
 
 

 

       คู่มือการปฏิบัติงาน  
                    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ๑. ความเป็นมา 

 สาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากความ

แปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง

ภัยมากขึ้น ส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย  วาตภัย          

ภัยแล้ง ภัยหนาว และภัยจากการกระทาของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน และมีบทบาทภารกิจในการเข้าไปให้ 

ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ในล าดับแรก ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ ความช่วยเหลือ

ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้ผู้  บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น

ผู้อ านวยการท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นตน จึงถือเป็นภารกิจส าคัญขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัย และพัฒนาขีดความสามารถใน

การเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายหลังจากสถานการณ์ภัยยุติ  

๒. วัตถุประสงค์ 
 (๑) เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ฟ้าหลวง มีข้ันตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
    (๒) เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
     (๓) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพสามารถ
ลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุด 
   (๔)  เพ่ือให้ประชาชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟ้ืนฟูอย่างทั่วถึงและทันเวลา 
   (๕)  เพ่ือบูรณาการระบบการสั่งการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีเอกภาพ 
   (๖)  เพ่ือสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดี และสอดคล้องกับเหตุสาธารณภัย 

 ๓. นิยามความหมาย 
การป้องกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดขึ้นล่วงหน้า           

ทั้งทางด้านโครงสร้าง และท่ีมิใช่ด้านโครงสร้าง เพ่ือลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย 
    การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงและลด
ผลกระทบทางลบจากสาธารณภัย และยังหมายถึงการลดและป้องกันมิให้เกิดเหตุหรือลดโอกาสที่อาจ



 
ก่อให้เกิดสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 

๒ 

การเตรียมความพร้อม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่ ด าเนินการ
ล่วงหน้าก่อนเกิดสาธารณภัย เพ่ือเตรียมพร้อมการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถรับมือกับ
ผลกระทบจากสาธารณภัยได้อย่างทันการณ์ และมีประสิทธิภาพ 

การฟื้นฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การฟ้ืนฟูสภาพเพ่ือท าให้สิ่งที่ถูกต้องหรือได้รับ
ความเสียหายจากสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมรวมทั้งให้
ผู้ประสบภัยสามารถด ารงชีวิตตามสภาพปกติได้โดยเร็ว 

หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐ แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น หมายถึง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เจ้าพนักงาน หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๔๐ 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในเขตอ าเภอ และท าหน้าที่ช่วยเหลือจังหวัดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หมายถึง องค์กรปฏิบัติใน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต เทศบาล และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ 
๔. การจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

๔.๑ องค์กรปฏิบัติ 
   ๔.๑.๑ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานของผู้อ านวยการท้องถิ่น และให้มีที่ท าการโดยให้ใช้ที่ท าการ/
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  เป็นส านักงานของผู้อ านวยการท้องถิ่น มีนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้อ านวยการ และมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชนในพ้ืนที่ร่วมปฏิบัติงานในกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล           
แม่ฟ้าหลวง และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ 



 
๔.๑.๒ ภารกิจของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

      (๑) อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
        (๒) สนับสนุนกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อ หรือ
ใกล้เคียง หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ 
       (๓) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้ง
ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกข้ันตอน 



 

      ๓ 

๔.๒ โครงสร้างและหน้าที่ของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ๔.๒.๑ โครงสร้างกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ฟ้าหลวง ประกอบด้วย ๕ ฝ่าย ได้แก่ 
       (๑) ฝ่ายอ านวยการ 
           ท าหน้าที่ อ านวยการ ควบคุมก ากับดูแลในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งวางระบบการติดตามติดต่อสื่อสารในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และฝ่ายที่
เกี่ยวข้องให้ การติดต่อเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและเชื่อถือได้ตลอดเวลา 
       (๒) ฝ่ายแผนและโครงการ 
          ท าหน้าที่ เกี่ยวกับงานการวางแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             
การพัฒนาแผนงาน การพัฒนาเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอน งานติดตาม
ประเมินผลงานการฝึกซ้อมแผนฯ งานการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ และงานการจัดท า โครงการเกี่ยวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       (๓) ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ 
               ท าหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
วางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันภัยมิให้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วให้ได้รับความเสียหายน้อยที่สุด                 
จัดระเบียบแจ้งเตือนภัยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยงานการข่าวการรักษาความปลอดภัยและการ
ปฏิบัติการจิตวิทยา 
       (๔) ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ 
           ท าหน้าที่ส ารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่าง ๆ จัดท าบัญชี              
ผู้ประสบสาธารณภัย ประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย เพ่ือให้
การสงเคราะห์และฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้ง
ด าเนินการฟื้นฟูบูรณะสิ่งที่ช ารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากท่ีสุด 
       (๕) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
                 ท าหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแถลงข่าวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหาย และความช่วยเหลือ
ให้แก่สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปได้ทราบ 

๔.๓ การบรรจุก าลัง 
      ๔.๓.๑ ในภาวะปกติ ใช้ก าลังเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง          
เป็นหลัก 

๔.๓.๒ เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใด ให้ กองอ านวยการป้องกัน



 

และบรรเทาสาธารณภัยเข้าควบคุมสถานการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ และเพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้พ้ืนที่โดยเร็ว 
และรายงานให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบทันที 

๕. สถานที่ตั้ง   
๕.๑ ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ ฟ้าหลวง  ๙๙/๙  หมู่ที่  ๕                

ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
    ๔ 
 
๕.๒ ณ  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  หมู่ที่  ๑๘ ต าบลแม่ฟ้าหลวง            

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
 

๖. แนวทางปฏิบัติกรณีอุทกภัย น้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชน สามารถเข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนได้
เป็นอย่างดี ประกอบกับเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ งบประมาณ บุคลากร และเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย น้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ดังนี้ 
  (๑) การเตรียมการก่อนเกิดภัย 
  (๑.๑) พิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่าย งบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย ให้เพียงพอ           
ต่อการเผชิญเหตุ ที่อาจจะเกิดขึ้น และให้น าเงินส ารองจ่ายดังกล่าวไปใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัย เป็นล าดับแรก 
  (๑.๒) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้เตรียมความพร้อมในการรับ
สถานการณ์อุทกภัยน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม 
  (๑.๓) ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติงานได้
ทันทีเม่ือเกิดภัยหรือได้รับการร้องขอสนับสนุน เช่น เครื่องสูบน้ า เครื่องจักรกลหนัก ฯลฯ 
  (๑.๔) จัดให้มีการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสถานการณ์อุทกภัย น้ าท่วมฉับพลัน 
น้ าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ที่ได้จัดท าไว้ตามความจ าเป็นเหมาะสม เพ่ือให้เกิดทักษะและความ
คล่องตัวในการปฏิบัติและมอบหมายให้ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการอพยพ
ประชาชนให้ไปอยู่ในที่ปลอดภัย โดยการมีอาสาสมัครเตือนภัยประจ าชุมชน “มิสเตอร์เตือนภัย” จัดท า
เครื่องหมายอาณัติสัญญาณแจ้งเตือนภัย 

(๑.๕) ด าเนินการขจัดสิ่งกีดขวางการระบายน้ า การก าจัดผักตบชวาในแม่น้ าล าคลอง 
และจัดหาพื้นท่ีรองรับน้ า (แก้มลิง) เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งด้วย 
  (๑.๖) ติดตามรายงานสภาพอากาศ ปริมาณน้ าฝน ระดับน้ าในแม่น้ า เขื่อน อ่างเก็บน้ า
หรือระดับน้ าทะเล จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมรับสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการ



 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม  ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
  (๒) การด าเนินการขณะเกิดภัย 
  (๒.๑) ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเป็นศูนย์ประสานงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพ้ืนที่ของตนเองตามความจ าเป็น
เหมาะสม 
  (๒.๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินงบประมาณที่ได้เตรียมไว้ตามข้อ ๑.๑ ไปใช้
จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นล าดับแรก หากไม่เพียงพอให้โอนเงินงบประมาณ
เหลือจ่าย หรือเงินงบประมาณในแผนงาน/โครงการอื่นที่ยังไม่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายหรือมีความจ าเป็น 
 
      ๕ 
 
น้อยน้อยกว่าไปตั้งจ่ายเพ่ิมเติมได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และหากเงินงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าวยังไม่
เพียงพออีก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจขออนุมัติผู้บริหารท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมไปช่ วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ได้ตามความ
จ าเป็น โดยค านึงถึงฐานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
  (๒.๓) การจัดหาน้ าสะอาด เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในการอุปโภคบริโภค องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดหาน้ าสะอาด ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ ส าหรับผลิตน้ าสะอาด 
เพ่ือบริการประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า และหากหน่วยงานราชการ องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคประชาชน 
จัดหาน้ าสะอาดหรือเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและองค์กรต่างๆ ในการด าเนินงาน 
  (๒.๔) ให้เร่งรัดการอพยพประชาชนที่ประสบภัย หรือคาดว่าจะประสบภัยไปอยู่ในที่
ปลอดภัย พร้อมทั้งจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้พร้อม โดยค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนเป็นล าดับแรก 
  ๓. การด าเนินการหลังเกิดภัย 
  (๓.๑) เร่งส ารวจความเสียหายจากอุทกภัย น้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลากและดิน
โคลนถล่มทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในด้าน
ต่างๆ เพ่ือให้การช่วยเหลือตามอ านาจหน้าที่โดยด่วน หากงบประมาณไม่เพียงพอให้ขอรับการสนับสนุน
จากคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ/จังหวัด (ก.ช.ภ.อ/ก.ช.ภ.จ) ตามล าดับ 
  (๓.๒) ประสานงานกับส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ โดยจัดระเบียบและก าหนดพ้ืนที่การช่วยเหลือตาม
ความจ าเป็นเร่งด่วนอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค มิให้เกิดความซ้ าซ้อน 



 

  (๓.๓) ท าความสะอาด เก็บสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย ที่มาจากอุทกภัย น้ าท่วมฉับพลัน 
น้ าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม เพ่ือให้เกิดความสะอาดและเป็นการป้องกันโรคระบาด รวมทั้งซ่อมแซม
สิ่งสาธารณประโยชน์ สาธารณูปการให้สามารถกลับมาใช้การได้โดยเร็ว ตลอดจนประสานงานกับหน่วย
บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เพ่ือให้บริการประชาชนใน
กรณีท่ีเกิดโรคที่มากับน้ าท่วมหรือบริการด้านสุขภาพอ่ืนๆ 
  (๓.๔) ก าชับยามท้องถิ่น และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการดูแล
รักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ ประชาชน และผู้ประสบภัย มิให้มีการโจรกรรมและลัก
ขโมย 
  (๓.๕) เร่งฟ้ืนฟู และส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับผู้ประสบภัย โดยประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ภาคหรือพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพ่ือให้ประชาชนมีรายได้จากการประกอบ
อาชีพและป้องกันการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่เมืองใหญ่ 
  ทั้งนี้ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย น้ าท่วม
ฉับพลัน น้ าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ขอให้ค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ประชาชน และ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 
 

     ๖ 

 
๗. แนวทางปฏิบัติกรณีการป้องกันและบรรเทาภัยจากอากาศหนาว ต้องวางมาตรการ

เพ่ือการเตรียมรับสถานการณ์อากาศหนาว และการเผชิญภัยตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้  
     (๑)  ก่อนเกิดภัย  
   กองอ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดเชียงราย กองอ านวยการป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนอ าเภอแม่ฟ้าหลวง ประสานงานกับกองอ านายการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ฟ้าหลวง  และหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศ
หนาว   ดังนี้ 

(๑.๑) การเตรียมการด้านข้อมูล กองอ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดเชียงราย 

กองอ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอ าเภอแม่ฟ้าหลวง และกองอ านายการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  

ส ารวจจ านวนประชากร และพ้ืนที่ที่อาจประสบภัยหนาวในเขตพ้ืนที่ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

(๑.๒) จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาภัยจากอากาศหนาวขึ้น เพ่ือ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ณ กองอ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้า

หลวง เพ่ือรับรายงานสถานการณ์และ เตรียมการป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว 



 

(๑.๓) กองอ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงภาวะอากาศหนาวอย่างทั่วถึง เพ่ือเตรียม
ป้องกัน  มิให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งเพ่ิมความระมัดระวังในการ
ป้องกันการเกิดอัคคีภัยเนื่องจากอากาศแห้งและลมกรรโชกแรง 

(๑.๔) กองอ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาวให้พร้อม เพ่ือ
แจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในพื้นท่ีต าบล หมู่บ้าน ตามสภาพความเสี่ยงภัย 

(๒)  การปฏิบัติเมื่อเกิดภัย  

(๒.๑) เมื่อกองอ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง

ประสบสภาวะอากาศหนาว และพบว่ามีประชาชนประสบภัย ให้พิจารณาว่าประชาชนสามารถช่วยเหลือ

ตนเองได้หรือไม่ กรณีท่ีจะต้องให้ความช่วยเหลือ ให้แจกจ่ายเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม วัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ 

และเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จ าเป็นในการป้องกันและบรรเทาภัยไปยังพ้ืนที่ที่ประสบภัยทันที 

(๒.๒) เมื่อเกินขีดความสามารถของกองอ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ที่ประสบภัยอากาศหนาว ให้รายงานขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอ าเภอแม่ฟ้าหลวง กองอ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดเชียงราย กอง
อ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตท้องที่ใกล้เคียง แล้วแต่กรณี รวมทั้งภาคเอกชน/มูลนิธิ และประชาชน
ทั่วไป เพ่ือให้การสนับสนุน และรายงานให้กองอ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอ าเภอแม่ฟ้าหลวง ทราบ 

(๒.๓) กองอ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง
ประสานงานด้านข้อมูลความต้องการของประชาชนที่ประสบภัยในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด   รวมทั้งให้การ
สนับสนุนไปยังพ้ืนที่ประสบภัยเมื่อได้รับการร้องขอ 

     ๗ 

(๒.๔) เมื่อมีความจ าเป็น ให้กองอ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ฟ้าหลวงขอรับการสนับสนุนจาก กองอ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอ าเภอ แม่ฟ้าหลวง            

กองอ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดเชียงราย  กองอ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่ง

ราชอาณาจักร กระทรวง กรม หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หน่วยทหาร  องค์กรประชาชน และประชาชน

ทั่วไป เพ่ือให้การสนับสนุนในด้านเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม วัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภคบริโภคตาม

ความเหมาะสม 

(๓)  การฟ้ืนฟูบูรณะ  

ให้กองอ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง        

เข้าด าเนินการฟ้ืนฟูบูรณะ ความเสียหายด้านต่าง ๆ ให้เข้าสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ว ดังนี้  



 

(๓.๑) ส ารวจประชาชนที่เจ็บป่วย ที่ต้องให้การรักษาพยาบาล และให้การรักษาพยาบาล
ตามความเหมาะสม  

(๓.๒)  จัดการฟ้ืนฟูด้านอาชีพเพ่ือให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้ตามปกต ิ
(๓.๓) ให้การสงเคราะห์ส าหรับประชาชนที่ได้รับความเสียหายด้านการเกษตรกรรม              

ปศุสัตว์  เป็นต้น พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 


