
๑. หลักการและเหตุผล 
สาธารณภัยยังคงมีแนวโนมจะเกิดข้ึนอยางตอเนื่องและซับซอนมากข้ึนเนื่องจากความแปรปรวนของ 

ภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสังคมไทยจาก 
สังคมชนบทไปสูสังคมเมืองอยางรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยมากข้ึน สงผลใหความ 
เสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากข้ึน ท้ังภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง ภัยหนาว และภัยจาก 
การกระทาของมนุษย เชน อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย องคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึง 
เปนหนวยงานท่ีอยูใกลชิดประชาชน และมีบทบาทภารกิจในการเขาไปให ความชวยเหลอืและบรรเทาสา- 
ธารณภัย ในลาดับแรก กอนท่ีหนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือประกอบกับพระราชบัญญัติ 
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย และใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูอานวยการทองถ่ินในการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ินตน จึงถือเปนภารกิจสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะตองเตรียมความ 
พรอมในการปองกันสาธารณภัย และพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและใหความชวยเหลือ 
ผูประสบภัยภายหลังจากสถานการณภัยยุติ 

 
๒. วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือใหการดาเนินงานจัดการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
มีข้ันตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 
๒. เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการงานปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยท่ีกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
๓. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพสามารถลด 
ความสูญเสียท่ีเกิดจากภัยพิบัติใหเหลือนอยท่ีสุด 
๔. เพ่ือใหประชาชนท่ีประสบภัยไดรับการชวยเหลือฟนฟูอยางท่ัวถึงและทันเวลา 
๕. เพ่ือบูรณาการระบบการสั่งการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางมีเอกภาพ 
๖. เพ่ือสรางระบบบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีดี และสอดคลองกับวัฏจักรการเกิดภัย 

 
๓. นิยามคําศัพท 
การปองกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมตางๆ ท่ีกําหนดข้ึนลวงหนา ท้ังทางดาน 
โครงสราง และท่ีมิใชดานโครงสราง เพ่ือลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย 
การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการตาง ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบ 
ทางลบจากสาธารณภัย และยังหมายถึงการลดและปองกันมิใหเกิดเหตุหรือลดโอกาสท่ีอาจกอใหเกิดสาธารณ
ภัยการเตรียมความพรอม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมท่ี ดาเนิน การลวงหนา 
กอนเกิดสาธารณภัย เพ่ือเตรียมพรอมการจัดการในสถานการณฉุกเฉินใหสามารถรับมือกับผลกระทบจากสา
ธารณภัยไดอยางทันการณ และมีประสิทธิภาพการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) 
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หมายถึง การจัดตั้งองคกรและการบริหารจัดการดานตางๆ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดการสถานการณฉุกเฉินทุก
รูปแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเตรียมความพรอมรับมือและการฟนฟูบูรณะ 
การฟนฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การฟนฟูสภาพเพ่ือทาใหสิ่งท่ีถูกตองหรือไดรับความ 
เสียหายจากสาธารณภัยไดรับการชวยเหลือแกไขใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิมรวมท้ังใหผูประสบภัย 
สามารถดารงชีวิตตามสภาพปกติไดโดยเร็ว 
หนวยงานของรัฐ หมายถึง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอ่ืนของรัฐ แตไม 
หมายความรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด 
เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง 
ผูอานวยการทองถ่ิน หมายถึง นายกเทศมนตรี 
ผูชวยผูอานวยการทองถ่ิน หมายถึง ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เจาพนักงาน หมายถึง ผูซ่ึงไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
ตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๔๐ 
กองอานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องคกรปฏิบัติในการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด 
กองอานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ หมายถึง องคกรปฏิบัติในการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยในเขตอําเภอ และทาหนาท่ีชวยเหลือจังหวัดในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กองอานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี หมายถึง องคกรปฏิบัติในการ 
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต เทศบาล และเปนหนวยเผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ี 

 
๔. การจัดตั้งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔.๑ องคกรปฏิบัติ 
๔.๑.๑ กองอานวยการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  
ทาหนาท่ีเปนหนวยงานของผูอานวยการทองถ่ิน และใหมีท่ีทาการโดยใหใชท่ีทาการ/สานักงาน 
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เปนสานักงานของผูอานวยการทองถ่ิน มีนายกองคการบริหารสวนตําบล
แมขาวตม เปนผูอานวยการ และมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เปนผูชวยผูอานวยการ กํานัน 
ผูใหญบาน และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีรวมปฏิบัติงานในกองอานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบ 
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม และเปนหนวยเผชิญเหตุเม่ือ 
เกิดภัยพิบัติข้ึนในพ้ืนท่ี 
๔.๑.๒ ภารกิจของกองอานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
(๑) อานวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเก่ียวกับการดาเนินการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  
(๒) สนับสนุนกองอานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอ หรือใกลเคียง หรือเขต 
พ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือไดรับการรองขอ 
(๓) ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังประสานความ 
รวมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกข้ันตอน 
๔.๒ โครงสรางและหนาท่ีของกองอานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลแม
ขาวตม 



๔.๒.๑ โครงสรางกองอานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
ประกอบดวย 5 ฝาย ไดแก 
(๑) ฝายอํานวยการ 
ทาหนาท่ี อํานวยการ ควบคุมกากับดูแลในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเปนไปอยางมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังวางระบบการติดตามติดตอสื่อสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระหวางกองอานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และฝายท่ีเก่ียวของให การติดตอเปนไปอยาง
รวดเร็วตอเนื่องและเชื่อถือไดตลอดเวลา 
(๒) ฝายแผนและโครงการ 
ทาหนาท่ี เก่ียวกับงานการวางแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาแผนงาน การ 
พัฒนาเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกข้ันตอน งานติดตามประเมินผลงานการฝกซอมแผนฯ
งานการจัดฝกอบรมตาง ๆ และงานการจัดทาโครงการเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓) ฝายปองกันและปฏิบัติการ 
ทาหนาท่ี ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล ประเมินสถานการณท่ีอาจเกิดข้ึนวางมาตรการตาง ๆ 
ในการปองกันภัยมิใหเกิดข้ึน หรือเกิดข้ึนแลวใหไดรับความเสียหายนอยท่ีสุด จัดระเบียบแจงเตือนภัยการ 
ชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยงานการขาวการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติการจิตวิทยา 
(๔) ฝายฟนฟูบูรณะ 
ทาหนาท่ีสํารวจความเสียหายและความตองการดานตาง ๆ จัดทาบัญชี ผูประสบสาธารณภัย 
ประสานกับทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการสงเคราะหผูประสบสาธารณภัย เพ่ือใหการสงเคราะหและฟนฟู 
คุณภาพชีวิตท้ังทางดานรางกายและจิตใจแกผูประสบสาธารณภัย พรอมท้ังดาเนินการฟนฟูบูรณะสิ่งท่ีชารุด
เสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิม หรือใกลเคียงกับสภาพเดิมใหมากท่ีสุด 
(๕) ฝายประชาสัมพันธ 
ทาหนาท่ี เปนเจาหนาท่ีเก่ียวกับการประชาสัมพันธ เผยแพรความรูเก่ียวกับการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยและการแถลงขาวขอเท็จจริงเก่ียวกับความเสียหาย และความชวยเหลือใหแกสื่อมวลชนและ 
ประชาชนท่ัวไปไดทราบ 
๔.๓ การบรรจุกาลัง 
๔.๓.๑ ในภาวะปกติ ใชกาลังเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมเปนหลัก 
๔.๓.๒ เม่ือคาดวาจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ีใด ให กองอานวยการปองกันและบรรเทาสา- 
ธารณภัยเขาควบคุมสถานการณ ปฏิบัติหนาท่ี และเพ่ือชวยเหลือประชาชนใหพ้ืนท่ีโดยเร็ว และรายงานให 
ผูอานวยการอําเภอทราบทันที 
4.4 สถานท่ีตั้ง 
ณ สานักงานองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 159 หมูท่ี 19 ตําบลแมขาวตม อําเภอเมือง 
 จังหวัดเชียงราย  

๖. แนวทางปฏิบัติ 
 
 
 
 



การปฏิบัติกอนเกิดสาธารณภัย 
วัตถุประสงค 
เพ่ือเตรียมการดานทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพรอมไวรองรับสถานการณสา 
ธารณภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
หลักการปฏิบัติ 
ใหองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมและหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรท่ีจาเปน 
เพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงและความลอแหลมของพ้ืนท่ี 
รวมท้ังการวางแนวทางการปฏิบัติการใหพรอมเผชิญสาธารณภัยและดาเนินการฝกซอมตามแผนท่ีกาหนด 
อยางสมํ่าเสมอเปนประจาเพ่ือใหเกิดความพรอมในทุกดานและทุกภาคสวนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลแมขาวตม 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัต ิ
๑. การปองกันและลดผลกระทบ 
๑.๑ การวิเคราะหความเสี่ยงภัย 
- ประเมินความเสี่ยงภัยและความลอแหลมในเขตพ้ืนท่ีโดยพิจารณาจากขอมูลสถิติการเกิดภัยและจาก 
การวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมตาง ๆ 
- จัดทาแผนท่ีเสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย 
๑.๒ การเตรียมการดานฐานขอมูลและระบบ - จัดทาฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
สารสนเทศสาธารณภัย 
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลดานสาธารณภัยระหวางหนวยงานใหมีประสิทธิภาพและสามารถใชงานไดรวมกัน 
- กระจายขอมูลดานสาธารณภัยไปยังหนวยงานท่ีมี 
หนาท่ีปฏิบัติการ 
๑.๓ การสงเสริมใหความรูและสรางความเขาใจ - สนับสนุนใหสื่อประชาสัมพันธทุกแขนงมีบทบาทใน 
การตระหนักดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รณรงคประชาสัมพันธเพ่ือปลูกฝงจิตสานึกดานความ 
ปลอดภัยอยางตอเนื่อง 
- เผยแพรและเสริมสรางความรูความเขาใจแก 
ประชาชนเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตประจาวัน 
- พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงค 
ประชาสัมพันธใหชัดเจนเขาใจงาย เหมาะสม เขาถึง 
กลุมเปาหมายแตละกลุม และเปนท่ีนาสนใจ 
- สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรเครือขายในการ 
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกภาคสวน ท้ัง 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และอาสาสมัครตาง ๆ มีสวนรวม 
ในการรณรงคในเรื่องความปลอดภัยอยางตอเนื่อง 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑.๔ การเตรียมการปองกันดานโครงสรางและ 
เครื่องหมายสัญญาณเตือนภัย 
- จัดหาพ้ืนท่ีรองรับนาและกักเก็บนา 



- สรางอาคารหรือสถานท่ีเพ่ือเปนสถานท่ีหลบภัย 
สาหรับพ้ืนท่ีท่ีการหนีภัยทาไดยาก หรือไมมีพ้ืนท่ีหลบ 
ภัยท่ีเหมาะสม 
- กอสราง/ปรับปรุงเสนทางเพ่ือการสงกาลังบารุง 
หรือเสนทางไปสถานท่ีหลบภัยใหใชการได 
๒. การเตรียมความพรอม 
๒.๑ ดานการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 
- จัดทาคูมือและจัดทาแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผน 
สารองของหนวยงาน และมีการฝกซอมแผนเปน 
ประจําทุกป 
- จัดเตรียมระบบการติดตอสื่อสารหลักและสื่อสารสารอง 
- กําหนดแนวทางการประชาสัมพันธu3586 ขาวสารแก 
ประชาชนและเจาหนาท่ี 
- จัดเตรียมระบบการแจงเตือนภัยและสงสัญญาณ 
เตือนภัยใหประชาชนและเจาหนาท่ีไดรับทราบ 
ลวงหนา 
- จัดเตรียมเสนทางอพยพและจัดเตรียมสถานท่ี 
ปลอดภัยสาหรับคนและสัตวเลี้ยง 
- กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบ 
เรียบรอย รวมท้ังการควบคุม การจราจรและการ 
สัญจรภายในเขตพ้ืนท่ี 
- จัดระบบการดูแลสิ่งของบริจาคและการสงเคราะห 
ผูประสบภัย 
- จัดทาบัญชีรายชื่อคนท่ีตองชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ 
๒.๒ ดานบุคลากร 
- จัดเตรียมเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย และกําหนดวิธีการปฏิบัติตาม 
หนาท่ีและข้ันตอนตาง ๆ 
- วางระบบการพัฒนาศักยภาพและการฝกอบรม 
บุคลากรดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- จัดทําบัญชีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานตาง ๆ หรือ 
เจาหนาท่ีจากหนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของ 
- การเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย โดยการฝกอบรบประชาชน 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๒.๓ ดานเครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ 
เครื่องมือ เครื่องใช และพลังงาน 
- จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือ 



วัสดุอุปกรณท่ีจําเปนใหพรอมใชงานไดทันที 
- จัดทําบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณของหนวยงาน ภาคีเครือขายทุกภาคสวน 
- พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณดานสาธารณภัยใหทันสมัย 
- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณท่ีจําเปนพ้ืนฐานสาหรับชุมชน 
- จัดเตรียมระบบเตือนภัย 
- จัดหานามันเชื้อเพลิงสํารอง/แหลงพลังงานสารอง 
๒.๔ ดานการเตรียมรับสถานการณ 
- จัดประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปอ ง กัน แ ล ะ บรรเทาสาธารณภัยเชน สถานพยาบาล ไฟฟา 
ประปา ผูนาชุมชน ฯลฯ 
- มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบใหแกหนวยงานนั้น 
- กําหนดผูประสานงานท่ีสามารถติดตอไดตลอดเวลาของหนวยงาน 

 
การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือดาเนินการระงับภัยท่ีเกิดข้ึนใหยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยท่ีเกิดข้ึน โดยการ 
ประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน 
๒. เพ่ือรักษาชีวิต ทรัพยสิน และสภาวะแวดลอมท่ีไดรับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติใหสูญเสียนอย 
ท่ีสุดหลักการปฏิบัติ 
คณะกรรมการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย หมูบาน/ชุมชน กองอํานวยการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดาเนินการตามข้ันตอนและวิธี
ปฏิบัติดังนี้ 
๑. กรณีเม่ือเกิดสาธารณภัย ระดับหมูบาน/ชุมชน 
 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัต ิ
๑. การแจงเหตุ ประชาชน / อาสาสมัคร / คณะกรรมการฯ ฝายแจง 
เตือนภัยแจงเหตุใหประธานคณะกรรมการปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยหมูบาน / ชุมชน และ 
ผูอานวยการทองถ่ิน / ผูท่ีผูอานวยการทองถ่ิน 
มอบหมายทราบ โดยทางวิทยุสื่อสาร / โทรศัพท 
๒. การระงับเหตุ คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หมูบาน/ อปพร./ OTOS/ อาสาสมัครตาง ๆ เขา 
ระงับเหตุ ตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน 
๓. การประสานหนวยงานตาง ๆ - กรณีผูบาดเจ็บใหประสานสถานพยาบาลในพ้ืนท่ี /ขางเคียง 
- โทรศัพทสายดวน ๑๖๖๙ หรือ053-735-305 
- กรณีเกินศักยภาพของหมูบาน / ชุมชน ในการระงับภัย ใหประธานคณะกรรมการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยหมูบาน / ชุมชน รายงานตอผูอานวยการทองถ่ิน เพ่ือขอความชวยเหลือ 
๒. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกวาระดับหมูบาน / ชุมชน จะควบคุมได 
๓. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกวาระดับทองถ่ินจะควบคุมได 



หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การจัดตั้งศูนยอานวยการเฉพาะกิจฯ 
ผูอานวยการทองถ่ินออกคาสั่งตั้งศูนยอานวยการเฉพาะกิจ 
๒. การเฝาระวัง ติดตาม และรับแจงเหตุ ๒๔ ชั่วโมง จัดเวรเฝาระวังติดตามสถานการณ 
๓. แจงขาวเตือนภัย - แจงผูประสานงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 
- แจงผานทางสื่อตาง ๆ 
- ออกประชาสัมพันธเสียงตามสาย 
๔. การระงับเหตุ 
- ผูอํานวยการ ทองถ่ินเขาพ้ืนท่ี และตั้งศูนย 
บัญชาการเหตุการณในท่ีเกิดเหตุ เพ่ือเปนจุดสั่งการ 
พรอมจัดบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณ และ 
ยานพาหนะในการระงับเหตุ 
๕. การชวยเหลือผูประสบภัย - ปฏิบัติการคนหา และชวยเหลือผูประสบภัย 
- ปฐมพยาบาลผูประสบภัยท่ีเจ็บปวยเพ่ือสงไปรักษา 
ตัวในโรงพยาบาลตอไป 
- จัดหาปจจัยสี่ใหแกผูประสบภัย 
- ใหการสงเคราะหผูประสบภัย 
๖. การรายงานสถานการณ จัดเตรียมเจาหนาท่ีเพ่ือรายงานสถานการณใหกอง 
อานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
และกองอานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดทราบจนกระท่ังสถานการณภัยสิ้นสุด 
๗. การประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ กรณีตองขอรับการสนับสนุนจากกองอานวยการ 
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. ขางเคียง /สวนราชการตาง ๆ ในพ้ืนท่ี / องคกรสาธารณกุศล 
ภาคเอกชน หรือกองอานวยการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป 
๘. การอพยพ เม่ือสถานการณเลวรายและจาเปนตองอพยพใหดําเนินการอพยพเคลื่อนยายอยางเปนระบบ 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
การสงตอการควบคุมสถานการณ กรณีสถานการณรุนแรงเกินกวาศักยภาพของทองถ่ิน 
จะรับสถานการณไดใหรายงานตอผูอานวยการอําเภอ 
เพ่ือสงมอบการควบคุมสถานการณตอไป 

การอพยพ 
วัตถุประสงค 
เพ่ือเปนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ และสามารถ 
ดาเนินการอพยพเคลื่อนยายใหเปนไปอยางมีระบบ สามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสู 
สถานท่ีปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเปนการเคลื่อนยายสวนราชการมาอยูในเขตปลอดภัยและ 
สามารถใหการบริการประชาชนได 
หลักการปฏิบัติ 
๑. การเตรียมการอพยพ 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 



๑. จัดทําแผนอพยพในพ้ืนท่ีเสี่ยงจากสาธารณภัย ประชุมผูท่ีเก่ียวของ 
๒. เตรียมการเก่ียวกับการอพยพ ประชุมและสํารวจสถานท่ี 
- สถานท่ีปลอดภัยสาหรับการอพยพประชาชนและสัตวเลี้ยง 
- เสนทางหลัก และสารองสาหรับอพยพ 
- ปายแสดงสัญญาณเตือนภัย ปายบอกเสนทางอพยพท้ังเสนทางหลักและเสนทางรอง 
- จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ ยานพาหนะ ท่ีจําเปนตอการอพยพ 
- จัดลําดับความสําคัญของการอพยพ โดยจัดแบงประเภทของบุคคลตามลาดับความสําคัญเรงดวน 
- กําหนดจุดนัดหมายประจาชุมชนและพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ 
- จัดทาคูมือการอพยพจากสาธารณภัยท่ีสั้น งายตอการทาความเขาใจ ใหประชาชนไดศึกษา 
๓. จัดเตรียมสรรพกาลังหนวยปฏิบัติการฉุกเฉินหรือหนวยอพยพ 
๔. จัดประชุมหรืออบรมใหความรูในการชวยเหลือตัวเองเม่ืออยูในภาวะฉุกเฉินประชุมหรือฝกอบรม 
๕. ทบทวนและฝกซอมแผนระบบเตือนภัยและแผนอพยพ ประเมินเพ่ือใหสามารถประยุกตใชตอไปฝกซอม
แผนท้ังแบบปฏิบัติการบนโตะ และแบบปฏิบัติการจริง 
๖. ตรวจสอบการทางานu3619 ระบบสื่อสาร - ติดตอกับผูมีวิทยุสื่อสาร / หรือผูมีโทรศัพทมือถือ 
เพ่ือเขารวมในการแจงเตือนภัย 
- ฝกซอมแผนอพยพ 
๗. แจงประชาชนท่ีอาศัยและทางานในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 
วามีความเสี่ยงตอภัยประเภทใดในหมูบาน เชน 
อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถลม 
การประชุมหมูบาน 
๒. การจัดระเบียบสถานท่ีอพยพและการรักษาความปลอดภัย 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การจัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัย - จัดเตรียมพ้ืนท่ีใหเหมาะสมกับจานวนผูอพยพ และสัตวเลี้ยง 
- จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของหองนา อาหาร นาดื่ม และสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ 
- จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน - จัดระเบียบพ้ืนท่ีอพยพ โดยแบงพ้ืนท่ีใหเปนสัดสวนเปนกลุม
ครอบครัวหรือกลุมชุมชน 
- จัดทาแบบฟอรมลงทะเบียนผูอพยพ เพ่ือเปนการตรวจสอบจานวนผูอพยพ 
- จัดหาสถานท่ีปลอดภัยแหงอ่ืนไวรองรับในกรณีพ้ืนท่ีไมเพียงพอ 
๒. การรักษาความปลอดภัย จัดระเบียบเวรยามท้ังในสถานท่ีอพยพ และบานเรือนของผูอพยพ 
๓. การดาเนินการอพยพขณะเกิดภัย 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัต ิ
๑. เรียกประชุมกองอานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมูบาน เม่ือไดรับขอมูล 
แจงเตือนจากอําเภอ / หมูบาน / ขอมูลเครื่องวัดเรียกประชุมกองอานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณ 
ภัยองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
๒. เตรียมความพรอม / เตรียมพรอมระบบเตือน ภัยท้ังหมด (สัญญาณเตือนภัยวิทยุสื่อสาร โทรศัพทมือถือ 
หรือระบบเตือนภัยท่ีมีอยูในทองถ่ิน)เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ 
๓. ติดตามสถานการณจากทางราชการ 



สื่อมวลชนและอาสาสมัครเตือนภัยบรรเทาสาธารณภัยสั่งการในระหวางการประชุมกองอานวยการปองกัน
และ 
บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
๔. ตรวจสอบขอมูลท่ีจาเปนในพนท่ีท่ีประสบ 
ภัย 
- บัญชีรายชื่อผูอพยพ 
- บัญชีจานวนและชนิดของสัตวเลี้ยงท่ีจะอพยพ 
- ยานพาหนะ 
- อาหารท่ีสารองไวสาหรับคนและสัตวเลี้ยง 
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 
กาหนดใหเปนสัญญาณเตือนภัย 
๒. สงฝายอพยพไปยังจุดนัดหมาย / จุดรวมพล 
เพ่ือรับผูอพยพหรือตามบานท่ีมีผูปวย คนชรา 
เด็ก และสัตวเลี้ยง 
สั่งการในระหวางการประชุมกองอานวยการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
๓. การดูแลความปลอดภัยบานเรือนผูอพยพ จัดเวรออกตรวจตราความเรียบรอยในพ้ืนท่ีประสบภัย 
๔. การดาเนินการอพยพเม่ือภัยสิ้นสุดหลักการปฏิบัติแนวทางปฏิบัติ 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. ตรวจสอบพ้ืนท่ีประสบภัย สํารวจความเสียหายของพ้ืนท่ีประสบภัย รวมท้ังบานเรือน 
ของผูเสียหาย 
๒. ตรวจสอบสภาพถนนท่ีใชเปนเสนทางอพยพ ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ 
๓. แจงแนวทางการอพยพกลับใหประชาชนได ประชุมผูเก่ียวของรับทราบ 
๔. ตรวจสอบความพรอมของประชาชนในการ 
อพยพกลับ 
จัดการประชุมท่ีสถานท่ีท่ีผูอพยพพักอาศัย 
๕. ดาเนินการอพยพประชาชนกลับบานเรือน ชี้แจงในท่ีประชุมและดาเนินการอพยพประชาชนกลับ 

การปฏิบัติหลังเกิดภัย 



วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยในเบื้องตนไดอยางรวดเร็ว ท่ัวถึง และตอเนื่องตลอดจน 
การฟนฟูบูรณะสภาพพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยใหกลับสูสภาพปกติโดยเร็ว 
หลักการปฏิบัติ 
การฟนฟูบูรณะในเขตพ้ืน ท่ีขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เปนหนาท่ีความรับผิดชอบของกอง 
อานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม โดยการนาทรัพยากรท่ีมี
อยู 
ท้ังกาลังคนทรัพยสิน เครื่องมือเครื่องใชของทุกภาคสวนเขารวมในการฟนฟูบูรณะ ดังนี้ 
๑. จัดใหมีการรักษาพยาบาลแกผูประสบภัยในเบื้องตน ถาหากผูประสบภัยมีอาการหนักใหสง 
ตอโรงพยาบาลอําเภอและจังหวัดตอไป 
๒. จัดท่ีพักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแกผูประสบภัยในกรณีท่ีตองอพยพจากพ้ืนท่ีอันตราย 
๓. ใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และองคกรภาคเอกชนในการสงเคราะห 
ผูประสบภัยใหเปนไปอยางมีระบบ รวดเร็ว ท่ัวถึง และหลีกเลี่ยงความซํ้าซอนในการสงเคราะหผูประสบภัยโดย 
จัดทาบัญชีรายชื่อผูประสบภัยไวเปนหลักฐานเพ่ือการสงเคราะหผูประสบภัย เพ่ือใหสามารถดารงชีวิตได 
ตามปกติ โดยเฉพาะในกรณีท่ีผูเปนหัวหนาครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไมสามารถประกอบอาชีพ 
ตอไปได เชน การจัดหาอาชีพใหแกบุคคลในครอบครัวเปนตน 
๔. ใหรื้อถอนซากปรักหักพัง และซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสรางพ้ืนฐาน และอาคารบานเรือน 
ของผูประสบภัย เพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพตอไป 
๕. สํารวจความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
๖. จัดทาบัญชีรายชื่อผู ประสบภัยและทรัพยสินท่ีเสียหาย พรอมท้ังออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัย 
๗. ประสานหนวยงานของรัฐในการออกเอกสารราชการฉบับใหมใหแกผูประสบภัยทดแทนฉบับเดิมท่ี 
สูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
๘. ประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางขวัญและกาลังใจของประชาชนใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็ว 

ชองทางการติดตอ 
๑. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
หมายเลขโทรศัพท 053-735-305 
๒. สานักงานองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
หมายเลขโทรศัพท 053-706-081 

ชองทางการแจงขอรองเรียน ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 
กรณีผูรับบริการตองการแจงขอรองเรียน รองทุกข ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ เก่ียวกับการ 
ปฏิบัติงานหรือใหบริการของเจาหนาท่ี องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม สามารถแจงผานชองทางตาง ๆ 
ดังนี้ 
๑. ติดตอดวยตนเอง โดยผูรับบริการสามารถขอรับแบบฟอรมคารองไดท่ีเจาหนาท่ีประจาศูนย 
๒. จดหมาย โดยจาหนาซองถึง “ศูนยรับเรื่องรองทุกข / รองเรียน องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 159 
หมูท่ี 19 ตําบลแมขาวตม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
๓. ทางโทรศัพทหรือทางโทรสาร หมายเลข 053-735-305 
๔. ทางเว็บไซต http://www.maekhawtom.in.th/ 
๕. ตูรับความคิดเห็น/ รับเรื่องรองเรียน / รองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 



9. วิธีการติดตามและประเมินผล 
1. จัดทาทะเบียนการปฏิบัติใหเปนปจจุบันเสมอ 
2. รายงานผูบังคับบัญชาทราบทันที 
3. รวบรวมสรุปขอมูลการปฏิบัติงานตางๆ ใหผูบังคับบัญชา ผูบริหารทองถ่ินไดทราบ ภายใน 30วันหลังสิ้น
ปงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




