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บทที่ 1
บทนา
สถานการณ์ สาธารณภัยหรือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติในปัจจุบัน พบว่า ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่
เกิดขึ้นมีความถีแ่ ละความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว พายุ ฤดูร้อน เป็นต้น โดยมีปัจจัย
หลักมาจาก การกระทาของมนุษย์ เช่น การ ตัดไม้ การ ใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุุมเฟือย การขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม ล้วนเป็นสาเหตุที่ทาให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงจนเข้าสู่ภาวะโลกร้อนที่รุนแรงและรวดเร็วขึ้น การ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกมีผลต่อระบบนิเวศ เช่น น้าแข็งขั้วโลกละลายเพิ่มขึ้น สภาพอากาศแปรปรวน ร้อนจัด
และอากาศที่หนาวจัด ทาให้มีหิมะปกคลุมมาก เหมือนที่กาลังเกิดขึ้นในทวีปยุโรป หรือเมื่อเกิดฝนตกในปริมาณมาก
เป็นเวลานานส่งผลให้เกิดน้าท่วมหนัก และแผ่นดินถล่มดังที่เกิดขึ้นกับจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย
กอปรกับพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 กาหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ คือ องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง มีหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อานวยการท้องถิ่นและมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการ
จังหวัดและผู้อานวยการอาเภอตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น (ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา) เป็นผู้ช่วยผู้อานวยการท้องถิ่น
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้อานวยการท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย (มาตรา 20)
วัตถุประสงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จัดทาแผนปฏิบัติ
การในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.1 เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับสาธารณภัยให้แก่ประชาชนและ
ชุมชน
1.2 เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนฯ อันจะนาไปสู่การเตรียมความ
พร้อมและการสร้างความเชื่อมั่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.3 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุด
1.4 เพื่อให้ประชาชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างทั่วถึงและทันเวลา
1.5 เพื่อบูรณาการระบบการสั่งการที่มีเอกภาพในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.6 เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดี และสอดคล้องกับวัฏจักรการเกิดภัย

บทที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง
2.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ (ข้อมูลจากแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง)
ลักษณะภูมิประเทศของตาบลท่าจะหลุง มีลักษณะเป็นที่สูงทางด้านทิศตะวันออก แล้วลาดต่าลง
สู่ทิศตะวันตก ส่วนทางทิศเหนือและทิศใต้ เป็นที่ดอนและที่ลุ่มเหมาะสาหรับทาการเกษตร ดินส่วนใหญ่มีปัญหา
ดินเปรี้ยว ดินมีกรวดทราย และหน้าดินถูกชะล้าง พื้นที่ ทั้งหมดมีจานวน 37,655 ไร่ คิดเป็น 60.25 ตาราง
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ตาบลหนองยาง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตาบลละลมใหม่พัฒนา อาเภอโชคชัย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตาบลลุงเขว้า อาเภอหนองบุญมาก และตาบลสีสุก อาเภอจักราช
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตาบลด่านเกวียน อาเภอโชคชัย และตาบลหนองระเวียง อาเภอเมือง

2.2 ประชากร (ข้อมูลจากแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง )
จานวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของสานักทะเบียนราษฎร์ของอาเภอ โชคชัย
เมื่อเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 พบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง มีจานวนประชากรทั้งสิ้ น 5,176 คน
จาแนกเป็นชาย 2,560 คน หญิง 2,616 คน และมีจานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,488 ครัวเรือน ซึ่งจะดูได้จากตาราง
เปรียบเทียบและแผนภูมิ
หมู่
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หมูบ่ ้าน
/ชุมชน
ขี้ตุ่น
ขี้ตุ่น
หนองหญ้าปล้อง
ขี้ตุ่น
สาโรง
งิ้ว
ใหม่นานิยม
หนองกก
หัวดอน
โนนสวรรค์
รวม

ครัวเรือน
102
165
164
105
284
141
64
233
163
67
1,488

ปี 2564
ชาย
หญิง
157
172
285
308
242
238
145
150
507
500
256
277
120
107
454
472
291
288
103
104
2,560
2,616

* จานวนประชากร (ข้อมูลจากแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง)

รวม
329
593
480
295
1,007
533
227
926
579
207
5,176

-42.3 ลักษณะการประกอบอาชีพ
ประชาชนร้อยละ 80 ของ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมทั้งนี้
เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับ การเพาะปลูก เป็นต้น
เฉลี่ยรายได้ประชากรต่อหัว/ต่อปี 40,000 บาท
ฯลฯ
2.4 สถิติการเกิดสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง (ประวัติการเกิดภัยเรียงตามระดับความ
รุนแรงของภัยจากมากไปหาน้อย)

(1) อุทกภัย/โคลนถล่ม
พื้นที่ประสบภัย
วัน เดือน ปี
สาเหตุการเกิดภัย
ที่เกิดภัย
(หมู่บ้าน/ชุมชน)

-

-

-

จานวนครัวเรือน
เสียชีวิต บาดเจ็บ มูลค่าความเสียหาย
ที่ประสบภัย
(คน)
(คน)
(บาท)
(ครัวเรือน)
-

(2) วาตภัย
วัน เดือน ปี
พื้นที่ประสบภัย
สาเหตุการเกิดภัย
(หมู่บ้าน/ชุมชน)
ที่เกิดภัย

28 ก.พ. 55
26 มิ.ย.55
31 ก.ค.55

ลมกรรโชกแรง
ลมกรรโชกแรง
ลมกรรโชกแรง

หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 9

จานวนบ้านเรือน
เสียหายทั้งหลัง
(หลัง)
1
1
3
1

จานวนบ้านเรือน
เสียหายบางส่วน
(หลัง)
-

มูลค่าความ
เสียหาย
(บาท)
3,104
372
8,146
2,200

(ที่มา : อบต.ท่าจะหลุง ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555)

(3) ภัยแล้ง
วัน เดือน ปี
ที่เกิดภัย

1 ต.ค. 5430 ก.ย. 55
(ที่มา

สาเหตุการ
เกิดภัย
ฝนทิ้งช่วง

พื้นที่ประสบภัย
(หมู่บ้าน/ชุมชน)

หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 10

จานวนครัวเรือน พื้นที่การเกษตร จานวนสัตว์
มูลค่า
เสียหาย
ที่ประสบภัย
ที่รบั ผลกระทบ ความเสียหาย
(ไร่)
(ครัวเรือน)
(ตัว)
(บาท)
1,218
30,420
200,000

: อบต.ท่าจะหลุง ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555)

-5(4) อัคคีภัย
วัน เดือน ปี
ที่เกิดภัย

สาเหตุการ
เกิดภัย

(หมู่บ้าน/ชุมชน)

-

-

-

พื้นที่ประสบภัย

จานวนครัวเรือน
ที่ประสบภัย
(ครัวเรือน)
-

บาดเจ็บ
(คน)

-

-

มูลค่า
ความเสียหาย
(บาท)
-

เสียชีวิต
(คน)

(ที่มา : อบต.ท่าจะหลุง ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555)

2.5 ข้อมูลความเสี่ยงภัย
(1) พื้นที่เสี่ยงภัย
ที่

หมู่บ้าน/ชุมชน
1
2
3

ประเภทภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง/
คาดว่าจะเกิดขึ้น

ลักษณะทางกายภาพ

หมู่ที่ 1,3,4,5,6,9

เป็นที่ราบลุ่ม

อุทกภัย

หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 10

เป็นชุมชนหนาแน่น
เป็นชุมชนหนาแน่น

วาตภัย
ภัยแล้ง

(2) ประชากรกลุ่มเสี่ยงภัย
หมู่บ้าน/
เด็ก
ชุมชน
(คน)
หมู่ที่ 1 –
500
หมู่ที่ 10
รวม
500

คนชรา
(คน)
504

คนพิการ
(คน)
115

คนป่วย
(คน)
-

หญิงมีครรภ์
(คน)
-

1,524

504

115

-

-

-

รวม

หมายเหตุ: เด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 10 ปีลงมา , คนชรา หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
(3) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่สาคัญ
(3.1) ด้านปศุสัตว์ (ข้อมูลจากปศุสัตว์อาเภอ)
หมู่บ้าน/ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ เป็ด ไก่ ห่าน นกกระทา อื่นๆ รวม
(ตัว)
ชุมชน
(ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว)
(ตัว) (ตัว)
รวม
(3.2) ด้านการเกษตร (ข้อมูลจากเกษตรอาเภอ)
หมู่บ้าน/
ชุมชน
รวม

นาข้าว
(ไร่)

พืชไร่
(ไร่)

พืชสวน และอื่นๆ
(ไร่)

รวม

-6(3.3) ด้านประมง (ข้อมูลจากประมงอาเภอ)
หมู่บ้าน/
ชุมชน

บ่อปลา
(ไร่)

บ่อกุ้ง ปู และหอย
(ไร่)

รวม
(ไร่)

สัตว์น้าที่เลี้ยงในกระชัง
(ตารางเมตร)

รวม
2.6 การประเมินความเสี่ยงภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง
จากข้อมูลสาคัญดังกล่าวเบื้องต้น ทาให้ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง
สาธารณภัย ดังนี้ (เรียงจากความเสี่ยงภัยมากไปหาน้อยตามลาดับ)
ลาดับที่

ประเภทของภัย

1

อุทกภัย

2
3

วาตภัย
ภัยแล้ง

มีความเสี่ยงต่อการเกิด

ลักษณะของการเกิดภัย
-ฝนตกติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
- น้าล้นตลิ่ง
- เกิดพายุหมุนเขตร้อน บริเวณที่โล่ง
- น้าในแหล่งน้า......แห้งขอด ฝนทิ้งช่วง
- น้าในแม่น้า.....ซึ่งเป็นแหล่งน้าสาหรับผลิตน้าประปา ลดน้อยจนไม่เพียงพอ

จากความเสี่ยงต่อสาธารณภัย ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ
ของรัฐ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง จึงจัดทาแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง พ.ศ. 2556 ขึ้นเพื่อปูองกันการสูญเสียชีวิต /ทรัพย์สินและบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย
หมายเหตุ : ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง
พิจารณาประเมินความเสี่ยงของภัยจากความถี่การเกิด
ของภัย/การสามารถควบคุมภัยในพื้นที่ให้สงบได้โดยเร็วว่าอยู่ในระดับใด มาก ปานกลาง หรือน้อย
การจัดลาดับความเสี่ยงภัย ควรเน้นที่ความเสี่ยงสูงและปานกลาง

_______________________

บทที่ 3
การจัดตั้งกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.1 องค์กรปฏิบัติ
3.1.1 กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง ทาหน้าที่
เป็นหน่วยงานของผู้อานวยการท้องถิ่น และให้มีที่ทาการ โดยให้ใช้ที่ทาการ/สานักงาน องค์การบริหารส่วนตาบลท่า
จะหลุง เป็นสานักงานของผู้อานวยการ ท้องถิ่น มีนายกองค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลท่า
จะหลุง เป็นผู้อานวยการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง เป็นผู้ช่วยผู้อานวยการ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
และภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานในกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบในการปูองกันและ
บรรเทา สาธารณภัยในเขต องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นใน
พื้นที่
3.1.2 ภารกิจของกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัองค์
ย การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง
(1) อานวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง
(2) สนับสนุนกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพื้นที่ติดต่อ หรือใกล้เคียง หรือเขต
พื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ
(3) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งประสานความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน
3.2 โครงสร้างและหน้าที่ของกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง
3.2.1 โครงสร้างกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง
ประกอบด้วย 6 ฝุาย ได้แก่
(1) ฝุายอานวยการ
(2) ฝุายแผนและโครงการ
(3) ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ
(4) ฝุายฟื้นฟูบูรณะ
(5) ฝุายประชาสัมพันธ์
(6) ฝุายสื่อสาร

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง
(ผู้อานวยการท้องถิ่นเป็นผู้อานวยการศูนย์ฯ)

ฝ่าย
อานวยการ
- รองนายก อบต.
ที่ได้รับมอบหมาย
- สานักงานปลัด
- กานัน/ผู้ใหญ่/ ผู้นา
ชุมชน

- อปพร.
อาสาสมัครต่างๆ
ฯลฯ

ฝ่าย
แผนและ
โครงการ
- กองวิชาการและ
แผนงาน

ฯลฯ

ฝ่าย
ป้องกัน
และปฏิบัติการ
- สานักงานปลัด
- ตารวจ
- กานัน/ผู้ใหญ่/ ผู้นา
ชุมชน
- อปพร. อาสาสมัคร
ต่างๆ
ฯลฯ

ฝ่าย
ฟื้นฟูบูรณะ
- กองช่าง
- กองคลัง
- สาธารณสุขอาเภอ

- ไฟฟูา
- ประปา
- ทางหลวงชนบท

ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์
- สานักงานปลัด
- กองวิชาการและ
แผนงาน
- วิทยุชุมชน
ฯลฯ

ฯลฯ

แผนภูมิที่ 3.1 โครงสร้างกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง
3.2.2 หน้าที่
(1) ฝ่ายอานวยการ ทาหน้าที่ อานวยการ ควบคุม กากับดูแล ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และวางระบบการติดต่อสื่อสารในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระหว่างกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับและฝุายที่เกี่ยวข้อง ให้การติดต่อเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ต่อเนื่องและเชื่อถือได้ตลอดเวลา
(2) ฝ่ายแผนและโครงการ ทาหน้าที่เกี่ยวกับงานการวางแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การ
พัฒนาแผนงาน การพัฒนาเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอน งานติดตามประเมินผลงานการ
ฝึกซ้อมแผนฯ งานการจัดฝึกอบรมต่างๆ และงานการจัดทาโครงการเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(3) ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ทาหน้าที่ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ที่
อาจเกิดขึ้น วางมาตรการต่างๆ ในการปูองกันภัยมิให้ภัยเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วให้ได้รับความเสียหายน้อยที่สุดจัด
ระเบียบแจ้งเตือนภัย การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย งานการข่าว การรักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติการ
จิตวิทยา

-9(4) ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ ทาหน้าที่สารวจความเสียหาย และความต้องการด้านต่างๆ จัดทาบัญชี
ผู้ประสบสาธารณภัย ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อ ให้การ
สงเคราะห์ และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้งดาเนินการฟื้นฟู
บูรณะสิ่งที่ชารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากที่สุด
(5) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทาหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแถลงข่าวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายและความช่วยเหลือ ให้แก่
สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปได้ทราบ
3.3 การบรรจุกาลัง
3.3.1 ในภาวะปกติ ใช้กาลังเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง เป็นหลัก
3.3.2 เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด ให้กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้า
ควบคุมสถานการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยเร็ว และรายงานให้ผู้อานวยการอาเภอ
ทราบทันที
ผู้อานวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา)
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา
(กอ.ปภ.จว นครราชสีมา)

ผู้อานวยการอาเภอ (นายอาเภอโชคชัย)
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอโชคชัย
(กอ.ปภ.อ. โชคชัย)

ผู้อานวยการท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง)
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง
(กอ.ปภ.เทศบาล/กอ.ปภ.อบต. ท่าจะหลุง)

แผนภูมิที่ 3.2 โครงสร้างการบังคับบัญชาของกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
พื้นที่
________________________

บทที่ 4
การปฏิบัติก่อนเกิดสาธารณภัย
4.1 วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมการด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์สาธารณภัย
ที่อาจเกิดขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.2 หลักการปฏิบัติ
ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรที่
จาเป็นเพื่อการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงและความล่อแหลมของพื้นที่
รวมทั้งการวางแนวทางการปฏิบัติการให้พร้อมเผชิญสาธารณภัยและดาเนินการฝึกซ้อม
ตามแผนที่กาหนดอย่าง
สม่าเสมอเป็นประจา เพื่อให้เกิดความพร้อมในทุกด้านและทุกภาคส่ในเขตพื
วน ้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง
หลักการปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ

1. การป้องกันและลด
ผลกระทบ
1.1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย - ประเมินความเสี่ยงภัยและความ

ผู้รับผิดชอบ

- สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ล่อแหลมในเขตพื้น ที่ โดย พิจารณา - กองช่าง
จากข้อมูลสถิติ การเกิดภัย และจาก - กองวิชาการและแผนงาน
การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อม
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชน
ต่างๆ
- ผู้นาคณะกรรมการปูองกันและ
- จัดทาแผนที่เสี่ยงภัย แยกตาม
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ประเภทภัย
ชุมชน
(1) จัดทาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ - สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
1.2. การเตรียมการด้าน
- กองวิชาการและแผนงาน
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ บริหารจัดการสาธารณภัย
(2) พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
สาธารณภัยระหว่างหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้
ร่วมกัน
(3) กระจายข้อมูลด้านสาธารณภัยไป
ยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติการ
1.3. การส่งเสริมให้ความรู้และ (1) สนับสนุนให้สื่อประชาสัมพันธ์ทุก - สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
แขนงมีบทบาทในการรณรงค์
- กองวิชาการและแผนงาน
สร้างความตระหนักด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังจิตสานึก - กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชน

หลักการปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัย ( Safety Mind)
อย่างต่อเนื่อง
(2) เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในชีวิตประจาวัน
(3) พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนเข้าใจ
ง่าย เหมาะสม เข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย
แต่ละกลุ่ม และเป็นที่น่าสนใจ
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
เครือข่ายในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และอาสาสมัครต่างๆ มี
ส่วนร่วมในการรณรงค์ในเรื่องความ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
1.4. การเตรียมการปูองกันด้าน (1) จัดหาพื้นที่รองรับน้าและกักเก็บ
น้า
โครงสร้างและเครื่องหมาย
(2) ก่อสร้างกาแพง ผนัง หรือรอดัก
สัญญาณเตือนภัย
ตะกอน เพื่อปูองกันการเอ่อล้นหรือ
สูญเสียพื้นดินจากการกัดเซาะชายฝั่ง
ของทะเลและแม่น้า
(3) สร้างอาคารหรือสถานที่เพื่อเป็น
สถานที่หลบภัย สาหรับพื้นที่ที่การ
หนีภัยทาได้ยาก หรือไม่มีพื้นที่หลบ
ภัยที่เหมาะสม
(4) ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเพื่อ
การส่งกาลังบารุง หรือเส้นทางไป
สถานที่หลบภัยให้ใช้การได้
ตลอดเวลา

ผู้รับผิดชอบ
- ผู้นาคณะกรรมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชน

- สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
- กองช่าง
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชน
- ผู้นาคณะกรรมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชน

2. การเตรียมความพร้อม
2.1 ด้านการจัดระบบปฏิบัติการ (1) จัดทาคู่มือและ จัดทาแผนปฏิบัติ - สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
การฉุกเฉินและแผนสารองของ
- กองวิชาการและแผนงาน
ฉุกเฉิน
หน่วยงาน และมีการ ฝึก ซ้อม แผน - กองช่าง
เป็นประจาทุกปี
- ตารวจ

หลักการปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ
(2) จัดเตรียมระบบการติดต่อสื่อสาร
หลักและสื่อสารสารอง
(3)กาหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่
(4) จัดเตรียมระบบการแจ้งเตือนภัย
และส่งสัญญาณเตือนภัยให้ประชาชน
และเจ้าหน้าที่ได้รับทราบล่วงหน้า
(5) จัดเตรียมเส้นทางอพยพและ
จัดเตรียมสถานที่ ปลอดภัยสาหรับคน
และสัตว์เลี้ยง
(6) กาหนดมาตรการรักษาความ
ปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย รวมทั้ง
การควบคุม การจราจรและการ
สัญจรภายในเขตพื้นที่
(7) จัดระบบการ ดูแลสิ่งของ บริจาค
และการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
(8) จัดทาบัญชีรายชื่อคนที่ต้อง
ช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ
(1) จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2.2 ด้านบุคลากร
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และกาหนดวิธีการปฏิบัติตามหน้าที่
และขั้นตอนต่างๆ
(2) วางระบบการพัฒนาศักยภาพ
และการฝึกอบรม บุคลากรด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(3) จัดทาบัญชีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ต่างๆ หรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(4) การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้าน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยการฝึกอบรมประชาชน
(1)จัดเตรียมเครื่องจักรกล
2. 3 ด้านเครื่องจักรกล
ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่
ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ และพลังงาน จาเป็นให้พร้อม ใช้งานได้ทันที

ผู้รับผิดชอบ
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชน
- ผู้นาคณะกรรมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน
- อปพร. ,อส.

- สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชน
- ผู้นาคณะกรรมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชน

- สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
- กองช่าง
- ตารวจ

หลักการปฏิบัติ

2.4 ด้านการเตรียมรับ
สถานการณ์

แนวทางปฏิบัติ
(2)จัดทาบัญชีเครื่องจักรกล
ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาค
ส่วน
(3) พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมือ
วัสดุ อุปกรณ์ด้านสาธารณภัยให้
ทันสมัย
(4) จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
จาเป็นพื้นฐานสาหรับชุมชน
(5) จัดเตรียมระบบเตือนภัย
(6) จัดหาน้ามันเชื้อเพลิงสารอง /
แหล่งพลังงานสารอง
(1) จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เช่น สถานพยาบาล ไฟฟูา
ประปา ผู้นาชุมชน ฯลฯ
( 2) มอบหมายภารกิจ ความ
รับผิดชอบให้แก่หน่วยงานนั้น
(3) กาหนดผู้ประสานงานที่สามารถ
ติดต่อได้ตลอดเวลาของแต่ละ
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชน
- ผู้นาคณะกรรมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน

- สานักปลัด

บทที่ 5
การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน
5.1 วัตถุประสงค์
5.1.1 เพื่อดาเนินการระงับภัยที่เกิดขึ้นให้ยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น โดยการ
ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
5.1.2 เพื่อรักษาชีวิต ทรัพย์สิน และสภาวะแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติให้สูญเสียน้อยที่สุด
5.2 การปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย
คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน กองอานวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง หรือกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ โชคชัย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้
5.2.1 กรณีเมื่อเกิดสาธารณภัย ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
1 การแจ้งเหตุ
ประชาชน/อาสาสมัคร/คณะ
- คณะกรรมการปูองกันและบรรเทา
กรรมการฯ ฝุายแจ้งเตือนภัย แจ้ง
สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชนฝุาย
เหตุให้ประธานคณะกรรมการ
แจ้งเตือนภัย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่บ้าน/ชุมชน และผู้อานวยการ - อปพร./มิสเตอร์เตือนภัย/ OTOS/
ท้องถิ่น/ผู้ที่ผู้อานวยการท้องถิ่น
อาสาสมัครต่างๆ
มอบหมายทราบโดยทางวิทยุสื่อสาร
/โทรศัพท์
- วิทยุสื่อสาร ความถี่...........MHz
- โทรศัพท์สายด่วน
0-4475-6171
คณะกรรมการปูองกันและบรรเทา - คณะกรรมการปูองกันและบรรเทา
2 การระงับเหตุ
สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน อปพร./ สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน
มิสเตอร์เตือนภัย/
OTOS/ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาสาสมัครต่างๆ เข้าระงับเหตุ ตาม - กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
แผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย - อปพร./มิสเตอร์เตือนภัย/ OTOS/
ชุมชน
อาสาสมัครต่างๆ
3 การประสานหน่วยงานต่างๆ
- คณะกรรมการปูองกันและบรรเทา
 กรณีมีผู้บาดเจ็บให้ประสาน
สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน ฝุาย
สถานพยาบาลในพื้นที่/ข้างเคียง
สื่อสารประชาสัมพันธ์
- วิทยุสื่อสาร ความถี่...........MHz
 โทรศัพท์สายด่วน 0-4475-6171 (ผู้รับผิดชอบหลัก)
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน

หลักการปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ
กรณีเกินศักยภาพของหมู่บ้าน/
ชุมชนในการระงับภัย ให้ประธาน
คณะกรรมการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชนรายงาน
ต่อผู้อานวยการท้องถิ่น เพื่อขอ
ความช่วยเหลือ

ผู้รับผิดชอบ
- อปพร./มิสเตอร์เตือนภัย/ OTOS/
อาสาสมัครต่างๆ

5.2.2 กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับหมู่บ้าน/ชุมชนจะควบคุมได้
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
1 การจัดตั้งศูนย์อานวยการ
ผู้อานวยการท้องถิ่นออกคาสั่งตั้ง - สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
เฉพาะกิจฯ
ศูนย์อานวยการเฉพาะกิจฯ
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชน
(ตามแผนภูมิที่ 5.1)
- ผู้นาคณะกรรมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชน
2 การเฝูาระวัง ติดตาม และรับ - จัดเวรเฝูาระวัง ติดตาม
- สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
แจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์
- คณะกรรมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชนฝุายแจ้งเตือนภัย
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
- หน่วยงานจัดการต้นน้า
- อปพร./มิสเตอร์เตือนภัย/
OTOS/อาสาสมัครต่างๆ
3 แจ้งข่าวเตือนภัย
- แจ้งผู้ประสานงานของหน่วยงาน - สานักปลัด
ที่เกี่ยวข้องทราบ
- แจ้งผ่านทางสื่อต่างๆ
- ออกประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
4 การระงับเหตุ
ผู้อานวยการท้องถิ่นเข้าพื้นที่ และ - ผู้อานวยการท้องถิ่น
ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในที่ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
เกิดเหตุ เพื่อเป็นจุดสั่งการ พร้อม - ปลัดเทศบาล/ปลัด อบต.
จัดบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้
อุปกรณ์ และยานพาหนะในการ
ระงับเหตุ
5 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- ปฏิบัติการค้นหา และช่วยเหลือ - ผู้อานวยการท้องถิ่น/
ผู้ประสบภัย
ผู้บัญชาการเหตุการณ์

หลักการปฏิบัติ

6 การรายงานสถานการณ์

7 การประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ

8 การอพยพ

แนวทางปฏิบัติ
- ปฐมพยาบาลผู้ ประสบภัย ที่
เจ็บป่ว ยเพื่อส่งไปรักษาตัว
ในโรงพยาบาลต่อไป
- จัดหาปัจจัยสี่ให้แก่ผู้ประสบภัย
- ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อรายงาน
สถานการณ์ให้กองอานวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อาเภอ และกองอานวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดทราบ จนกระทั่ง
สถานการณ์ภัยสิ้นสุด
กรณีต้องขอรับการสนับสนุนจาก
กองอานวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อปท.
ข้างเคียง /ส่วนราชการต่างๆ ใน
พื้นที่/องค์การสาธารณกุศล
ภาคเอกชน หรือกองอานวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับเหนือขึ้นไป
- วิทยุสื่อสาร ความถี่...........MHz
- โทรศัพท์สายด่วน
(รายละเอียดตามบทที่ 8)
- เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและ
จาเป็นต้องอพยพ ให้ดาเนินการ
อพยพเคลื่อนย้ายอย่างเป็นระบบ
(รายละเอียดตามบทที่ 6)

ผู้รับผิดชอบ
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
- ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์

- ผู้อานวยการท้องถิ่น/
ผู้บัญชาการเหตุการณ์
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
- เจ้าหน้าที่ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์

- ผู้อานวยการท้องถิ่น/
ผู้บัญชาการเหตุการณ์
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
- เจ้าหน้าที่ประสานงาน

- ผู้อานวยการท้องถิ่น/
ผู้บัญชาการเหตุการณ์
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
- ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์

5.2.3 กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับท้องถิ่นจะควบคุมได้
หลักการปฏิบัติ
การส่งต่อการควบคุมสถานการณ์

แนวทางปฏิบัติ
กรณีสถานการณ์รุนแรงเกินกว่า
ศักยภาพของท้องถิ่นจะรับ
สถานการณ์ได้ ให้รายงานต่อ
ผู้อานวยการอาเภอ เพื่อส่งมอบการ
ควบคุมสถานการณ์ต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
- ผู้อานวยการท้องถิ่น/
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (ผู้รับผิดชอบ
หลัก)
- ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
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ส่วนสนับสนุน
- อปท. ข้างเคียง
- มูลนิธแิ ละองค์การ
สาธารณกุศล
- หน่ วยงานอื่น

คณะที่ปรึกษา
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ผูแ้ ทนสถาบันการศึกษาในพื้นที่
ฯลฯ

ฝ่ ายอานวยการ
- งานธุรการ
- งานข่าวกรอง วิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศและรายงาน
- งานจัดกาลังสนับสนุ น
- งานศูนย์สงการ
ั่
- งานประสานการตรวจเยีย่ ม
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานประสานการช่วยเหลือ
ฯลฯ

ฝ่ ายการเงิ น
- งานการเงินและบัญชี
- งานจัดสรรเงินและ
สิง่ ของบริจาค
- งานจัดทาบัญชี
รับ-จ่ายสิง่ ของ
บริจาค
ฯลฯ

ฝ่ ายแจ้งเตือนภัย
- งานติดตามและประเมิน
สถานการณ์
- งานเฝ้าระวังและ
แจ้งเตือนภัย
- งานประสานการพยากรณ์
อากาศและอุทกศาสตร์
- งานระบบการสือ่ สาร
ฯลฯ

ฝ่ ายรักษาความ
สงบเรียบร้อย
- งานป้องกันการ
โจรกรรม
- งานรักษาความ
ปลอดภัย
- งานการจราจร
ฯลฯ

ฝ่ ายช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัย
- งานปฏิบตั กิ ารค้นหา
และกูภ้ ยั
- งานอพยพผูป้ ระสบภัย
- งานรักษาพยาบาลและ
การแพทย์ฉุกเฉิน
- งานบริหารจัดการผูเ้ สียชีวติ
- งานส่งกาลังบารุง
ฯลฯ

ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
- งานประชาสัมพันธ์
- งานตอบโต้การข่าว
- วางระบบสือ่ สาร
- วางระบบสารสนเทศ
ฯลฯ

ฝ่ ายฟื้ นฟูบูรณะ
- งานประเมินความเสียหาย
และความต้องการ
- งานสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย
- งานจัดหาปจั จัยสีท่ ่จี าเป็ น
- งานซ่อมแซมระบบสาธารณู ปโภค
และเส้นทางคมนาคม
- งานรื้อถอนซากปรักหักพัง
ทาความสะอาด
- งานฟื้ นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัย
ฯลฯ

แผนภูมทิ ่ี 5.1 โครงสร้างศูนย์อานวยการเฉพาะกิจ

ฝ่ ายอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม
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ผอ.จว. ข้ างเคียง

ผอ.จว.

ช่ วยเหลือ
ร้ องขอ

สั่งการ

ผอ.ท้ องถิน่
ข้ างเคียง

สนับสนุน
ร้ องขอ
สนับสนุน
ร้ องขอ

 กองทัพ
 กระทรวง/กรม
 ศู นย์ ปภ. เขต 1 – 18

ช่ วยเหลือ

ผอ.อาเภอ
ข้ างเคียง

ร้ องขอ

ฯลฯ

ร้ องขอ

ผอ.อาเภอ
ช่ วยเหลือ

ร้ องขอ

ผอ.ท้องถิ่น
ช่ วยเหลือ

สนับสนุน

ช่ วยเหลือ
แจ้ ง

ร้ องขอ

รพ. ท้องที่เกิดเหตุ/ใกล้เคียง
ตารวจท้องที่เกิดเหตุ/ใกล้เคียง
กานัน/ผูใ้ หญ่บา้ น
มูลนิธิ องค์การสาธารณกุศล

หน่ วยเผชิญเหตุ/หน่ วยสงเคราะห์ ผ้ปู ระสบภัย
คณะกรรมการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บา้ น
อปพร./มิสเตอร์เตือนภัย/OTOS/อาสาสมัครต่างๆ

พืน้ ทีป่ ระสบภัย
แผนภูมิที่ 5.2 การปฏิบัติการสาธารณภัย
5.3 การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ณ พื้นที่เกิดภัย
เมื่อหน่วยเผชิญเหตุเข้าพื้นที่เกิดภัย ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อตอบโต้เหตุฉุกเฉินตาม
ภารกิจหลัก (Functional Responsibility) ณ พื้นที่ปลอดภัย ประกอบด้วยฝุายหลัก 5 ฝุาย มีหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบดังนี้
1. ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander: IC) มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน หัวหน้าหน่วยที่มาถึงที่เกิดเหตุหน่วยแรกจะทาหน้าที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์จนกว่า
จะได้รับการแทนที่ หรือมีการถ่ายโอนอานาจการบัญชาการ โดยผู้บัญชาการเหตุการณ์ อาจแต่งตั้งผู้แทนมารับผิดชอบ
ภารกิจเฉพาะอย่างเพื่อช่วยเหลือการบริหารจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินได้แก่
1) เจ้าหน้าที่ข้อมูล /ประชาสัมพันธ์ (Public Information Officer : PIO) เป็นศูนย์กลางใน
การแจกจ่ายข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนและหน่วยงานอื่นๆ โดยจะรวบรวมข้อมูลการเกิดเหตุทั้งสาเหตุการเกิดภัย
ความเสียหายที่เกิดขึ้น การช่วยเหลือที่ดาเนินการไปแล้ว และสิ่งที่กาลังจะเดินการต่อไป เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ที่มีความเป็นปัจจุบัน
2) เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย (The Safety Officer :SO) มีหน้าที่รับผิดชอบติดตามและ
รักษาด้านความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่
3) เจ้าหน้าที่ประสานงาน (The Liaison Officer: LO) เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารสาหรับ
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมด

-192. ฝ่ายปฏิบัติการ (Operations Section) มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการอานวยการและ
ประสานการปฏิบัติทางยุทธวิธีซึ่งจะดาเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการที่ฝุายวางแผนจัดทาขึ้น รวมทั้งมีหน้าที่
ดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าค้ทีน่ หาและกู้ภัย รวมทั้งรายงานสถานการณ์ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบ
3. ฝ่ายวางแผน (Planning Section) มีหน้าที่ในการรวบรวม และประเมินสถานการณ์ จัดทา
รายงานสถานการณ์ และวิเคราะห์สถานะของทรัพยากรที่มีอยู่ขณะนั้น แล้วจัดทาแผนเผชิญเหตุ (Incident Action
Plan : IAP) ที่เกิดขึ้น และเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
4. ฝ่ายสนับสนุน /ส่งกาลังบารุง (Logistics Section) มีหน้าที่คอยดูแลให้การสนับสนุนแก่
เจ้าหน้าที่ โดยจัดหาสิ่งอานวยความสะดวก การบริการ และวัสดุต่างๆ รวมถึงบุคลากร ที่สามารถใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ ยานพาหนะเหล่านั้นเมื่อได้รับการร้องขอจากฝุายปฏิบัติการหรือตามแผนปฏิบัติการที่วางแผนกาหนดไว้
5. ฝ่ายการเงิน /การบริหาร (Finance/Administration Section) มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบค่าใช้จ่ายคิดคานวณหา ต้นทุนมูลค่าความเสียหาย และการชดใช้ความเสียหายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีฉุกเฉิน หรือระเบียบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือระเบียบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์
ผู้บัญชาการเหตุการณ์

ฝ่ายวางแผน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางอาไพ สังเกตุ

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

จ.ส.อ. บุญส่ง สุดใจ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

นายสถาพร สินเธาว์

ฝ่ายสนับสนุน/ส่งกาลังบารุง
ฝ่ายปฏิบัติการ
หัวหน้าฝุายปูองกันและ
หัวหน้ากองช่าง
รองปลัด/หัวหน้าสานักปลัด
บรรเทาสาธารณภัย
- งานปฏิบัติการค้นหาและ
- งานส่งกาลังบารุง
- งานธุรการ
กู้ภัย
- งานจัดหาปัจจัยสี่ที่จาเป็น
- งานเฝูาระวังและแจ้งเตือน
งานอพยพผู
ป
้
ระสบภั
ย
ฯลฯ
ภัย
- งานรักษาพยาบาลและ
- งานติดตามและวิเคราะห์
การแพทย์ฉุกเฉิน
สถานการณ์
- งานบริหารจัดการผู้เสียชีวิต
- งานข่าวกรอง วิเคราะห์
- งานรักษาความปลอดภัย
ข้อมูลสารสนเทศและ
- งานการจราจร
รายงาน
ฯลฯ
- งานจัดทาแผนเผชิญเหตุ
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
ฯลฯ
- งานข่าวกรอง วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและรายงาน
- งานจัดกาลังสนั
บสนุนมิที่ 5.2 โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
แผนภู
- งานศูนย์สั่งการ
- งานประสานการตรวจเยี่ยม
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์

ฝ่ายการเงิน/บริหาร
หัวหน้ากองคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานตั้งศูนย์ประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆ ที่
บริจาคเงินและสิ่งของ
- งานจัดสรรเงิน และสิ่งของ
บริจาค
- งานจัดทาบัญชีรับ-จ่าย
สิ่งของบริจาค
ฯลฯ

บทที่ 6
การอพยพ
6.1 วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ และสามารถดาเนินการ
อพยพเคลื่อนย้าย ให้เป็นไปอย่างมีระบบสามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสู่สถานที่ปลอดภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และ เพื่อเป็นการเคลื่อนย้ายส่วนราชการมาอยู่ในเขตปลอดภัยและสามารถให้การบริการ
ประชาชนได้

6.2 การปฏิบัติ
6.2.1 การเตรียมการอพยพ
หลักการปฏิบัติ
1. จัดทาแผนอพยพในพื้นที่เสี่ยง
จากสาธารณภัย

แนวทางปฏิบัติ
ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ
- สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
- กองช่าง
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
-ผู้นาคณะกรรมการปูองกัน และ
บรรเทา สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน
-ผู้นาทางศาสนา/ผู้บริหาร
สถานศึกษา

หลักการปฏิบัติ
2. เตรียมการเกี่ยวกับการอพยพ

แนวทางปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
ประชุมและสารวจสถานที่
- สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
- สถานที่ปลอดภัยสาหรับการ - กองวิชาการและแผนงาน
อพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยง - กองช่าง
- เส้นทาง หลัก และ สารอง - กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สาหรับอพยพ
- คณะกรรมการปูองกัน และบรรเทา
-ปูายแสดงสัญญาณเตือนภัย
สาธารณ ภัยหมู่บ้าน/ชุมชน ฝุาย
ปูาย บอกเส้นทางอพยพ ทั้ง อพยพ
เส้นทางหลักและเส้นทางรอง
-ผู้นาทางศาสนา/ผู้บริหาร
- จัดเตรียม เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานศึกษา
ยานพาหนะ ที่จาเป็นต่อการ
อพยพ
- จัดลาดับความสาคัญของการ
อพยพ โดยจัดแบ่งประเภทของ
บุคคลตามลาดับความสาคัญ
เร่งด่วน
- กาหนดจุดนัดหมายประจา
ชุมชนและพื้นที่รองรับการ
อพยพ
- จัดทาคู่มือการอพยพจากสาธารณ
ภัย ที่สั้น ง่ายต่อการทาความ
เข้าใจ ให้ประชาชนได้ศึกษา
ฯลฯ
3. จัดเตรียมสรรพกาลังหน่วย
ทบทวนและฝึกซ้อมแผนอย่าง - สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือหน่วยอพยพ สม่าเสมอ
- คณะกรรมการปูองกัน และบรรเทา
สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน ฝุายอพยพ
- สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
4. จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้
ประชุมหรือฝึกอบรม
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ในการช่วยเหลือตัวเองเมื่ออยู่ใน
-ผู้นาคณะกรรมการปูองกัน และบรรเทา
ภาวะฉุกเฉิน
สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน
- ผู้นาทางศาสนา/ผู้บริหารสถานศึกษา
5. ทบทวนและฝึกซ้อมแผนระบบ ฝึก ซ้อมแผนทั้งแบบ ปฏิบัติการ - สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
เตือนภัยและแผนอพยพ ประเมิน บนโต๊ะ (Table Top Exercise) - กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ต่อไป
และแบบปฏิบัติการจริง ( Field -ผู้นาคณะกรรมการปูองกัน และบรรเทา
สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน

Training Exercise)

- ผู้นาทางศาสนา/ผู้บริหารสถานศึกษา

หลักการปฏิบัติ
6.ตรวจสอบการทางาน
ระบบสื่อสาร

7. แจ้งประชาชนที่อาศัยและ
ทางานในพื้นที่เสี่ยงภัย ว่ามีความ
เสี่ยงต่อภัยประเภทใด ในหมู่บ้าน /
ชุมชน เช่น อุทกภัย ดินโคลนถล่ม
ไฟปุา เป็นต้น

แนวทางปฏิบัติ
- ติดต่อกับผู้มีวิทยุสื่อสาร/หรือ
ผู้มีโทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าร่วมใน
การแจ้งเตือนภัย
- ฝึกซ้อมแผนอพยพ

การประชุมหมู่บ้าน/ชุมชน

ผู้รับผิดชอบ
- สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
- หัวหน้างานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
- หัวหน้าชุดเฝูาระวังและแจ้งเตือนภัย
และหัวหน้า ชุด สื่อสาร ของ
คณะกรรมการปูองกัน และบรรเทา
สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน
- มิสเตอร์เตือนภัย
- สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
- หัวหน้างานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
- หัวหน้าชุดเฝูาระวังและแจ้งเตือนภัย
และหัวหน้า ชุด สื่อสาร ของ
คณะกรรมการปูองกัน และบรรเทา
สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน

6.2.2 การจัดระเบียบสถานที่อพยพและการรักษาความปลอดภัย
หลักการปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

หลักการปฏิบัติ
1. การจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัย

แนวทางปฏิบัติ
- จัดเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมกับ
จานวนผู้อพยพ และสัตว์เลี้ยง
- จัดเตรียมและดูแลความ
สะอาดของห้องน้า อาหาร น้า
ดื่ม และสิ่งแวดล้อมให้ถูก
สุขลักษณะ
- จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน
- จัดระเบียบพื้นที่อพยพ โดย
แบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน เป็น
กลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มชุมชน
- จัดทาแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้
อพยพ เพื่อเป็นการตรวจสอบ
จานวนผู้อพยพ
- จัดหาสถานที่ปลอดภัยแห่งอื่น
ไว้รองรับในกรณีพื้นที่ไม่เพียงพอ

ผู้รับผิดชอบ

2. การรักษาความปลอดภัย

จัดระเบียบเวรยามทั้งในสถานที่ - สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
- ตารวจ
อพยพ และบ้านเรือนของผู้
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อพยพ

- สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
- กองช่าง
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
-ผู้นาคณะกรรมการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน
- ผู้นาทางศาสนา/ผู้บริหารสถานศึกษา
- อปพร. อสม. อาสาสมัครต่างๆ
ฯลฯ

-ผู้นาคณะกรรมการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน
- อปพร. อาสาสมัครต่างๆ

6.2.3 การดาเนินการอพยพขณะเกิดภัย
หลักการปฏิบัติ
1. เรียกประชุม กองอานวย การ
ปูองกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย
หมู่บ้าน/ชุมชน เมื่อได้รับข้อมูลแจ้ง
เตือนจาก อาเภอ/หมู่บ้าน /ข้อมูล
เครื่องวัดปริมาณน้าฝน / มิสเตอร์
เตือนภัย

แนวทางปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
เรียกประชุม กองอานวย การ - ผู้อานวยการท้องถิ่น (ผู้รับผิดชอบ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย หลัก)
- ฝุายอานวยการ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่า
จะหลุง

หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
2. เตรียมความพร้อม/เตรียมพร้อม เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์
ระบบเตือนภัยทั้งหมด (สัญญาณ
เตือนภัย วิทยุสื่อสาร (walkietalkie) โทรศัพท์มือถือ หรือระบบ
เตือนภัยที่มีอยู่ในท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ
- ฝุายสื่อสาร

3. ติดตามสถานการณ์จากทาง
ราชการ สื่อมวลชน และ
อาสาสมัครเตือนภัย

- ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ

สั่งการในระหว่างการประชุม
กองอานวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลท่า
จะหลุง

4. ตรวจสอบข้อมูลที่จาเป็นในพื้นที่ - บัญชีรายชื่อผู้อพยพ
ที่ประสบภัย
- บัญชีจานวน และชนิดของ
สัตว์เลี้ยงที่จะอพยพ
- ยานพาหนะ
- อาหารที่สารองไว้สาหรับคน
และสัตว์เลี้ยง
5. ตรวจสอบระบบเครือข่ายการ
ตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร
เตือนภัย

- ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
- ฝุายฟื้นฟูบูรณะ

6.จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยรองรับ
ผู้อพยพและสัตว์เลี้ยง

- ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ

ประสานกับผู้ดูแลสถานที่

เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจาเป็นต้องอพยพ

- ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ

- ผู้นาทางศาสนา/ผู้บริหารสถานศึกษา

หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
1. ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพ ฝุายเฝูาระวังและ แจ้งเตือนภัย

ผู้รับผิดชอบ
- ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ

และ ฝุาย สื่อสาร ของ
คณะกรรมการปูองกัน
และ
บรรเทาสาธารณ ภัยหมู่บ้าน/
ชุมชนออกประกาศเตือนภัยเพื่อ
อพยพ ให้สัญญาณเตือนภัยและ
ประกาศอพยพ เช่น เสียงตาม
สาย วิทยุ หอกระจายข่าว โทร
โข่ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียง/
สัญลักษณ์ต่างๆ ที่กาหนดให้เป็น
สัญญาณเตือนภัยประจาชุมชน/
หมู่บ้าน
2. ส่ง ฝุายอพยพไปยังจุดนัดหมาย / สั่งการในระหว่างการประชุม
- ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ
จุดรวมพล เพื่อรับผู้อพยพหรือตาม กองอานวยการ ปูองกัน และ
บ้านที่มีผู้ปุวย คนชรา เด็ก และ บรรเทาสาธารณ ภัย องค์การ

บริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง
สัตว์เลี้ยง
3.การดูแลความปลอดภัยบ้านเรือน จัดเวรออกตรวจตราความ
ผู้อพยพ
เรียบร้อยในพื้นที่ประสบภัย

- ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ

6.2.4 การดาเนินการอพยพเมื่อภัยสิ้นสุด
หลักการปฏิบัติ
1. ตรวจสอบพื้นที่ประสบภัย

แนวทางปฏิบัติ
สารวจความเสียหายของพื้นที่
ประสบภัย รวมทั้งบ้านเรือน
ของผู้เสียหาย
2. ตรวจสอบสภาพถนนที่ใช้เป็น
ตรวจสอบสภาพถนนและ
เส้นทางอพยพ
ยานพาหนะ
3. แจ้ง แนวทางการอพยพกลับให้
ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
ประชาชนได้รับทราบ
4. ตรวจสอบความพร้อมของ
จัดการประชุมที่สถานที่ที่ผู้
ประชาชนในการอพยพกลับ
อพยพพักอาศัย
5. ดาเนินการอพยพประชาชนกลับ ชี้แจงในที่ประชุมและ
บ้านเรือน
ดาเนินการอพยพประชาชน
กลับ

ผู้รับผิดชอบ
- ฝุายฟื้นฟูบูรณะ

- ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ
- ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ
- ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ
- ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ

บทที่ 7
การปฏิบัติหลังเกิดภัย
7.1 วัตถุประสงค์
เพื่อ ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และต่อเนื่อง ตลอดจนการ
ฟื้นฟูบูรณะสภาพพื้นที่ที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว

7.2 หลักการปฏิบัติ
การฟื้นฟูบูรณะในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง
อานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง
โดยการนาทรัพยากรที่มีอยู่
ทั้งกาลังคน ทรัพย์สิน เครื่องมือเครื่องใช้ของทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการฟื้นฟูบูรณะ ดังนี้
7.2.1 จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัย ในเบื้องต้น ถ้าหากผู้ประสบภัยมีอาการหนักให้ส่งต่อ
โรงพยาบาลอาเภอและจังหวัดต่อไป
7.2.2
จัดที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัยในกรณีที่ต้องอพยพจากพื้นที่อันตราย
7.2.3 ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กรภาคเอกชนในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้
เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้าซ้อนในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย โดยจัดทาบัญชีรายชื่อ
ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานเพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถดารงชีวิตได้ตามปกติ โดยเฉพาะในกรณีที่
ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ เช่น การจัดหาอาชีพใ ห้แก่
บุคคลในครอบครัว เป็นต้น
7.2.4 ให้รื้อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน และอาคารบ้านเรือนของ
ผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพต่อไป
7.2.5 สารวจความเสียหายที่เกิดขึ้น
7.2.6 จัดทาบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหาย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัย
7.2.7 ประสานหน่วยงานของรัฐในการออกเอกสารราชการฉบับใหม่ให้แก่ผู้ประสบภัยทดแทนฉบับเดิมที่
สูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
7.2.8 ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจของประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว

7.3

การปฏิบัติ

การจัดการหลังเกิดภัยเป็นการฟื้นฟูบูรณะภายหลังที่ภัยได้ยุติลงหรือผ่านพ้นไปแล้ว เป็นการดาเนินการทั้ง
ปวงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซ่อมแซมสิ่งที่ชารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม เป็นหน้าที่ความ รับผิดชอบของ
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ เพื่อเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยให้
สามารถดารงชีวิตได้ตามปกติ และเป็นการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว โดย มีหลักการ
ปฏิบัติ ดังนี้

7.3.1. การฟื้นฟูผู้ประสบภัย
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
1. การจัดทาแผนฟื้นฟูผู้ประสบภัย - ประชุมหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดทาแผนฟื้นฟูผู้ประสบภัยต่างๆ
เช่น อาชีพ สุขภาพ อนามัย และ
จิตใจของผู้ประสบภัย

ผู้รับผิดชอบ
- สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
- กองคลัง
- กองช่าง
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชน
- ผู้นาคณะกรรมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน
- สาธารณสุข
- พัฒนาชุมชนอาเภอ
- แรงงานจังหวัด
- อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)
2. การจัดตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์
- ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ปุวย - สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
- ขนย้ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สินไป - กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชน
ยังที่ปลอดภัย
- ผู้นาคณะกรรมการปูองกันและ
- เลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วย
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ตัวเองได้ในระยะแรก
ชุมชน
- รักษาความสงบเรียบร้อยและความ - สาธารณสุข
ปลอดภัยแก่บุคคลและสถานที่
- อปพร. อาสาสมัครต่างๆ
- อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)
3. การให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟู (1) ตั้งคณะกรรมการ สารวจความ - สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
เสียหาย เพื่อ จัดทาบัญชีรายชื่อ
- กองคลัง
ผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหาย - กองสาธารณสุข
(2) สงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามบัญชี - กองช่าง
ที่สารวจ
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชน
(3) ดาเนินการช่วยเหลือซ่อมแซมที่ - ผู้นาคณะกรรมการปูองกันและ
พักอาศัย สิ่งสาธารณูปโภคและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
เส้นทางคมนาคมให้พอใช้การได้ใน
ชุมชน
เบื้องต้น
- หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น
(4) ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้าง
แรงงานจังหวัด พัฒนาชุมชน
ขวัญและกาลังใจของประชาชน
จังหวัด ฯลฯ
(5) รักษาพยาบาลผู้เจ็บปุวย และ
จัดบริการด้านสาธารณสุขแก่
ผู้ประสบภัย
(6) ปูองกันโรคระบาดทั้งคนและสัตว์

หลักการปฏิบัติ
4 การจัดตั้งหน่วยควบคุมความ
ปลอดภัย

แนวทางปฏิบัติ
- รื้อถอนหรือทาลายสิ่งปรักหักพัง
- ทาลายล้างวัตถุระเบิด
- ล้างสารพิษตกค้างต่างๆ
- รักษาความสงบเรียบร้อยและ
การจราจร

ผู้รับผิดชอบ
- สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
- เจ้าหน้าที่ตารวจ
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชน
- ผู้นาคณะกรรมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน
- อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)

7.3.2 การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณะประโยชน์ต่างๆ
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
1. การจัดทาแผนฟื้นฟู
- ประชุมหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง
- สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
เพื่อจัดทาแผนฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน - กองช่าง
และสิ่งสาธารณะประโยชน์ต่างๆ
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชน
- ผู้นาคณะกรรมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชน
- ทางหลวงชนบท
- การไฟฟูาส่วนภูมิภาค อาเภอโชค
ชัย
- การประปาส่วนภูมิภาค อาเภอ
โชคชัย
- อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)
2. การสารวจความเสียหาย จาก สารวจความเสียหายทุกด้านอย่าง
- สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
สาธารณภัย
ละเอียด ทั้งระบบสาธารณูปโภคและ - กองช่าง
สิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชน
- ผู้นาคณะกรรมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชน
- อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)
3. ฟื้นฟูบูรณะโครงสร้างพื้นฐานที่ - ดาเนินการซ่อมแซมโครงสร้าง
- สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
เสียหายในเบื้องต้น
พื้นฐานที่ได้รับความเสียหายโดยใช้ - กองคลัง
งบประมาณขององค์การบริหารส่วน - กองช่าง
ตาบลท่าจะหลุง
ตามหลักเกณฑ์ - หน่วยงานราชการที่ดูแล
ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อ
รับผิดชอบสิ่งสาธารณประโยชน์
ช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่
เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวง

หลักการปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
ชนบท วัฒนธรรมจังหวัด
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. - กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชน
2543 และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ผู้นาคณะกรรมการปูองกันและ
- กรณีที่เกินกว่าความสามารถของ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ ขอรับ
ชุมชน
การสนับสนุนจากหน่วยงานเหนือขึ้น - อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)
ไปตามลาดับ (คณะกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ระดับ
อาเภอ(ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการ
ให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ระดับจังหวัด (ก .ช .ภ .จ .)) หรือ
หน่วยงาน ที่รับผิดชอบโครงสร้าง
พื้นฐานนั้น ๆ ดาเนินการฟื้นฟู
ซ่อมแซม และบูรณะโครงการที่ได้รับ
ความเสียหาย

7.3.3 การติดตามและประเมินผล
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
เมือสถานการณ์ภัยสิ้นสุด
- กองอานวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าจะหลุง ติดตามผลและ
ประเมินผลการดาเนินการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
- ปรับปรุงและทบทวนแผนทุกครั้งที่
พบปัญหาและอุปสรรค

-

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
กองช่าง
กองคลัง
กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชน
ผู้นาคณะกรรมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชน
ทางหลวงชนบท
สาธารณสุข
การไฟฟูาส่วนภูมิภาค อาเภอโชค
ชัย
การประปาส่วนภูมิภาค อาเภอ
โชคชัย
อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)

บทที่ 8
การสื่อสาร
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง
เป็น ศูนย์กลาง
การสื่อสารในเขตพื้นที่รับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงาน สั่งการ รายงานการปฏิบัติและ
สถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้

หลักการปฏิบัติ
การสื่อสารจัดเป็นกิจกรรมที่สาคัญในการบริหารจัดการสาธารณภัย ให้สามารถประสานดาเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
8.1 จัดตั้งระบบสื่อสาร ที่จาเป็นให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ ประกอบด้วย
1) ระบบสื่อสารหลัก คือ ระบบสื่อสารที่มีใช้งานโดยทั่วไปของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานต่างๆ เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานกับประชาชน ซึ่ง
ทุกหน่วยงานต้องจัดเตรียมไว้ให้พร้อมใช้ติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลาและเข้าถึงข้อมูลที่ จาเป็นในการบริหารจัดการสา
ธารณภัยอย่างทั่วถึง ได้แก่ ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน, โทรศัพท์เคลื่อนที่, โทรสาร
2) ระบบสื่อสารรอง คือ ระบบสื่อสารที่มีใช้โดยทั่วไป และใช้งานควบคู่กับระบบสื่อสารหลัก เป็น
ช่องทางเสริมในการติดต่อสื่อสาร โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดให้มีระบบการ
สื่อสารรองให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างทั่วถึง ได้แก่ ระบบวิทยุกระจายเสียง, วิทยุชุมชน
3) ระบบสื่อสารสารอง คือ ระบบสื่อสารที่จัดเตรียมสารองไว้ใช้ทดแทนในกรณีระบบสื่อสารหลักไม่
สามารถใช้การได้ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอต่อจังหวัดให้สถาปนาข่ายวิทยุสารอง ได้แก่ ระบบวิทยุ
สื่อสารข่ายต่างๆ ทั้งข่ายวิทยุสื่อสารราชการ (Trunk Radio) วิทยุสื่อสารข่ายวิทยุสมัครเล่น และข่ายวิทยุเอกชน
8.2 จัดเตรียมและจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือสื่อสารให้เพียงพอและใช้การได้ตลอด 24 ชั่วโมง
8.3 จัดอบรมการใช้อุปกรณ์สื่อสารให้กับบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
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การประปาอาเภอโชคชัย
โทร. 04449-1497
วิทยุสื่อสาร ..........

กองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอาเภอโชคชัย
โทร. 0-4449-1084
วิทยุสื่อสาร ..........
(ช่องความถี่)

องค์กรภาคเอกชน
(ชมรม/สมาคม/มูลนิธิ)
ที่มีเครื่องมือสื่อสาร

กองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครราชสีมา

โรงพยาบาลโชคชัย

โทร. 0-4424-2967
วิทยุสื่อสาร ..........
(ช่องความถี่)

โทร. 0-4449-1084
วิทยุสื่อสาร ..........
(ช่องความถี่)

กองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
อบต.ท่าจะหลุง
โทร. 0-4475-6171
วิทยุสื่อสาร ..........
(ช่องความถี่)

โทร. .............
วิทยุสื่อสาร ..........
(ช่องความถี่)

วิทยุสมัครเล่น.....
โทร. .............
วิทยุสื่อสาร ..........
(ช่องความถี่)

วิทยุชุมชน.....
โทร. .............
วิทยุสื่อสาร ..........
(ช่องความถี่)

กองอานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ละลมใหม่ฯ
โทร. 0-4440-0364-5
วิทยุสื่อสาร ...............
(ช่องความถี่)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอโชคชัย
โทร. 0-4449-1555
วิทยุสื่อสาร ..........
(ช่องความถี่)

สถานีตารวจภูธรอาเภอโชคชัย

โทร. 0-4449-1367
วิทยุสื่อสาร ..........
(ช่องความถี่)

การสื่อสารหลัก – โทรศัพท์,โทรศัพท์เคลื่อนที่,โทรสาร
การสื่อสารรอง – วิทยุสื่อสาร,วิทยุชุมชน
การสื่อสารสารอง – วิทยุสมัครเล่น
แผนภูมิที่ 8.1 การสื่อสารกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง

บทที่ 9
การประสานการปฏิบัติกับองค์การสาธารณกุศล
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง เป็นศูนย์กลางใน
การประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อ ให้สามารถติดต่อประสานงาน สั่งการ รายงานการ
ปฏิบัติและสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
9.1 หลักการปฏิบัติ
9.1.1 ก่อ นเกิดสาธารณภัย
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
1. จัดทา บัญชีรายชื่อองค์การ
ตรวจสอบรายชื่อองค์การ
- สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
สาธารณกุศล
สาธารณกุศลในเขตจังหวัด
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
นครราชสีมา
-ผู้นาคณะกรรมการปูองกัน และ
บรรเทา สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน
2. การเตรียมความพร้อมของ
องค์การสาธารณกุศลในเขต
- ผู้อานวยการท้องถิ่น
องค์การสาธารณกุศลในเขต พื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบล - สานักปลัด
พื้นที่ องค์การบริหารส่วน
ท่าจะหลุง และพื้นที่
- องค์การสาธารณกุศลในเขตพื้นที่
ตาบลท่าจะหลุง และพื้นที่ ข้างเคียง จัดเจ้าหน้าที่
ชื่อ อปท.และพื้นที่ข้างเคียง
ข้างเคียง
ประสานงานกับ กองอานวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลท่า
จะหลุง ตลอด 24 ชั่วโมง
พร้อมอุปกรณ์และกาลังคนที่
สามารถปฏิบัติภารกิจได้
9.1.2 ขณะเกิดสาธารณภัย
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
1. กรณีที่ได้รับการประสานจาก องค์การสาธารณกุศลจัดชุด
- ผู้อานวยการท้องถิ่น (ผู้รับผิดชอบ
กองอานวยการปูองกันและบรรเทา เคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ หลัก)
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วน
และให้รายงานตัว
กับ - สานักปลัด
ตาบลท่าจะหลุง
ผู้อานวยการท้องถิ่น องค์การ - องค์การสาธารณกุศลในเขตพื้นที่
บริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง
เพื่อรับมอบภารกิจในการ
และพื้นที่ข้างเคียง
ปฏิบัติการ

หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
2. กรณี เจ้าหน้าที่ขององค์การ
- ให้ เจ้าหน้าที่ขององค์การ
สาธารณกุศลไปถึงพื้นที่ประสบภัย สาธารณกุศลกั้นเขตพื้นที่
ก่อน
อันตรายและกันไม่ให้ผู้ที่ไม่
เกี่ยวข้องเข้าไปยังพื้นที่อันตราย
- แจ้ง ผู้อานวยการองค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง
หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดย
ทันที เพื่อดาเนินการควบคุม
สถานการณ์ภัยพิบัติ
- แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนการจัดการภัยพิบัติ
9.1.3 หลังเกิดสาธารณภัย
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
การสงเคราะห์ช่วยเหลือ
- องค์การสาธารณกุศล ประสาน
ผู้ประสบภัย
กับผู้อานวยการท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง
เพื่อรับ ทราบถึงความต้องการ
ของผู้ประสบภัยในพื้นที่
- องค์การสาธารณกุศล
ดาเนินการให้ความช่วยเหลือ
และแจ้งให้ผู้อานวยการท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลท่า
จะหลุง ทราบ

ผู้รับผิดชอบ
- สานักปลัด
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
-ผู้นาคณะกรรมการปูองกัน และ
บรรเทา สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน
- องค์การสาธารณกุศลในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง
และพื้นที่ข้างเคียง

ผู้รับผิดชอบ
- ผู้อานวยการท้องถิ่น (ผู้รับผิดชอบ
หลัก)
- สานักปลัด
- องค์การสาธารณกุศลในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง
และพื้นที่ข้างเคียง

ภาคผนวก

-35-

ภาคผนวก ก

บัญชีรายชื่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย
ในเขตอาเภอ โชคชัย
ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยงาน

วิทยุสื่อสาร
นามเรียกขาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ความถี่

หมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์

นายก อบต. ท่าจะหลุง
รองนายก อบต. ท่าจะหลุง
นายอาเภอ

087-2573362

ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

0-4449-1408

ปลัดอาเภอหัวหน้าฝุายอานวยความเป็นธรรม
ปลัดอาเภอหัวหน้าฝุายทะเบียนและบัตร
ปลัดอาเภอหัวหน้าฝุายความมั่นคง

0-4449-1408

นายก อบต. ละลมใหม่พัฒนา

0-4476-1215

รองนายก อบต. ละลมใหม่พัฒนา

0-4476-1215
0-4449-1727

14

ท้องถิ่นอาเภอ
สถานีตารวจภูธร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
สาธารณสุขอาเภอ
พัฒนาชุมชนอาเภอ

15

เกษตรอาเภอ

0-4449-1216

16

ปศุสัตว์อาเภอ

081-9768661

17

สานักงานการไฟฟูาภูมิภาคอาเภอโชคชัย

0-4449-1655

18

การประปาภูมิภาคอาเภอโชคชัย

0-4449-1497

13

081-7303797
0-4449-2500

0-4449-2334
0-4449-1408

0-4449-1367
0-4424-9203
0-4449-1143
0-4449-1325

โทรสาร

-36-

บัญชีรายชื่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยงาน

วิทยุสื่อสาร
นามเรียกขาน

ความถี่

หมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์

1
2

ผู้ว่าราชการจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัด

0-4424-2057

3

สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

0-4425-1818

4

สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

0-4425-7890

5

สานักงานประมงจังหวัด

0-4425-2670

6

สานักงานปศุสัตว์จังหวัด

0-4425-1822

7

สานักงานเกษตรจังหวัด

0-4424-2132

8

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

0-4421-4908

9

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

0-4424-2991

10

สานักงานพาณิชย์จังหวัด

0-4424-2172

11

สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

0-4424-4311

12

สานักงานแรงงานจังหวัด

0-4427-3093

13

สานักงานจัดหางานจังหวัด

0-4425-7718

14

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

0-4425-7102

15

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

0-4446-5010

16

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

0-4423-5000

17

สานักงานท้องถิ่นจังหวัด

0-4424-5520

18

ตารวจภูธรจังหวัด

0-4424-5058

0-4424-4232

โทรสาร

-37บัญชีรายชื่ออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของ เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง
ลําดับ
ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

ที่

ภูมิลาํ เนาปัจจุบนั
หมู่
บ้านเลขที่ ที่ ถนน ตําบล

หมายเหตุ

1

นายวิโรจน์

ไชยณรงค์

3 3007 00462 22 0

35

1

-

ท่าจะหลุง

2

นายสุ วชั

เหนี่ยงกระโทก

3 3007 00461 86 0

23

1

-

ท่าจะหลุง

3

นายวิษณุกร

นัดกระโทก

3 3007 00461 39 8

13

1

-

ท่าจะหลุง หัวหน้าชุด

4

นายสมพร

ไทยมะณี

3 3007 00461 93 2

22

1

-

ท่าจะหลุง

5

นายประกอบ

ด่านกระโทก

3 3007 00463 85 4

4

2

-

ท่าจะหลุง

6

นายก้าน

เนื่องกระโทก

3 3007 00463 86 2

4

2

-

ท่าจะหลุง

7

นายระเวรง

ด่านกระโทก

3 3007 00464 05 2

7

2

-

ท่าจะหลุง

8

นายพนม

ด่านกระโทก

3 3007 00463 99 4

6/2

2

-

ท่าจะหลุง

9

นายสุ จิน

ด่านกระโทก

3 3007 00465 82 2

30

4

-

ท่าจะหลุง

10

นายโสภณ

หนดกระโทก

5 3007 00008 18 5

45

4

-

ท่าจะหลุง

11

นายวีระศักดิ์

ถัว่ กระโทก

3 3007 00464 38 9

56/1

4

-

ท่าจะหลุง

12

นายวีระชัย

ดวดกระโทก

5 3007 90001 57 6

32

4

-

ท่าจะหลุง

13

นายอนุศาสตร์

พูนเพ็ชร์

3 3001 00589 61 0

11

6

-

ท่าจะหลุง

14

นายสมเกียรติ

สังเกต

3 3007 00416 05 3

7

1

-

ท่าจะหลุง

15

นางประยงค์

เจ๊กแตงพะเนาว์

3 3007 00608 26 7

79

2

-

ท่าจะหลุง

16

นายประเทือง

มูลสาร

3 3007 00463 64 1

2

2

-

ท่าจะหลุง

17

นายราตรี

ดอกกระโทก

3 3007 00467 87 6

77

2

-

ท่าจะหลุง

18

นายเอนก

ดอกกระโทก

3 3007 00417 74 9

79

2

-

ท่าจะหลุง

19

นายประสงค์

ดอกกระโทก

3 3007 00477 02 2

1

4

-

ท่าจะหลุง

20

นางจาก

แก่นต้น

3 3007 00606 62 1

11/1

6

-

ท่าจะหลุง

21

นางจําปี

จิ๋วขุนทด

3 3007 00504 91 7

33

7

-

ท่าจะหลุง

22

นางมุทิตา

สานนอก

3 3007 00610 83 1

42

7

-

ท่าจะหลุง

23

นางมะลิ

ซาหว่า

3 3022 00439 16 6

12

7

-

ท่าจะหลุง

24

นายพนม

ถอยกระโทก

3 3007 00483 75 8

72/1

5

-

ท่าจะหลุง

25

นายนิยม

ถอยกระโทก

3 3007 00483 76 6

81/2

5

-

ท่าจะหลุง

26

นายพนาสันต์

ด่านกระโทก

3 3007 00482 62 0

52

5

-

ท่าจะหลุง

27

นายจําลอง

ศรี กระโทก

3 3007 00499 52 2

50/1

5

-

ท่าจะหลุง

ลําดับ

ชื่อ - สกุล

ที่

เลขประจําตัวประชาชน

ภูมิลาํ เนาปัจจุบนั
บ้านเลขที่

หมู่ที่ ถนน

ตําบล

28

นายสกล

แก่นต้น

1 3007 00008 68 9

11/1

6

-

ท่าจะหลุง

29

นายธีรภัทร์

หน่วงกระโทก

3 3007 00609 22 1

37

6

-

ท่าจะหลุง

30

นายณัฐพล

หน่วงกระโทก

3 3007 00609 20 4

1

6

-

ท่าจะหลุง

31

นายวิจิตร

หน่วงกระโทก

3 3007 00609 26 3

26/1

6

-

ท่าจะหลุง

32

นายถิน

คนเพียร

4 3007 00001 98 1

38

7

-

ท่าจะหลุง

33

นายเจ็ด

หนึ่งกระโทก

3 3007 00608 89 5

19

7

-

ท่าจะหลุง

35

นายยวน

หนึ่งกระโทก

3 3007 00608 87 9

18

7

-

ท่าจะหลุง

36

นายทวี

สนามคํา

3 3007 00609 79 4

1

7

-

ท่าจะหลุง

37

นายเฉลียว

มาบกลาง

3 3006 00621 53 9

32

7

-

ท่าจะหลุง

38

นายจรู ญ

ทันกระโทก

3 3007 00484 80 1

88

5

-

ท่าจะหลุง

39

นายชนะชัย

นุชกระโทก

3 3007 00619 31 5

42

3

-

ท่าจะหลุง

40

นายพิศาล

เนื่องกระโทก

3 3007 00617 37 1

86

3

-

ท่าจะหลุง

41

นายณรงค์ชยั เที่ยงกระโทก

3 3007 00618 30 1

52

3

-

ท่าจะหลุง

42

นายมิตร

ถอยกระโทก

3 3007 00618 07 6

16

3

-

ท่าจะหลุง

43

นายสละ

เปล้ากระโทก

3 3007 00618 25 4

19

3

-

ท่าจะหลุง

44

นายวีระชัย

นามดิลก

3 3007 00313 23 2

42

8

-

ท่าจะหลุง

45

นายวินยั

เกรี ยมมะเริ ง

3 3007 00502 28 1

58

8

-

ท่าจะหลุง

46

นายยอด

นกกระโทก

3 3007 00502 24 8

61/1

8

-

ท่าจะหลุง

47

นายบุญจันทร์

ชมดอน

3 3014 01204 21 1

165

9

-

ท่าจะหลุง

48

นายบุญลํ้า

แต้มกระโทก

3 3007 00504 74 7

150

10

-

ท่าจะหลุง

49

นายวสัน

เบี้ยกระโทก

3 3007 00504 53 4

154/1

10

-

ท่าจะหลุง

50

นายยวน

แป้ นกระโทก

3 3007 00504 38 1

23

10

-

ท่าจะหลุง

51

นายวรยุทธ

พลแสน

1 3007 00083 90 7

67/7

10

-

ท่าจะหลุง

52

นางจักรี

บุญยะภาภรณ์

3 3001 01087 79 1

88

3

-

ท่าจะหลุง

53

นางสาวสมจิตร เนื่ องกระโทก

3 3007 00617 35 5

5

3

-

ท่าจะหลุง

54

นายมิตร

ถอยกระโทก

3 3007 00618 07 6

16

3

-

ท่าจะหลุง

55

นายสุ ชาติ

บ่อยกระโทก

3 3007 00351 57 6

84

3

-

ท่าจะหลุง

56

นายสลับ

แป้ นกระโทก

3 3007 00302 05 2

60

3

-

ท่าจะหลุง

57

นายสุ ริยา

ดงกระโทก

3 3007 00618 39 4

89

3

-

ท่าจะหลุง

หมายเหตุ

ลําดับ

ชื่อ - สกุล

ที่

เลขประจําตัวประชาชน

ภูมิลาํ เนาปัจจุบนั
บ้านเลขที่

หมู่ที่ ถนน

ตําบล

หมายเหตุ

58

นายวันชัย

เบี้ยกระโทก

3 3007 00617 40 1

77

3

-

ท่าจะหลุง

*

59

นายอร่ าม

เที่ยงกระโทก

3 3007 00617 93 2

14

3

-

ท่าจะหลุง

*

60

นายบํารุ ง

เอี่ยมอยูแ่ ท้

3 3007 00617 89 4

2

8

-

ท่าจะหลุง

*

61

นางแฉล้ม

พรมกระโทก

3 3007 00509 17 0

166

9

-

ท่าจะหลุง

*

62

นางหาดแก้ว

สนั่นไพร

3 3007 00503 36 7

76

9

-

ท่าจะหลุง

*

63

นายสมัย

ยวงทอง

3 3007 00509 33 1

167

9

-

ท่าจะหลุง

*

64

นายสุ รชาติ

ม้ากระโทก

3 1005 01754 05 2

29

9

-

ท่าจะหลุง

*

65

นายประกิจ

จันทร์ประกอบ

3 3007 00486 74 9

36

9

-

ท่าจะหลุง

*

66

นางสาวสุ เทพ

ป้ องกลาง

3 3007 00504 21 6

91

9

-

ท่าจะหลุง

*

67

นายวิเชียร

สนัน่ ไพร

5 3007 00033 84 8

44

9

-

ท่าจะหลุง

*

68

นายบุญส่ ง

ชะวาลา

3 3007 00607 80 5

5

9

-

ท่าจะหลุง

*

-40-

ภาคผนวก ข

บัญชีสถานที่สาคัญในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สถานที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าจะหลุง
โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น
โรงเรียนหนองกก
วัดบ้านขี้ตุ่น
วัดบ้านสาโรง
วัดหนองกก
วัดใหม่หนองกก
สานักสงฆ์บ้านงิ้ว
สานักสงฆ์วิสุทธิดารงธรรม

ที่ตั้ง

หมายเหตุ

-41-

ภาคผนวก ค
พื้ นทีป่ ลอดภัยสำหรับกรณีเกิดภัยอุทกภัยในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
สถานที่ตั้ง

ขนาด
(ตร.ม.)

ความสามารถ
รองรับ
ผู้ประสบภัย (คน)

1
2

ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 7
ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 10

60
60

50
50

3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ขี้ตุ่น

400

500

ลาดับ
ที่

หมายเหตุ: ควรแยกพื้นที่ปลอดภัยสาหรับภัยแต่ละประเภท

จุดเตรียมอพยพ
(ระบุสถานที่)

ผูร้ ับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 7 นายจรัญ เพลาไธสง
ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 10 นายบุญทิ้ง เบี้ยกระ
โทก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นายประมวล ดวด
ขี้ตุ่น
กระโทก

