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คูมือการปฏบิัติงาน  
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

สาธารณภัยยังคงมีแนวโนมจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและซับซอนมากขึ้น เนื่องจาก      
ความแปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสูสังคมเมืองอยางรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยูในพ้ืนที่เสี่ยง
ภัยมากขึ้น สงผลใหความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัย  วาตภัย    
ภัยแลง ภัยหนาว และภัยจากการกระทาของมนุษย เชน อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งเปนหนวยงานที่อยูใกลชิดประชาชน และมีบทบาทภารกิจในการเขาไปให 
ความชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ในลําดับแรก กอนทีห่นวยงานภายนอกจะเขาไปให ความชวยเหลือ
ประกอบกับพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐  กําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และใหผู บริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปน
ผูอํานวยการทองถ่ินในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถิ่นตน จึงถือเปนภารกิจสําคัญขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่จะตองเตรียมความพรอมในการปองกันสาธารณภัย และพัฒนาขีดความสามารถใน
การเผชิญเหตุและใหความชวยเหลือผูประสบภัยภายหลังจากสถานการณภัยยุต ิ

๒. วัตถุประสงค 
  ๑. เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตําบล   
น้ําโจ  มีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 
  ๒. เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการ          
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีกําหนดไวอยางสม่ําเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
  ๓. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ
สามารถลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติใหเหลือนอยที่สุด 
  ๔. เพ่ือใหประชาชนที่ประสบภัยไดรับการชวยเหลือฟนฟูอยางทั่วถึงและทันเวลา 
  ๕. เพ่ือบูรณาการระบบการสั่งการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางมีเอกภาพ 
  ๖. เพ่ือสรางระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดี และสอดคลองกับวัฏจักรการเกิดภัย 

๓. นิยามคําศัพท 
  การปองกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมตางๆ ที่กําหนดขึ้นลวงหนา 
ทั้งทางดานโครงสราง และที่มิใชดานโครงสราง เพ่ือลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย 

การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการตางๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงและ   
ลดผลกระทบทางลบจากสาธารณภัย และยังหมายถึงการลดและปองกันมิใหเกิดเหตุหรือลดโอกาสที่      
อาจกอใหเกิดสาธารณภัย 

การเตรียมความพรอม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่ดําเนินการ
ลวงหนากอนเกิดสาธารณภัย เพ่ือเตรียมพรอมการจัดการในสถานการณฉุกเฉินใหสามารถรับมือกับ
ผลกระทบจากสาธารณภัยไดอยางทันการณ และมีประสิทธิภาพ 
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  การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดตั้งองคกรและ
การบริหารจัดการดานตางๆ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดการสถานการณฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเตรียมความพรอมรับมือและการฟนฟูบูรณะ 
  การฟนฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การฟนฟูสภาพเพ่ือทําใหสิ่งที่ถูกตองหรือ
ไดรับความเสียหายจากสาธารณภัยไดรับการชวยเหลือแกไขใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิมรวมทั้งให
ผูประสบภัยสามารถดํารงชีวิตตามสภาพปกติไดโดยเร็ว 
  หนวยงานของรัฐ หมายถึง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่น
ของรัฐ แตไมหมายความรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล องคการ
บริหารสวนจังหวัด เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
  ผูอํานวยการทองถิ่น หมายถึง นายกเทศมนตร ี
  ผูชวยผูอํานวยการทองถิ่น หมายถึง ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  เจาพนักงาน หมายถึง ผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทา        
สาธารณภัยในพ้ืนที่ตางๆ  ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕50 
  กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องคกรปฏิบัติในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด 
  กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ หมายถึง องคกรปฏิบัติในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอําเภอ และทําหนาที่ชวยเหลือจังหวัดในการปองกันและบรรเทา    
สาธารณภัย 
  กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทองถิ่นแหงพื้นที่ หมายถึง องคกร
ปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต เทศบาล และเปนหนวยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัย
ขึ้นในพ้ืนที่ 

๔. การจัดตั้งกองอาํนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔.๑ องคกรปฏิบตั ิ

  ๔.๑.๑ กองอํานวยการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลน้ําโจ        
ทําหนาที่เปนหนวยงานของผูอํานวยการทองถิ่น และใหมีที่ทําการโดยใหใชที่ทําการ/สํานักงานเทศบาล
ตําบลน้ําโจ  เปนสํานักงานของผูอํานวยการทองถ่ิน มีนายกเทศมนตรีตําบลน้ําโจ เปนผูอํานวยการ และมี
ปลัดเทศบาลตําบลน้ําโจ เปนผูชวยผูอํานวยการ กํานัน ผูใหญบาน และภาคเอกชนในพ้ืนที่รวมปฏิบัติงาน
ในกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
เทศบาลตําบลน้ําโจ และเปนหนวยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพ้ืนที่ 
  ๔.๑.๒ ภารกิจของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลน้ําโจ 

(๑) อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลน้ําโจ 

(๒) สนับสนุนกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพ้ืนที่ติดตอ หรือ
ใกลเคยีง หรือเขตพ้ืนที่อื่นเมื่อไดรับการรองขอ 

(๓) ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้ง
ประสานความรวมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกข้ันตอน 
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๔.๒ โครงสรางและหนาที่ของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลน้ําโจ 
  ๔.๒.๑ โครงสรางกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลน้ําโจ 
ประกอบดวย 5 ฝาย ไดแก 

(๑) ฝายอํานวยการ 
       ทําหนาท่ี อํานวยการ ควบคุมกํากับดูแลในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย       
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งวางระบบการติดตามติดตอสื่อสารในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระหวางกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และฝายที่เก่ียวของ   
ใหการติดตอเปนไปอยางรวดเร็วตอเนื่องและเชื่อถือไดตลอดเวลา 

(๒) ฝายแผนและโครงการ 
     ทําหนาท่ี เก่ียวกับงานการวางแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนา

แผนงาน การพัฒนาเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอน งานติดตามประเมินผลงาน
การฝกซอมแผนฯ งานการจัดฝกอบรมตาง ๆ และงานการจัดทําโครงการเก่ียวกับการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

(๓) ฝายปองกันและปฏิบัติการ 
     ทําหนาที่ ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล ประเมินสถานการณที่อาจเกิดขึ้นวาง

มาตรการตางๆ ในการปองกันภัยมิใหเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแลวใหไดรับความเสียหายนอยที่สุด จัดระเบียบ
แจงเตือนภัยการชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยงานการขาวการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติการ
จิตวิทยา 

(๔) ฝายฟนฟูบูรณะ 
     ทําหนาท่ีสํารวจความเสียหายและความตองการดานตางๆ จัดทําบัญชี  ผูประสบ    

สาธารณภัย ประสานกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของกับการสงเคราะหผูประสบสาธารณภัย เพ่ือใหการ
สงเคราะหและฟนฟูคุณภาพชีวิตทั้งทางดานรางกายและจิตใจแกผูประสบสาธารณภัย พรอมทั้งดําเนินการ
ฟนฟูบูรณะสิ่งที่ชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิม หรือใกลเคียงกับสภาพเดิมใหมากที่สุด 

(๕) ฝายประชาสัมพันธ 
     ทําหนาที่  เปนเจาหนาที่ เ ก่ียวกับการประชาสัมพันธ เผยแพรความรู เ ก่ียวกับ         

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแถลงขาวขอเท็จจริงเก่ียวกับความเสียหาย และความชวยเหลือ
ใหแกสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปไดทราบ 

๔.๓ การบรรจุกําลัง 
  ๔.๓.๑ ในภาวะปกติ ใชกําลังเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลน้ําโจเปนหลัก 

๔.๓.๒ เมื่อคาดวาจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนที่ใด ให กองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขาควบคุมสถานการณ ปฏิบัติหนาที่ และเพ่ือชวยเหลือประชาชนในพ้ืนที่โดยเร็ว และ
รายงานใหผูอํานวยการอําเภอทราบทันที 

๕. สถานที่ตั้ง   
ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลน้ําโจ   
เลขที่ 111  หมูที่ 5  ตําบลน้ําโจ  อําเภอแมทะ  จังหวัดลําปาง 
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๖. แนวทางปฏิบตัิ 
การปฏิบตัิกอนเกิดสาธารณภัย 

 วัตถุประสงค 
  เพื่อเตรียมการดานทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพรอมไวรองรับ
สถานการณสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 หลักการปฏิบัติ 
  ใหเทศบาลตําบลน้ําโจและหนวยงานที่เกี่ยวของจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรที่จําเปน
เพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงและความลอแหลม     
ของพื้นที่ รวมทั้งการวางแนวทางการปฏิบัติการใหพรอมเผชิญสาธารณภัยและดําเนินการฝกซอม         
ตามแผนที่กําหนดอยางสม่ําเสมอเปนประจําเพื่อใหเกิดความพรอมในทุกดานและทุกภาคสวนในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตําบลน้ําโจ 

หลักการปฏิบัติแนวทางปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การปองกันและลดผลกระทบ 

  ๑.๑ การวิเคราะหความเสี่ยงภัย 
- ประเมินความเสี่ยงภัยและความลอแหลมในเขต
พ้ืนที่โดยพิจารณาจากขอมูลสถิติการเกิดภัยและ
จากการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมตาง ๆ 
- จัดทําแผนที่เสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย 

๑.๒ การเตรียมการดานฐานขอมูลและระบบ - จัดทําฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
สารสนเทศสาธารณภัย 
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลดานสาธารณภัย
ระหวางหนวยงานใหมีประสิทธิภาพและสามารถใช
งานไดรวมกัน 
- กระจายขอมูลดานสาธารณภัยไปยังหนวยงานที่มี
หนาที่ปฏิบัติการ 

๑.๓ การสงเสริมใหความรูและสรางความเขาใจ - สนับสนุนใหสื่อประชาสัมพันธทุกแขนงมีบทบาท
ในการตระหนักดานการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยรณรงคประชาสัมพันธเพ่ือปลูกฝงจิตสานึก
ดานความปลอดภัยอยางตอเนื่อง 
- เผยแพรและเสริมสรางความรูความเขาใจแก
ประชาชนเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน 
-  พั ฒ น า รู ป แ บ บ แ ล ะ เ นื้ อ ห า ก า ร ร ณ ร ง ค
ประชาสัมพันธใหชัดเจนเขาใจงาย เหมาะสม เขาถึง
กลุมเปาหมายแตละกลุม และเปนที่นาสนใจ      
- สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรเครือขายในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกภาคสวน ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และอาสาสมัครตาง ๆ มีสวน
รวมในการรณรงคในเรื่องความปลอดภัยอยาง
ตอเนื่อง 
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หลักการปฏิบัติแนวทางปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัติ 

๑.๔ การเตรียมการปองกันดานโครงสราง
และเครื่องหมายสัญญาณเตือนภัย 
 

- จัดหาพื้นที่รองรับน้ําและกักเก็บน้ํา 
- สรางอาคารหรือสถานที่เพ่ือเปนสถานที่หลบภัยสําหรับ 
  พื้นที่ที่การหนีภัยทําไดยาก หรือไมมีพ้ืนที่หลบภัยที่
เหมาะสม 
- กอสราง/ปรับปรุงเสนทางเพ่ือการสงกําลังบํารุง หรือ
เสนทางไปสถานที่หลบภัยใหใชการได 

๒. การเตรียมความพรอม 
  ๒.๑ ดานการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 
 

- จัดทําคูมือและจัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและ 
  แผนสํารองของหนวยงาน และมีการฝกซอมแผน 
  เปนประจําทุกป 
- จัดเตรียมระบบการติดตอสื่อสารหลักและสื่อสาร 
  สํารอง 
- กําหนดแนวทางการประชาสัมพันธขาวสารแก 
  ประชาชนและเจาหนาที่ 
- จัดเตรียมระบบการแจงเตือนภัยและสงสัญญาณ 
  เตือนภัยใหประชาชนและเจาหนาที่ไดรับทราบ 
  ลวงหนา 
- จัดเตรียมเสนทางอพยพและจัดเตรียมสถานที่ 
  ปลอดภัยสาหรับคนและสัตวเลี้ยง 
- กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบ 
  เรียบรอย รวมทั้งการควบคุม การจราจรและการ 
  สัญจร ภายในเขตพื้นที่ 
- จัดระบบการดูแลสิ่งของบริจาคและการ 
  สงเคราะห ผูประสบภัย 
- จัดทําบัญชีรายชื่อคนที่ตองชวยเหลือเปนกรณี 
  พิเศษ 

  ๒.๒ ดานบุคลากร 
 

- จัดเตรียมเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานปองกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย และกําหนดวิธีการปฏิบัติตามหนาท่ีและ 
  ขั้นตอนตาง ๆ 
- วางระบบการพัฒนาศักยภาพและการฝกอบรมบุคลากร 
  ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- จัดทําบัญชีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานตาง ๆ หรือเจาหนาที่ 
  จากหนวยงานและองคกรที่เก่ียวของ 
- การเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและ 
  บรรเทาสาธารณภัย โดยการฝกอบรบประชาชน 
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หลักการปฏิบัติแนวทางปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัติ 
  ๒.๓ ดานเครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุ 
อุปกรณ เครื่องมือ  เครื่องใช และพลังงาน 
 

- จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือ 
  วัสดุอุปกรณที่จําเปนใหพรอมใชงานไดทันที 
- จัดทําบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุ 
  อุปกรณของหนวยงาน ภาคีเครือขายทุกภาคสวน 
- พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณดาน 
  สาธารณภัยใหทันสมัย 
- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนพ้ืนฐานสาหรับ 
  ชุมชน 
- จัดเตรียมระบบเตือนภัย 
- จัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงสํารอง/แหลงพลังงานสํารอง 

๒.๔ ดานการเตรียมรับสถานการณ 
 

- จัดประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ 
  บรรเทาสาธารณภัย เชน สถานพยาบาล ไฟฟา ประปา 
  ผูนําชุมชน ฯลฯ 
- มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบใหแกหนวยงานนั้น 
- กําหนดผูประสานงานที่สามารถติดตอไดตลอดเวลาของ 
  หนวยงาน 
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การปฏิบตัิในภาวะฉุกเฉิน 

วัตถุประสงค 
  ๑. เพ่ือดําเนินการระงับภัยที่เกิดข้ึนใหยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดข้ึน 
โดยการประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน 
  ๒. เพ่ือรักษาชีวิต ทรัพยสิน และสภาวะแวดลอมที่ไดรับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัต ิ 
ใหสูญเสียนอยที่สุดหลักการปฏิบัติ 
  คณะกรรมการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย หมูบาน/ชุมชน กองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลน้ําโจ และหนวยงานที่เก่ียวของ ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ 
ดังนี้ 

1. กรณีเมื่อเกิดสาธารณภัย ระดับหมูบาน/ชุมชน 

หลักการปฏิบัติแนวทางปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การแจงเหต ุ ประชาชน / อาสาสมัคร / คณะกรรมการฯ ฝายแจงเตือน

ภัยแจงเหตุใหประธานคณะกรรมการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยหมูบาน / ชุมชน และผูอํานวยการทองถิ่น /  
ผูที่ผู อํานวยการทองถิ่นมอบหมายทราบ โดยทางวิทยุ
สื่อสาร / โทรศพัท 
        - วิทยุสื่อสารความถี่ ๑๖๒.775 MHz 
        - โทรศพัทสายดวน 054-346445 
 

๒. การระงับเหตุ คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมูบาน/ 
อปพร./OTOS/ อาสาสมัครตาง ๆ เขาระงับเหตุ ตามแผน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน 
 

๓. การประสานหนวยงานตางๆ - กรณีผูบาดเจ็บใหประสานสถานพยาบาลในพ้ืนที่ /
ขางเคยีง 
        - วิทยุสื่อสารความถี่ 162.775 MHz 
        - โทรศพัทสายดวน ๑๖๖๙ หรือ  054-346445 
        - กรณีเกินศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน ในการระงับ
ภัย ใหประธานคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยหมูบาน/ชุมชน รายงานตอผูอํานวยการทองถิ่น เพ่ือขอ
ความชวยเหลือ 
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           ๒. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกวาระดับหมูบาน / ชุมชน จะควบคุมได 
หลักการปฏิบัติแนวทางปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัติ 

๑. การจัดตั้งศนูยอํานวยการเฉพาะกิจฯ 
 

ผูอํานวยการทองถ่ินออกคําสั่งต้ังศนูยอํานวยการ 
เฉพาะกิจ 

๒. การเฝาระวัง ตดิตาม และรับแจงเหตุ ๒๔ ชั่วโมง จัดเวรเฝาระวังติดตามสถานการณ 

๓. แจงขาวเตือนภัย - แจงผูประสานงานของหนวยงานที่เก่ียวของทราบ 
- แจงผานทางสื่อตาง ๆ 

  - ออกประชาสัมพันธเสียงตามสาย 
๔. การระงับเหตุ 
 
 

- ผูอํานวยการทองถิ่นเขาพื้นท่ี และตั้งศูนยบัญชาการ
เหตุการณในท่ีเกิดเหตุ เพ่ือเปนจุดสั่งการ พรอม 
จัดบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณ และยานพาหนะ 
ในการระงับเหตุ 

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

๖. การรายงานสถานการณ จัดเตรียมเจาหนาที่เพื่อรายงานสถานการณให 
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและ
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ทราบจนกระทั่งสถานการณภัยสิ้นสุด 

๗. การประสานงานกับหนวยงานตางๆ กรณีตองขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อปท. ขางเคียง / สวนราชการ
ตาง ๆ ในพ้ืนที่ / องคกรสาธารณกุศล ภาคเอกชน หรือ
กองอํานวยการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยระดับ
เหนือขึ้นไป 
 - วิทยุสื่อสาร ความถี่ 155.675 MHz 
 - โทรศพัทสายดวน 043-313471 

๘. การอพยพ เมื่ อสถานการณ เลวร ายและ จํา เปนต องอพยพให
ดําเนินการอพยพเคลื่อนยายอยางเปนระบบ 

 
           ๓. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกวาระดับทองถิ่นจะควบคุมได 
 

หลักการปฏิบัติแนวทางปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัติ 
การสงตอการควบคุมสถานการณ กรณีสถานการณรุนแรงเกินกวาศักยภาพของทองถ่ินจะรับ

สถานการณไดใหรายงานตอผูอํานวยการอําเภอเพื่อสง
มอบการควบคุมสถานการณตอไป 
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การอพยพ 
 

วัตถุประสงค 
  เพ่ือเปนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ และ
สามารถดําเนินการอพยพเคลื่อนยายให เปนไปอยางมีระบบ สามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญ             
ของประชาชนไปสูสถานที่ปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเปนการเคลื่อนยายสวนราชการมาอยู
ในเขตปลอดภัยและสามารถใหการบริการประชาชนได 
 หลักการปฏิบัต ิ

1. การเตรียมการอพยพ 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. จัดทําแผนอพยพในพ้ืนท่ีเสี่ยงจากสาธารณภัย ประชุมผูท่ีเก่ียวของ 
๒. เตรียมการเก่ียวกับการอพยพ ประชุมและสํารวจสถานที่ 

- สถานที่ปลอดภัยสาหรับการอพยพประชาชนและ
สัตวเลี้ยง 
- เสนทางหลัก และสํารองสําหรับอพยพ 
- ปายแสดงสัญญาณเตือนภัย ปายบอกเสนทาง
อพยพทั้งเสนทางหลักและเสนทางรอง 
- จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ ยานพาหนะ ท่ีจําเปน
ตอการอพยพ 
- จัดลําดับความสําคัญของการอพยพ โดยจัดแบง
ประเภทของบุคคลตามลําดับความสําคัญเรงดวน 
- กําหนดจุดนัดหมายประจําชุมชนและพื้นท่ีรองรับ
การอพยพ 
- จัดทําคูมือการอพยพจากสาธารณภัยที่สั้น งายตอ
การทําความเขาใจ ใหประชาชนไดศึกษา 

๓. จัดเตรียมสรรพกําลังหนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน
หรือหนวยอพยพ 

ทบทวนและฝกซอมแผนอยางสม่ําเสมอ 
 

๔. จัดประชุมหรืออบรมใหความรูในการชวยเหลือ
ตัวเองเมื่ออยูในภาวะฉุกเฉิน 

ประชุมหรือฝกอบรม 

๕. ทบทวนและฝกซอมแผนระบบเตือนภัยและแผน
อพยพ  ประเมินเพื่อใหสามารถประยุกตใชตอไป 

ฝกซอมแผนทั้งแบบปฏิบัติการบนโตะ และแบบ
ปฏิบัติการจริง 

๖. ตรวจสอบการทํางานระบบสื่อสาร - ติดตอกับผูมีวิทยุสื่อสาร / หรือผูมีโทรศัพทมือถือ
เพ่ือเขารวมในการแจงเตือนภัย 
 - ฝกซอมแผนอพยพ 

๗. แจงประชาชนที่อาศัยและทางานในพ้ืนที่เสี่ยง
ภัย วามีความเสี่ยงตอภัยประเภทใดในหมูบาน เชน 
อุทกภยั วาตภัย  ดินโคลนถลม 

การประชุมหมูบาน  
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  ๒. การจัดระเบียบสถานที่อพยพและการรักษาความปลอดภัย 
 

 หลักการปฏิบัติ  แนวทางปฏิบัติ 
๑. การจัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัย - จัดเตรียมพ้ืนที่ใหเหมาะสมกับจํานวนผูอพยพ และสัตว

เลี้ยง 
- จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของหองน้ํา อาหาร  น้ําดื่ม 
และสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ 
- จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน - จัดระเบียบพ้ืนที่
อพยพ โดยแบงพื้นที่ใหเปนสัดสวนเปนกลุมครอบครวัหรือ
กลุมชุมชน 
- จัดทําแบบฟอรมลงทะเบียนผูอพยพ เพ่ือเปนการ
ตรวจสอบจํานวนผูอพยพ 
- จัดหาสถานที่ปลอดภัยแหงอ่ืนไวรองรับในกรณพีื้นท่ีไม
เพียงพอ 

๒. การรักษาความปลอดภัย - จัดระเบียบเวรยามทั้งในสถานที่อพยพ และบานเรือนของ
ผูอพยพ 

 
๓. การดําเนินการอพยพขณะเกิดภัย 

 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. เรียกประชุมกองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมูบาน  เมื่อไดรับขอมูล 
แจงเตือนจากอําเภอ / หมูบาน / ขอมูล
เครื่องวัด 

เรียกประชุมกองอํานวยการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยเทศบาลตําบลน้ําโจ 

๒. เตรียมความพรอม / เตรียมพรอมระบบ
เตือน ภัยทั้ งหมด (สัญญาณเตือนภัยวิทยุ
สื่อสาร โทรศพัทมือถือ หรือระบบเตือนภัยที่มี
อยูในทองถิ่น) 

เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ 

๓.  ติดตามสถานการณจากทางราชการ 
สื่อมวลชนและอาสาสมัครเตือนภัยบรรเทา 
สาธารณภัย 

สั่งการในระหวางการประชุมกองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

๔. ตรวจสอบขอมูลที่จําเปนในพนที ่
ที่ประสบภัย 

- บัญชีรายชื่อผูอพยพ 
- บัญชีจํานวนและชนิดของสัตวเลี้ยงที่จะอพยพ 
- ยานพาหนะ 
- อาหารที่สํารองไวสําหรับคนและสัตวเลี้ยง 

๕. ตรวจสอบระบบเครือขายการเตือนภัย ตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร 
๖. จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยรองรับผูอพยพ
และสัตวเลี้ยง 

ประสานกับผูดูแลสถานที่ 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
เมื่อสถานการณเลวรายและจําเปนตองอพยพ 

๑. ออกประกาศเตือนภัยเพ่ืออพยพ ฝายเฝาระวังและแจงเตือนภัยและฝายสื่อสารของ
คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมูบ าน ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพให
สัญญาณเตือนภัยและประกาศอพยพ เชน เสียง
ตามสาย วิทยุหอกระจายขาว โทรโขง นกหวีด 
หรือสัญญาณเสียง/สัญลักษณตาง ๆ ที่กําหนดให
เปนสัญญาณเตือนภยั 

๒. สงฝายอพยพไปยังจุดนัดหมาย / จุดรวมพลเพื่อ
รับผูอพยพหรือตามบานที่มีผูปวย คนชรา  เด็ก และ
สัตวเลี้ยง 

สั่ งการในระหวางการประชุมกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

๓. การดูแลความปลอดภัยบานเรือนผูอพยพ จัดเวรออกตรวจตราความเรียบรอยในพ้ืนที่ประสบ
ภัย 

  
๔. การดําเนินการอพยพเม่ือภัยสิ้นสุดหลักการปฏิบัติแนวทางปฏิบัต ิ

 หลักการปฏิบัติ  แนวทางปฏิบัติ 
๑. ตรวจสอบพ้ืนที่ประสบภัย สํารวจความเสียหายของพ้ืนที่ประสบภัย 

รวมทั้งบานเรือนของผูเสียหาย 
๒. ตรวจสอบสภาพถนนที่ใชเปนเสนทางอพยพ ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ 
๓. แจงแนวทางการอพยพกลับใหประชาชนได ประชุมผูเก่ียวของรับทราบ 
๔. ตรวจสอบความพรอมของประชาชนในการอพยพ
กลับ 

จัดการประชุมท่ีสถานที่ที่ผูอพยพพักอาศยั 

๕. ดําเนินการอพยพประชาชนกลับบานเรือน ชี้ แจง ในที่ ประชุมและดํ า เนิ นการอพยพ
ประชาชนกลับ 
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การปฏิบตัิหลังเกิดภัย 
 

วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหการสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยในเบื้องตนไดอยางรวดเร็ว ทั่วถึง และตอเนื่อง
ตลอดจนการฟนฟูบูรณะสภาพพื้นที่ที่ประสบภัยใหกลับสูสภาพปกติโดยเร็ว 

 หลักการปฏิบัต ิ
  การฟนฟูบูรณะในเขตพ้ืน ที่ของเทศบาลตําบลน้ําโจเปนหนาที่ความรับผิดชอบของ     
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลน้ําโจ  โดยการนําทรัพยากรที่มีอยู       
ทั้งกําลังคนทรัพยสิน เครื่องมือเครื่องใชของทุกภาคสวนเขารวมในการฟนฟูบูรณะ ดังนี ้
  ๑. จัดใหมีการรักษาพยาบาลแกผูประสบภัยในเบื้องตน ถาหากผูประสบภัยมีอาการหนัก
ใหสงตอโรงพยาบาลอําเภอและจังหวัดตอไป 

๒. จัดที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแกผูประสบภัยในกรณีที่ตองอพยพ       
จากพื้นที่อันตราย 
  ๓. ใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และองคกรภาคเอกชนในการสงเคราะห
ผูประสบภัยใหเปนไปอยางมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนในการสงเคราะหผูประสบภัย
โดยจัดทําบัญชีรายชื่อผูประสบภัยไวเปนหลักฐานเพ่ือการสงเคราะหผูประสบภัย เพ่ือใหสามารถดารงชีวิต
ไดตามปกต ิโดยเฉพาะในกรณีที่ผูเปนหัวหนาครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไมสามารถประกอบอาชีพ
ตอไปได เชน การจัดหาอาชีพใหแกบุคคลในครอบครัวเปนตน 
  ๔. ใหรื้อถอนซากปรักหักพัง และซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสรางพ้ืนฐาน และ
อาคารบานเรือนของผูประสบภัย เพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพตอไป 

๕. สํารวจความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
  ๖. จัดทําบัญชีรายชื่อผู ประสบภัยและทรัพยสินที่เสียหาย พรอมทั้งออกหนังสือรับรองให
ผูประสบภัย 
  ๗. ประสานหนวยงานของรัฐในการออกเอกสารราชการฉบับใหมใหแกผูประสบภัย
ทดแทนฉบับเดิมท่ีสูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
  ๘. ประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางขวัญและกาลังใจของประชาชนใหกลับคืนสูสภาพปกติ
โดยเร็ว 
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๗. ชองทางการติดตอ 

๑. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลน้ําโจ 
   หมายเลขโทรศัพท   054-346445   
   ศนูยวิทยุสื่อสาร  ยานความถ่ี ๑๖๒.775 MHz (ศูนยดอยแกว) 

๒. สานักงานเทศบาลตําบลน้ําโจ 
   หมายเลขโทรศัพท 054-346445 

๘. ชองทางการแจงขอรองเรียน ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 

  กรณีผูรับบริการตองการแจงขอรองเรียน รองทุกข ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ เก่ียวกับ
การปฏิบัติงานหรือใหบริการของเจาหนาที่ เทศบาลตําบลน้ําโจ สามารถแจงผานชองทางตางๆ ดังนี ้

  ๑. ติดตอดวยตนเอง  โดยผูรบับริการสามารถขอรับแบบฟอรมคํารองไดท่ีเจาหนาที่ 

ประจําศูนย 

  ๒. จดหมาย โดยจาหนาซองถึง  
นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโจ  
สํานักงานเทศบาลตําบลน้ําโจ   
เลขที ่ 111  หมูที่  5  ตําบลน้ําโจ  
อําเภอแมทะ  จังหวัดลําปาง  52150 

  ๓. ทางโทรศัพทหมายเลข    054 - 346445 

  ๔. ทางเว็บไซต www.namjo.go.th 

  ๕. ทางเฟซบุค น้ําโจ เทศบาลตําบลน้ําโจ 

  ๖. ตูรับความคิดเห็นของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
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กระบวนการ / ขั้นตอน / ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 

ดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 

งานปองกันบรรเทาสาธารณภัย วาตภัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ออกระงับเหตุทันทีที่ไดรับแจง 
 

 

 

 

 

 

 

ออกระงับเหตุ 
 

รวบรวมขอมูลเบ้ืองตน 
 

รายงานผูบังคับบัญชา 
 

ใหความชวยเหลอื ตามระเบียบฯ 
 

(ภายใน 7 วัน หลังจากตรวจสอบขอเท็จจริง 
กรณีใหความชวยเหลือเพ่ิมเติม) 
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กระบวนการ / ขั้นตอน / ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 

ดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 

งานสนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป  จํานวน ๓ ขั้นตอน รวมระยะเวลา ๕ ชั่วโมง / ราย 
 

ยื่นคํารองพรอมเอกสาร 
 

(10 นาที) 

พิจารณาคํารอง และรายงาน 
ผูบรหิารเพ่ือรับทราบคําส่ัง 

 
( 2 ชั่วโมง) 

ดําเนินการใหความชวยเหลือ 
 

(2.50 ชั่วโมง) 


