายประชาสัมพันธ 

ทําหนาท่ี เปนเจาหนาท่ีเก่ียวกับการประชาสัมพันธ เผยแพรความรูเก่ียวกับการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยและการแถลงขาวขอเท็จจริงเก่ียวกับความเสียหาย และความชวยเหลือใหแกสื่อมวลชนและ 
ประชาชนท่ัวไปไดทราบ 

๔.๓ การบรรจุกําลัง 
    ๔.๓.๑ ในภาวะปกติ ใชกําลังเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางเปนหลัก 
    ๔.๓.๒ เม่ือคาดวาจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ีใด ใหกองอานวยการปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยเขาควบคุมสถานการณ ปฏิบัติหนาท่ี และเพ่ือชวยเหลือประชาชนใหพ้ืนท่ีโดยเร็ว และรายงาน          
ใหผูอานวยการอําเภอทราบทันที 

4.4 สถานท่ีตั้ง 
    ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง หมูท่ี 15 ตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. แนวทางปฏิบัติ 

การปฏิบัติกอนเกิดสาธารณภัย  
วัตถุประสงค  

เพ่ือเตรียมการดานทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพรอมไวรองรับสถานการณสาธารณภัย  
ท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
หลักการปฏิบัติ  

ใหองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง และหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรท่ีจําเปน  
เพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงและความลอแหลมของพ้ืนท่ี  รวมท้ัง
การวางแนวทางการปฏิบัติการใหพรอมเผชิญสาธารณภัยและดําเนินการฝกซอมตามแผนท่ีกําหนดอยางสมํ่าเสมอ 
เปนประจําเพ่ือใหเกิดความพรอมในทุกดานและทุกภาคสวนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การปองกันและลดผลกระทบ 
  ๑.๑ การวิเคราะหความเสี่ยงภัย 

- ประเมินความเสี่ยงภัยและความลอแหลมในเขตพ้ืนท่ีโดย
พิจารณาจากขอมูลสถิติการเกิดภัยและจากการวิเคราะห
ขอมูลสภาพแวดลอมตาง ๆ 
- จัดทําแผนท่ีเสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย 

  ๑.๒ การเตรียมการดานฐานขอมูลและระบบ - จัดทําฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการสารสนเทศ
สาธารณภัย 
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลดานสาธารณภัยระหวาง
หนวยงานใหมีประสิทธิภาพและสามารถใชงานไดรวมกัน 
- กระจายขอมูลดานสาธารณภัยไปยังหนวยงานท่ีมีหนาท่ี
ปฏิบัติการ 

  ๑.๓ การสงเสริมใหความรูและสรางความเขาใจ - สนับสนุนใหสื่อประชาสัมพันธทุกแขนงมีบทบาทใน 
การตระหนักดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รณรงคประชาสัมพันธเพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกดานความ 
ปลอดภัยอยางตอเนื่อง 
- เผยแพรและเสริมสรางความรูความเขาใจแกประชาชน
เก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน 
- พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงคประชาสัมพันธ           
ใหชัดเจนเขาใจงาย เหมาะสม เขาถึงกลุมเปาหมายแตละกลุม 
และเปนท่ีนาสนใจ 
- สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรเครือขายในการปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
และอาสาสมัครตาง ๆ มีสวนรวมในการรณรงคในเรื่อง 
ความปลอดภัยอยางตอเนื่อง 

 
 
 
 
 



 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑.๔ การเตรียมการปองกันดานโครงสรางและ 
เครื่องหมายสัญญาณเตือนภัย 

- จัดหาพ้ืนท่ีรองรับน้ําและกักเก็บน้ํา 
- สรางอาคารหรือสถานท่ีเพ่ือเปนสถานท่ีหลบภัยสําหรับ
พ้ืนท่ีท่ีการหนีภัยทําไดยาก หรือไมมีพ้ืนท่ีหลบภัยท่ีเหมาะสม 
- กอสราง/ปรับปรุงเสนทางเพ่ือการสงกําลังบํารุงหรือเสนทาง
ไปสถานท่ีหลบภัยใหใชการได 

๒. การเตรียมความพรอม 
  ๒.๑ ดานการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 

- จัดทําคูมือและจัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผนสํารอง
ของหนวยงาน และมีการฝกซอมแผนเปนประจําทุกป 
- จัดเตรียมระบบการติดตอสื่อสารหลักและสื่อสารสํารอง 
- กําหนดแนวทางการประชาสัมพันธขาวสารแกประชาชน
และเจาหนาท่ี 
- จัดเตรียมระบบการแจงเตือนภัยและสงสัญญาณเตือนภัย 
ใหประชาชนและเจาหนาท่ีไดรับทราบลวงหนา 
- จัดเตรียมเสนทางอพยพและจัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัย
สําหรับคนและสัตวเลี้ยง 
- กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบรอย 
รวมท้ังการควบคุม การจราจรและการสัญจรภายในเขตพ้ืนท่ี 
- จัดระบบการดูแลสิ่งของบริจาคและการสงเคราะห
ผูประสบภัย 
- จัดทําบัญชีรายชื่อคนท่ีตองชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ 

๒.๒ ดานบุคลากร - จัดเตรียมเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย และกําหนดวิธีการปฏิบัติตามหนาท่ีและ
ข้ันตอนตาง ๆ 
- วางระบบการพัฒนาศักยภาพและการฝกอบรมบุคลากร
ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- จัดทําบัญชีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานตาง ๆ หรือเจาหนาท่ี         
จากหนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของ 
- การเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย โดยการฝกอบรบประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๒.๓ ดานเครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ 
เครื่องมือ เครื่องใช และพลังงาน 

- จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ
ท่ีจําเปนใหพรอมใชงานไดทันที 
- จัดทําบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณของหนวยงาน ภาคีเครือขายทุกภาคสวน 
- พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณดานสาธารณภัย
ใหทันสมัย 
- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณท่ีจําเปนพ้ืนฐานสําหรับชุมชน 
- จัดเตรียมระบบเตือนภัย 
- จัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงสารอง/แหลงพลังงานสํารอง 

๒.๔ ดานการเตรียมรับสถานการณ - จัดประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ           
บรรเทาสาธารณภัย เชน สถานพยาบาล ไฟฟา ประปา       
ผูนําชุมชน ฯลฯ 
- มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบใหแกหนวยงานนั้น 
- กําหนดผูประสานงานท่ีสามารถติดตอไดตลอดเวลา             
ของหนวยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน  

 
วัตถุประสงค  

๑. เพ่ือดําเนินการระงับภัยท่ีเกิดข้ึนใหยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยท่ีเกิดข้ึน โดยการประสาน
ความรวมมือจากทุกภาคสวน  

๒. เพ่ือรักษาชีวิต ทรัพยสิน และสภาวะแวดลอมท่ีไดรับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติใหสูญเสียนอยท่ีสุด  
หลักการปฏิบัติ  

คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หมูบาน/ชุมชน งานปองกันและบรรเทา สาธารณภัยองคการ
บริหารสวนตําบลสันกลาง และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้  

 
1. กรณีเม่ือเกิดสาธารณภัย ระดับหมูบาน/ชุมชน 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การแจงเหตุ ประชาชน/อาสาสมัคร/คณะกรรมการฯ ฝายแจงเตือนภัย

แจงเหตุใหประธานคณะกรรมการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยหมูบาน/ชุมชนและผูอํานวยการทองถ่ิน/ 
ผูท่ีผูอํานวยการทองถ่ินมอบหมายทราบ โดยทางวิทยุสื่อสาร/
โทรศัพท 
    - วิทยุสื่อสารความถ่ี 156.850 MHz 
    - โทรศัพทสายดวน 094-706-3030 
                            094-706-6060 

๒. การระงับเหตุ คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมูบาน/ 
อปพร./OTOS/อาสาสมัครตาง ๆ เขาระงับเหตุ                     
ตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน 

๓. การประสานหนวยงานตาง ๆ  - กรณีผูบาดเจ็บใหประสานสถานพยาบาลในพ้ืนท่ี/ขางเคียง 
    - วิทยุสื่อสารความถ่ี 156.850 MHz 
    - โทรศัพทสายดวน ๑๖๖๙ หรือ 094-706-3030 หรือ 
      094-706-6060 
- กรณีเกินศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน ในการระงับภัย             
ใหประธานคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมูบาน/ชุมชน รายงานตอผูอํานวยการทองถ่ิน เพ่ือขอ          
ความชวยเหลือ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกวาระดับหมูบาน/ชุมชน จะควบคุมได 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การจัดตั้งศูนยอานวยการเฉพาะกิจฯ ผูอํานวยการทองถ่ินออกคําสั่งตั้งศูนยอานวยการเฉพาะกิจ 
๒. การเฝาระวัง ติดตาม และรับแจงเหตุ ๒๔ ชั่วโมง จัดเวรเฝาระวังติดตามสถานการณ 
๓. แจงขาวเตือนภัย - แจงผูประสานงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

- แจงผานทางสื่อตาง ๆ 
- ออกประชาสัมพันธเสียงตามสาย 

๔. การระงับเหตุ - ผูอํานวยการทองถ่ินเขาพ้ืนท่ี และตั้งศูนยบัญชาการ
เหตุการณในท่ีเกิดเหตุ เพ่ือเปนจุดสั่งการพรอมจัดบุคลากร 
เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณ และยานพาหนะในการระงับเหตุ 

๕. การชวยเหลือผูประสบภัย - ปฏิบัติการคนหา และชวยเหลือผูประสบภัย 
- ปฐมพยาบาลผูประสบภัยท่ีเจ็บปวยเพ่ือสงไปรักษาตัว          
ในโรงพยาบาลตอไป 
- จัดหาปจจัยสี่ใหแกผูประสบภัย 
- ใหการสงเคราะหผูประสบภัย 

๖. การรายงานสถานการณ จัดเตรียมเจาหนาท่ีเพ่ือรายงานสถานการณใหกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบจนกระท่ัง
สถานการณภัยสิ้นสุด 

๗. การประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ กรณีตองขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียง/
สวนราชการตาง ๆ ในพ้ืนท่ี/องคกรสาธารณกุศล ภาคเอกชน 
หรือกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ระดับเหนือข้ึนไป 
- วิทยุสื่อสาร ความถ่ี 156.850 MHz 
- โทรศัพทสายดวน 094-706-3030 
                        094-706-6060 

๘. การอพยพ เม่ือสถานการณเลวรายและจําเปนตองอพยพใหดําเนินการ
อพยพเคลื่อนยายอยางเปนระบบ 

 
๓. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกวาระดับทองถิ่นจะควบคุมได 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
การสงตอการควบคุมสถานการณ กรณีสถานการณรุนแรงเกินกวาศักยภาพของทองถ่ิน 

จะรับสถานการณไดใหรายงานตอผูอํานวยการอําเภอ 
เพ่ือสงมอบการควบคุมสถานการณตอไป 

 



 
การอพยพ  

 
วัตถุประสงค  

เพ่ือเปนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ และสามารถดําเนินการ
อพยพเคลื่อนยายใหเปนไปอยางมีระบบ สามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสู  สถานท่ีปลอดภัยได
อยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเปนการเคลื่อนยายสวนราชการมาอยูในเขตปลอดภัยและ สามารถใหการบริการ
ประชาชนได 
หลักการปฏิบัติ 

๑. การเตรียมการอพยพ 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. จัดทําแผนอพยพในพ้ืนท่ีเสี่ยงจากสาธารณภัย ประชุมผูท่ีเก่ียวของ 
๒. เตรียมการเก่ียวกับการอพยพ ประชุมและสํารวจสถานท่ี 

- สถานท่ีปลอดภัยสาหรับการอพยพประชาชนและสัตวเลี้ยง 
- เสนทางหลัก และสํารองสําหรับอพยพ 
- ปายแสดงสัญญาณเตือนภัย ปายบอกเสนทางอพยพ          
ท้ังเสนทางหลักและเสนทางรอง 
- จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ ยานพาหนะ ท่ีจําเปน 
ตอการอพยพ 
- จัดลําดับความสําคัญของการอพยพ โดยจัดแบงประเภท
ของบุคคลตามลําดับความสําคัญเรงดวน 
- กําหนดจุดนัดหมายประจําชุมชนและพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ 
- จัดทําคูมือการอพยพจากสาธารณภัยท่ีสั้น งายตอการ             
ทําความเขาใจใหประชาชนไดศึกษา 

๓. จัดเตรียมสรรพกําลังหนวยปฏิบัติการฉุกเฉินหรือ 
หนวยอพยพ 

ทบทวนและฝกซอมแผนอยางสมํ่าเสมอ 

๔. จัดประชุมหรืออบรมใหความรูในการชวยเหลือ 
ตัวเองเม่ืออยูในภาวะฉุกเฉิน 

ประชุมหรือฝกอบรม 

๕. ทบทวนและฝกซอมแผนระบบเตือนภัยและ                
แผนอพยพ ประเมินเพ่ือใหสามารถประยุกตใชตอไป 

ฝกซอมแผนท้ังแบบปฏิบัติการบนโตะและแบบปฏิบัติการจริง 

๖. ตรวจสอบการทางานระบบสื่อสาร - ติดตอกับผูมีวิทยุสื่อสาร/หรือผูมีโทรศัพทมือถือ เพ่ือเขารวม
ในการแจงเตือนภัย 
- ฝกซอมแผนอพยพ 

๗. แจงประชาชนท่ีอาศัยและทํางานในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 
วามีความเสี่ยงตอภัยประเภทใดในหมูบาน เชน อุทกภัย 
วาตภัย ดินโคลนถลม 

การประชุมหมูบาน 

 
 
 



 
๒. การจัดระเบียบสถานท่ีอพยพและการรักษาความปลอดภัย 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การจัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัย - จัดเตรียมพ้ืนท่ีใหเหมาะสมกับจํานวนผูอพยพ และ           

สัตวเลี้ยง 
- จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของหองน้ํา อาหาร น้ําดื่ม 
และสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ 
- จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน - จัดระเบียบ 
พ้ืนท่ีอพยพ โดยแบงพ้ืนท่ีใหเปนสัดสวนเปนกลุมครอบครัว
หรือกลุมชุมชน 
- จัดทําแบบฟอรมลงทะเบียนผูอพยพ เพ่ือเปนการตรวจสอบ
จํานวนผูอพยพ 
- จัดหาสถานท่ีปลอดภัยแหงอ่ืนไวรองรับในกรณีพ้ืนท่ี         
ไมเพียงพอ 

๒. การรักษาความปลอดภัย จัดระเบียบเวรยามท้ังในสถานท่ีอพยพ และบานเรือนของ 
ผูอพยพ 

 
๓. การดําเนินการอพยพขณะเกิดภัย 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. เรียกประชุมกองอํานวยการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยหมูบาน เม่ือไดรับขอมูลแจงเตือนจาก
อําเภอ/หมูบาน/ขอมูลเครื่องวัด 

เรียกประชุมกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

๒. เตรียมความพรอม/เตรียมพรอมระบบเตือนภัยท้ังหมด 
(สัญญาณเตือนภัยวิทยุสื่อสาร โทรศัพทมือถือ หรือระบบ
เตือนภัยท่ีมีอยูในทองถ่ิน) 

เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ 

๓. ติดตามสถานการณจากทางราชการสื่อมวลชนและ
อาสาสมัครเตือนภัยบรรเทาสาธารณภัย 

สั่งการในระหวางการประชุมกองอํานวยการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

๔. ตรวจสอบขอมูลท่ีจําเปนในพ้ืนท่ีท่ีประสบภัย - บัญชีรายชื่อผูอพยพ 
- บัญชีจํานวนและชนิดของสัตวเลี้ยงท่ีจะอพยพ 
- ยานพาหนะ 
- อาหารท่ีสํารองไวสําหรับคนและสัตวเลี้ยง 

๕. ตรวจสอบระบบเครือขายการเตือนภัย ตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร 
๖. จัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัยรองรับผูอพยพ 
และสัตวเลี้ยง 

ประสานกับผูดูแลสถานท่ี 

 
 
 



 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

เม่ือสถานการณเลวรายและจาเปนตองอพยพ 
๑. ออกประกาศเตือนภัยเพ่ืออพยพ ฝายเฝาระวังและแจงเตือนภัยและฝายสื่อสารของ 

คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมูบาน 
ออกประกาศเตือนภัยเพ่ืออพยพใหสัญญาณเตือนภัยและ 
ประกาศอพยพ เชน เสียงตามสาย วิทยุหอกระจายขาว 
โทรโขง นกหวีด หรือสัญญาณเสียง/สัญลักษณตาง ๆ ท่ี 
กําหนดใหเปนสัญญาณเตือนภัย 

๒. สงฝายอพยพไปยังจุดนัดหมาย/จุดรวมพลเพ่ือรับ             
ผูอพยพหรือตามบานท่ีมีผูปวย คนชรา เด็กและสัตวเลี้ยง 

สั่งการในระหวางการประชุมกองอํานวยการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

๓. การดูแลความปลอดภัยบานเรือนผูอพยพ จัดเวรออกตรวจตราความเรียบรอยในพ้ืนท่ีประสบภัย 
 
๔. การดําเนินการอพยพเม่ือภัยส้ินสุดหลักการปฏิบัติแนวทางปฏิบัติ 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. ตรวจสอบพ้ืนท่ีประสบภัย สํารวจความเสียหายของพ้ืนท่ีประสบภัย รวมท้ังบานเรือน 

ของผูเสียหาย 
๒. ตรวจสอบสภาพถนนท่ีใชเปนเสนทางอพยพ ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ 
๓. แจงแนวทางการอพยพกลับใหประชาชนได ประชุมผูเก่ียวของรับทราบ 
๔. ตรวจสอบความพรอมของประชาชนในการอพยพกลับ จัดการประชุมท่ีสถานท่ีท่ีผูอพยพพักอาศัย 
๕. ดําเนินการอพยพประชาชนกลับบานเรือน ชี้แจงในท่ีประชุมและดําเนินการอพยพประชาชนกลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

วัตถุประสงค  
เพ่ือใหการสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยในเบื้องตนไดอยางรวดเร็ว ท่ัวถึง และตอเนื่องตลอดจน การฟนฟู

บูรณะสภาพพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยใหกลับสูสภาพปกติโดยเร็ว  
หลักการปฏิบัติ  

การฟนฟูบูรณะในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสํานักงานปลัดขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง โดยการนําทรัพยากรท่ีมีอยู              
ท้ังกําลังคนทรัพยสิน เครื่องมือเครื่องใชของทุกภาคสวนเขารวมในการฟนฟูบูรณะ ดังนี้   

    ๑. จัดใหมีการรักษาพยาบาลแกผูประสบภัยในเบื้องตน ถาหากผูประสบภัยมีอาการหนักใหสงตอ
โรงพยาบาลอําเภอและจังหวัดตอไป  

    ๒. จัดท่ีพักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแกผูประสบภัยในกรณีท่ีตองอพยพจากพ้ืนท่ีอันตราย   
    ๓. ใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และองคกรภาคเอกชนในการสงเคราะห ผูประสบภัย 

ใหเปนไปอยางมีระบบ รวดเร็ว ท่ัวถึง และหลีกเลี่ยงความซํ้าซอนในการสงเคราะหผูประสบภัย โดยจัดทําบัญชีรายชื่อ
ผูประสบภัยไวเปนหลักฐานเพ่ือการสงเคราะหผูประสบภัย เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตไดตามปกติ โดยเฉพาะในกรณี             
ท่ีผูเปนหัวหนาครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไมสามารถประกอบอาชีพ ตอไปไดเชน การจัดหาอาชีพใหแก
บุคคลในครอบครวัเปนตน  

    ๔. ใหรื้อถอนซากปรักหักพัง และซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสรางพ้ืนฐาน และอาคารบานเรือน  ของ
ผูประสบภัย เพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพตอไป  

    ๕. สํารวจความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  
    ๖. จัดทําบัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสินท่ีเสียหาย พรอมท้ังออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัย  
    ๗. ประสานหนวยงานของรัฐในการออกเอกสารราชการฉบับใหมใหแกผูประสบภัยทดแทนฉบับเดิม 

ท่ีสูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน  
    ๘. ประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางขวัญและกําลังใจของประชาชนใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗. ชองทางการติดตอ 

๑. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
หมายเลขโทรศัพท 053-770-014 
ศูนยวิทยุสื่อสาร ยานความถ่ี 156.850 MHz 

๒. สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
หมายเลขโทรศัพท 053-770014 
 

๘. ชองทางการแจงขอรองเรียน ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 
กรณีผูรับบริการตองการแจงขอรองเรียน รองทุกข ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ เก่ียวกับการปฏิบัติงานหรือ

ใหบริการของเจาหนาท่ี องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง สามารถแจงผานชองทางตาง ๆ ดังนี้ 
    ๑. ติดตอดวยตนเอง โดยผูรับบริการสามารถขอรับแบบฟอรมคํารองไดท่ีเจาหนาท่ีประจําศูนย 
    ๒. จดหมาย โดยจาหนาซองถึง “ศูนยรับเรื่องรองทุกข / รองเรียน องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  
        หมูท่ี 15 ตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120” 

         ๓. ทางโทรศัพทหรือทางโทรสาร หมายเลข 053-770-014 
    ๔. ทางเว็บไซต www.sanklangphan.go.th 
    ๕. ตูรับความคิดเห็น/รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 

9. วิธีการติดตามและประเมินผล 
    1. จัดทําทะเบียนการปฏิบัติใหเปนปจจุบันเสมอ 
    2. รายงานผูบังคับบัญชาทราบทันที 
    3. รวบรวมสรุปขอมูลการปฏิบัติงานตาง ๆ ใหผูบังคับบัญชา ผูบริหารทองถ่ินไดทราบ ภายใน 30 วัน

หลังสิ้นปงบประมาณ 


