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ค าน า 
    ด้วยปัจจุบันสาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจาก

ความแปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็วประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภัย
เพิ่มขึ้นส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ท้ังภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง 
ภัยหนาว และภัยจากการกระท าของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตรายรวมท้ัง 
สาธารณภัยหรืออุบัติภัยต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น 
             งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการช่วยเหลือ
และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆท่ีเกิดขึ้น เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติ
อย่างถ่องแท้ จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดังนั้น 
    คณะผู้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ จึงได้รวบรวมเนื้อหาสาระ หน้าท่ี ลักษณะงาน และขั้นตอน
การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดท าเป็นรูปเล่มไว้ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานตลอดจน
เป็นการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือต่างๆจากผู้มีส่วนได้เสีย ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ี ลักษณะงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดียิ่งขึ้น และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอ้นแก่ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน 
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สารบญั 
หน้า 

ค าน า 
สารบัญ 
วัตถุประสงค์          ๑ 
แนวทางปฏิบัติ          2-4 
การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน        5 
ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน   6 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ด้านสนับสนุนน้ าอุปโภค/บริโภค    7 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน พนักงานขับรถบรรทุกน้ ากรณีส่งน้ าอุปโภค/บริโภค  8 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระงับเหตุอัคคีภัย      9 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้การด าเนินงานจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต าบลบัวสว่าง มีข้ันตอนหรือ
กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน                                                  
๒. เพื่อให้มัน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยท่ีก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ                                                 
๓. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพสามารถลดความ
สูญเสียท่ีเกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยท่ีสุด                                                                             
๔. เพื่อให้ประชาชนท่ีประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างท่ัวถึงและทันเวลา                                
๕. เพือ่บูรณาการระบบการส่ังการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีเอกภาพ                        
๖. เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีดีและสอดคล้องกับวัฏจักรการเกิดภัย 

2. นิยามค าศัพท์ 

การป้องกัน (Prevention)  หมายถึงมาตรการและกิจกรรมต่างๆท่ีก าหนดขึ้นล่วงหน้าท้ังทางด้านโครงสร้าง
และท่ีมิใช่ด้านโครงสร้างเพื่อลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย                              
การลดผลกระทบ (Mitigation)  หมายถึงกิจกรรมหรือวิธีการต่างๆเพื่อหลีกเล่ียงและลดผลกระทบทางลบ
จากสาธารณภัยและยังหมายถึงการลดและป้องกันมิให้เกิดเหตุหรือลดโอกาสท่ีอาจก่อให้เกิดสาธารณภัยการ
เตรียมความพร้อม (Preparedness)  หมายถึงมาตรการและกิจกรรมท่ีด าเนินการล่วงหน้าก่อนเกิด สา
ธารณภัยเพื่อเตรียมพร้อมการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถรับมือกับผลกระทบจากสาธารณภัยได้
อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ                                                                                           
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึงการจัดต้ังองค์กรและการบริหาร
จัดการด้านต่างๆเพื่อรับผิดชอบในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียม
ความพร้อมรับมือและการฟื้นฟูบูรณะ                                                                                                     
การฟื้นฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึงการฟื้นฟูสภาพเพื่อท าให้ส่ิงท่ีถูกต้องหรือได้รับความเสียหาย
จากสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมรวมทั้งให้ผู้ประสบภัยสามารถ
ด ารงชีวิตตามสภาพปกติได้โดยเร็ว                                                                                     
หน่วยงานของรัฐ หมายถึงส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและหน่วยงานอื่นของรัฐแต่ไม่หมายความ
รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                   
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึงองค์การบริหารส่วนต าบลเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมือง
พัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง    

 



 

3. แนวทางปฏิบัติ 

เพื่อเตรียมการด้านทรัพยากรระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์สาธารณภัย  
ท่ีอาจเกิดขึ้นในพื้นท่ีรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพหลักการปฏิบัติให้เทศบาลต าบลบัวสว่างและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรท่ีจ าเป็นเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เหมาะสมกับผล
การประเมินความเส่ียงและความล่อแหลมของพื้นท่ีรวมท้ังการวางแนวทางการปฏิบัติการให้พร้อมเผชิญ  
สาธารณภัยและด าเนินการฝึกซ้อมตามแผนท่ีก าหนดอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าเพื่อให้เกิดความพร้อมในทุก
ด้านและทุกภาคส่วนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลบัวสว่าง      

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. การป้องกันและลดผลกระทบ 
๑.๑การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย 

-ประเมินความเสี่ยงภัยและความล่อแหลมในเขตพ้ืนที่โดย
พิจารณาจากข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจากการวิเคราะห์
ข้อมูลสภาพแวดล้อมต่างๆ            

-จัดท าแผนที่เสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย 

๑.๒การเตรียมการด้านฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ -จัดท าฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
สาธารณภัย                                                     -
พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่าง
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ร่วมกัน                                                       
-กระจายข้อมูลด้านสาธารณภัยไปยังหน่วยงานที่มีหน้าท่ี
ปฏิบัติการ 

๑.๓การส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

-สนับสนุนให้สื่อประชาสัมพันธ์ให้มีบทบาทในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกด้านความปลอดภัยอย่าง
ต่อเน่ือง                                    
 -เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน     
-พัฒนารูปแบบและเน้ือหาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ชัดเจนเข้าใจง่ายเหมาะสมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม
และเป็นที่น่าสนใจ-ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่าย
ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชนและอาสาสมัครต่างๆมีส่วนร่วมในการรณรงคใ์น
เรื่องความปลอดภัย 

 

 



 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑.๔การเตรียมการป้องกันด้านโครงสร้างและเครื่องหมาย
สัญญาณเตือนภัย 

-จัดหาพ้ืนที่รองรับน้ าและกักเก็บน้ า 
-สร้างอาคารหรือสถานที่เพ่ือเป็นสถานที่หลบภัยส าหรับพ้ืนที่
ที่การหนีภัยท าได้ยากหรือไม่มีพ้ืนที่หลบภัยที่เหมาะสม-
ก่อสร้าง/ปรับปรงุเส้นทางเพ่ือการส่งก าลงับ ารุงหรือเส้นทาง
ไปสถานที่หลบภัยให้ใช้การได้ 

๒. การเตรียมความพร้อม 

๒.๑ด้านการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 

-จัดท าคู่มือและจัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผนส ารอง
ของหน่วยงานและมีการฝึกซ้อมแผน-จัดเตรียมระบบการ
ติดต่อสื่อสารหลักและสื่อสารสารส ารอง 
-ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ประชาชน
และเจ้าหน้าท่ี 
-จัดเตรียมระบบการแจ้งเตือนภัยและส่งสัญญาณเตือนภัยให้
ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีได้รับทราบล่วงหน้า 
-จัดเตรียมเส้นทางอพยพและจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัย
ส าหรับคนและสัตว์เลี้ยง 
-ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อย
รวมทั้งการควบคุมการจราจรและการสัญจรภายในเขตพ้ืนที่ 
-จัดระบบการดูแลสิ่งของบรจิาคและการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย-จัดท าบัญชีรายชื่อคนที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณี
พิเศษ 

๒.๒ด้านบุคลากร -จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและก าหนดวิธีการปฏิบัติตามหน้าที่และข้ันตอน
ต่างๆ 
-วางระบบการพัฒนาศักยภาพและการฝึกอบรมบุคลากร
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-จัดท าบัญชีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆหรือเจ้าหน้าท่ีจาก
หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง-การเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยการ
ฝึกอบรมประชาชน 

 

 

 

 



 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๒.๓ด้านเครื่องจักรกลยานพาหนะวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้และพลังงาน 

-จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็นให้พร้อมใช้งานได้ทันที 
-จัดท าบัญชีเครื่องจักรกลยานพาหนะเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์
ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
-พัฒนาเครื่องจักรกลเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ด้านสาธารณภัย
ให้ทันสมัย-จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จาเป็นพ้ืนฐาน
ส าหรับชุมชน 
-จัดเตรียมระบบเตือนภัย 
-จัดหาน้ ามันเชื้อเพลิงส ารอง/แหลง่พลังงานส ารอง 

๒.๔ด้านการเตรียมรับสถานการณ์ -จัดประชุมหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเช่นสถานพยาบาลไฟฟ้าประปาผู้น าชุมชนฯลฯ 
-มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานน้ัน 
-ก าหนดผู้ประสานงานที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาของ
หน่วยงาน 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อด าเนินการระงับภัยท่ีเกิดขึ้นให้ยุติลงโดยเร็วหรือลดความรุนแรงของภัยท่ีเกิดขึ้นโดยการประสานความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
๒. เพื่อรักษาชีวิตทรัพย์สินและสภาวะแวดล้อมท่ีได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ                                     
หลักการปฏิบัติ                                                                                                           
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชนกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลต าบลบัวสว่างหรือกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยพรรณานิคมและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้ันตอนและวิธีปฏิบัติดังนี้ 
๑.กรณีเมื่อเกิดสาธารณภัยระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. การแจ้งเหตุ ประชาชน/ อาสาสมัคร/ คณะกรรมการฯฝ่ายแจ้ง
เตือนภัยแจ้งเหตุให้ประธานคณะกรรมการปูองกนั
และบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ ชุมชนและ
ผู้อ านวยการท้องถิ่น/ผู้ท่ีผู้อ านวยการท้องถิ่น
มอบหมายทราบโดยทาง 
วิทยุส่ือสาร/ โทรศัพท์ 
 

๒. การระงับเหตุ คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมู่บ้าน/ ชุมชน/ อปพร./ อาสาสมัครต่างๆเข้าระงับ
เหตุตามแผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน 

๓. การประสานหน่วยงานต่างๆ -กรณีผู้บาดเจ็บให้ประสานสถานพยาบาลในพื้นท่ี/ 
โทรศัพท์สายด่วน ๑๖๖๙ 
- กรณีเกินศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนในการระงบั
ภัยให้ประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภยัหมู่บ้าน/ ชุมชนรายงานต่อผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นเพื่อขอความช่วยเหลือ 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รวม  ๔ ขั้นตอน  ปฏิบัติทันทีท่ีได้รับแจ้งเหตุ) 

ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการช่วยเหลือ 
 เหตุสาธารณภัย  กรณีฉุกเฉิน 

รับแจ้งเหตุ 

จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏบิัติงานทันที 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 

รายงานผู้บังคับบัญชา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รวม  5 ขั้นตอน  ปฏิบัติทันทีท่ีได้รับแจ้งเหตุ) 

 

ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการสนับสนุน 
น้ าอุปโภค /บริโภค 

รับแจ้ง/หนังสือ 

เสนอผูบ้ริหารเพื่อพิจารณา 

ด าเนินการ 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานผลการปฏิบัติ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รวม  ๔ ขั้นตอน  ปฏิบัติทันทีท่ีได้รับแจ้งเหตุ) 

  

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 
กรณีส่งน้ าอุปโภค/บริโภค 

รับค าสั่งผู้บังคับบัญชา 

ด าเนินการ 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานผู้บังคับบัญชา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(รวม  ๔ ขั้นตอน  ปฏิบัติทันทีท่ีได้รับแจ้งเหตุ) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการ 
ระงับเหตุอัคคีภัย 

รับแจ้งเหตุ 

จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏบิัติงานทันที
หลังได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 

เสร็จสิ้นภารกิจ  เจ้าหน้าที่กลับที่ต้ังปกติ 

ส ารวจความเสียหาย 
(เหตุเกิดในพืน้ที่ ) 

รายงานผู้บังคับบัญชา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(รวม  ๔ ขั้นตอน  ปฏิบัติทันทีท่ีได้รับแจ้งเหตุ) 

 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
หน่วยปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

รับค าสั่งจากศูนย์
สั่งการ 

ออกปฏิบัติงานทันท ี

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานผู้บังคับบัญชา 


