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   สาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความแปรปรวน ของ
ภูมิอากาศโลก ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปล่ียนแปลงโครงสร้างสังคมไทยจากสังคม
ชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็วประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภัยเพิ่มขึ้นส่งผลให้    ความเสียหายจากสา
ธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ท้ังภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว และ    ภัยจากการกระท าของมนุษย์ 
เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย 

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน และมีบทบาท  ภารกิจในการเข้า
ไปให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภัยในล าดับแรก  ก่อนท่ีหน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      เป็นผู้อ านวยการท้องถิ่นในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นของตน  จึงถือเป็นภารกิจส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้อง
เตรียมความพร้อมในการปูองกันสาธารณภัย และพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยภายหลังจากสถานการณ์ภัยยุติ  

   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง จึง ได้จัดท าแผน ปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทา  สา
ธารณภัย ส าหรับเป็นแนวทางปฏิบัติในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ีรับผิดชอบ
และพื้นท่ีข้างเคียง ต้ังแต่ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย ได้อย่างถูกต้องตาม กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวช้อง 
สอดคล้อง กับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อปูองกันและลดความ
สูญเสียจากการเกิดสาธารณภัยท่ีมีผลต่อชีวิต ทรัพย์สินและเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

            

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง 

                             ผู้อ านวยการท้องถ่ิน 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

  

สถานการณ์ สาธารณภัยหรือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติในปัจจุบัน  พบว่า ภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ี
เกิดขึ้นมีความถีแ่ละความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ท้ังอุทกภัย ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว พายุ ฤดูร้อน เป็นต้น โดยมีปัจจัย
หลักมาจาก การกระท าของมนุษย์ เช่น การ ตัดไม้ การ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุุมเฟือย  การขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม ล้วนเป็นสาเหตุท่ีท าให้โลกมีการเปล่ียนแปลงจนเข้าสู่ภาวะโลกร้อนท่ีรุนแรงและรวดเร็วขึ้น การ
เปล่ียนแปลงของอุณหภูมิโลกมีผลต่อระบบนิเวศ เช่น น้ าแข็งขั้วโลกละลายเพิ่มขึ้น สภาพอากาศแปรปรวน ร้อนจัด 
และอากาศท่ีหนาวจัด ท าให้มีหิมะปกคลุมมาก เหมือนท่ีก าลังเกิดขึ้นในทวีปยุโรป หรือเมื่อเกิดฝนตกในปริมาณมาก
เป็นเวลานานส่งผลให้เกิดน้ าท่วมหนัก และแผ่นดินถล่มดังท่ีเกิดขึ้นกับจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย 

กอปรกับพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ี คือ องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมี
กฎหมายจัดต้ัง มีหน้าท่ีปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่นและมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อ านวยการ
จังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีนั้น (ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา) เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น 
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าท่ีในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน และมีหน้าท่ีช่วยเหลือ
ผู้อ านวยการท้องถิ่นตามท่ีได้รับมอบหมาย (มาตรา 20) 

       

วัตถุประสงค์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  จัดท าแผนปฏิบัติ

การในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1.1 เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับสาธารณภัยให้แก่ประชาชนและ
ชุมชน  

1.2 เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ อันจะน าไปสู่การเตรียมความ
พร้อมและการสร้างความเช่ือมั่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

1.3 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถลดความสูญเสียท่ีเกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยท่ีสุด 

1.4 เพื่อให้ประชาชนท่ีประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างท่ัวถึงและทันเวลา 
1.5 เพื่อบูรณาการระบบการส่ังการท่ีมีเอกภาพในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
1.6 เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีดี และสอดคล้องกับวัฏจักรการเกิดภัย 

 

 
   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง 

 

2.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร ์(ข้อมูลจากแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง) 
  ลักษณะภูมิประเทศของต าบลท่าจะหลุง  มีลักษณะเป็นท่ีสูงทางด้านทิศตะวันออก  แล้วลาดต่ าลง
สู่ทิศตะวันตก  ส่วนทางทิศเหนือและทิศใต้   เป็นท่ีดอนและท่ีลุ่มเหมาะส าหรับท าการเกษตร  ดินส่วนใหญ่มีปัญหา
ดินเปรี้ยว  ดินมีกรวดทราย   และหน้าดินถูกชะล้าง  พื้นท่ี ท้ังหมดมีจ านวน    37,655  ไร่  คิดเป็น   60.25  ตาราง
กิโลเมตร   มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
           ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต าบลหนองยาง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

ทิศใต้  ติดต่อกับ  ต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลลุงเขว้า  อ าเภอหนองบุญมาก และต าบลสีสุก  อ าเภอจักราช  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ต าบลด่านเกวียน  อ าเภอโชคชัย และต าบลหนองระเวียง  อ าเภอเมือง  
 

2.2 ประชากร (ข้อมูลจากแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง )         
   จ านวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  จากข้อมูลของส านักทะเบียนราษฎร์ของอ าเภอ โชคชัย 
เมื่อเดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564  พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง มีจ านวนประชากร ท้ังส้ิน 5,176 คน  
จ าแนกเป็นชาย 2,560 คน  หญิง  2,616  คน  และมีจ านวนครัวเรือนท้ังส้ิน  1,488  ครัวเรือน ซึ่งจะดูได้จากตาราง
เปรียบเทียบและแผนภูมิ 

 

หมู ่
ท่ี 

หมูบ่้าน 
/ชุมชน 

ปี 2564 
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 ขี้ตุ่น 102 157 172 329 
2 ขี้ตุ่น 165 285 308 593 
3 หนองหญ้าปล้อง 164 242 238 480 
4 ขี้ตุ่น 105 145 150 295 
5 ส าโรง 284 507 500 1,007 
6 งิ้ว 141 256 277 533 
7 ใหม่นานิยม 64 120 107 227 
8 หนองกก 233 454 472 926 
9 หัวดอน 163 291 288 579 
10 โนนสวรรค ์ 67 103 104 207 

รวม 1,488 2,560 2,616 5,176 
    
        

* จ านวนประชากร (ข้อมูลจากแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง)  
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2.3 ลักษณะการประกอบอาชีพ 
   ประชาชนร้อยละ   80  ของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง ประกอบอาชีพ  เกษตรกรรมท้ังนี้    
  เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับ  การเพาะปลูก   เป็นต้น    
  เฉล่ียรายได้ประชากรต่อหัว/ต่อปี    40,000  บาท  

ฯลฯ 
2.4 สถิติการเกิดสาธารณภัยของ  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  (ประวัติการเกิดภัยเรียงตามระดับความ
รุนแรงของภัยจากมากไปหาน้อย) 
 (1) อุทกภัย/โคลนถล่ม 
 

วัน เดือน ป ี
ที่เกิดภัย 

สาเหตุการเกิดภัย 
พื้นที่ประสบภัย 

(หมู่บ้าน/ชุมชน) 

จ านวนครัวเรือน 
ที่ประสบภัย 
(ครัวเรือน) 

เสียชีวิต 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลค่าความเสียหาย 
(บาท) 

- - - - - - - 

 

  (2) วาตภัย 
 

วัน เดือน ป ี
ที่เกิดภัย 

สาเหตุการเกิดภัย พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่บ้าน/ชุมชน) 

จ านวนบ้านเรือน
เสียหายทั้งหลัง 

(หลัง) 

จ านวนบ้านเรือน
เสียหายบางส่วน 

(หลัง) 

มูลค่าความ
เสียหาย 
 (บาท) 

28 ก.พ. 55 ลมกรรโชกแรง หมู่ท่ี 5 1 - 3,104 

26 มิ.ย.55 ลมกรรโชกแรง หมู่ท่ี 8 1 - 372 

31 ก.ค.55 ลมกรรโชกแรง หมู่ท่ี 6 
หมู่ท่ี 9 

3 
1 

- 8,146 
2,200 

  (ท่ีมา : อบต.ท่าจะหลุง ข้อมูล  ณ  วันท่ี  30  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2555) 

 

  (3) ภัยแล้ง 

วัน เดือน ป ี
ที่เกิดภัย 

สาเหตุการ

เกิดภัย 
พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่บ้าน/ชุมชน) 

จ านวนครัวเรือน
ที่ประสบภัย 
(ครัวเรือน) 

พื้นที่การเกษตร
เสียหาย 

(ไร่) 

จ านวนสัตว์ 
ที่รับผลกระทบ 

(ตัว) 

มูลค่า 
ความเสียหาย 

 (บาท) 
1 ต.ค. 54-
30 ก.ย. 55 

ฝนท้ิงช่วง 
หมู่ท่ี 1- หมู่ท่ี 10 1,218 30,420 - 200,000 

 (ท่ีมา : อบต.ท่าจะหลุง ข้อมูล  ณ  วันท่ี  30  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2555) 
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  (4) อัคคีภัย  

วัน เดือน ป ี
ที่เกิดภัย 

สาเหตุการ
เกิดภัย 

พื้นที่ประสบภัย 

(หมู่บ้าน/ชุมชน) 

จ านวนครัวเรือน
ที่ประสบภัย 
(ครัวเรือน) 

เสียชีวิต 
 (คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลค่า 
ความเสียหาย 

(บาท) 

- - - - - - - 

 (ท่ีมา : อบต.ท่าจะหลุง ข้อมูล  ณ  วันท่ี  30  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2555) 
 
2.5 ข้อมูลความเสี่ยงภัย 

(1) พื้นที่เสี่ยงภัย 

ที ่ หมู่บ้าน/ชุมชน ลักษณะทางกายภาพ 
ประเภทภัยที่เกิดข้ึนบ่อยครั้ง/

คาดว่าจะเกิดข้ึน 

1 หมู่ท่ี 1,3,4,5,6,9 เป็นท่ีราบลุ่ม   อุทกภัย 

2 หมู่ท่ี 1 – หมู่ท่ี 10 เป็นชุมชนหนาแน่น   วาตภัย 

3 หมู่ท่ี 1 – หมู่ท่ี 10 เป็นชุมชนหนาแน่น   ภัยแล้ง 
 

(2) ประชากรกลุ่มเสี่ยงภัย 
หมู่บ้าน/ 
ชุมชน 

เด็ก  
(คน) 

คนชรา 
(คน) 

คนพิการ 
(คน) 

คนป่วย 
(คน) 

หญิงมคีรรภ์ 
(คน) 

รวม 

หมู่ท่ี 1 – 
หมู่ท่ี 10 

500 504 115 - - 1,524 

รวม 500 504 115 - - - 

หมายเหตุ: เด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 10 ปีลงมา  , คนชรา หมายถึง บุคคลที่มีอายุต้ังแต่ 65 ปีขึ้นไป 
(3) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่ส าคัญ 

 (3.1) ด้านปศุสัตว์ (ข้อมูลจากปศุสัตว์อ าเภอ) 
หมู่บ้าน/ 
ชุมชน 

โค 
 (ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

สุกร 
 (ตัว) 

แพะ 
(ตัว) 

แกะ 
(ตัว) 

เป็ด 
(ตัว) 

ไก่ 
(ตัว) 

ห่าน 
(ตัว) 

นกกระทา 
(ตัว) 

อื่นๆ 
(ตัว) 

รวม 
(ตัว) 

            
รวม            

(3.2) ด้านการเกษตร (ข้อมูลจากเกษตรอ าเภอ) 

หมู่บ้าน/ 
ชุมชน 

นาข้าว 
(ไร่) 

พืชไร่ 
(ไร่) 

พืชสวน และอื่นๆ 
(ไร่) 

 

รวม 

     
รวม     
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(3.3) ด้านประมง (ข้อมูลจากประมงอ าเภอ) 

หมู่บ้าน/ 
ชุมชน 

บ่อปลา 
 (ไร่) 

บ่อกุ้ง ปู และหอย 
(ไร่) 

รวม 
(ไร่) 

สัตว์น้ าที่เลี้ยงในกระชัง 
 (ตารางเมตร) 

     
รวม     

 
2.6 การประเมินความเสี่ยงภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง 

   จากข้อมูลส าคัญดังกล่าวเบ้ืองต้น ท าให ้  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง      มีความเส่ียงต่อการเกิด
สาธารณภัย ดังนี้ (เรียงจากความเส่ียงภัยมากไปหาน้อยตามล าดับ) 

ล าดับที่ ประเภทของภัย ลักษณะของการเกิดภัย 

1 อุทกภัย -ฝนตกติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน 
- น้ าล้นตลิ่ง 

2 วาตภัย - เกิดพายุหมุนเขตร้อน บริเวณที่โล่ง 
3 ภัยแล้ง - น้ าในแหล่งน้ า......แห้งขอด ฝนท้ิงช่วง 

- น้ าในแม่น้ า.....ซึ่งเป็นแหล่งน้ าส าหรับผลิตน้ าประปา ลดน้อยจนไม่เพียงพอ 
 

   
 
 
 
 

           
        
  

 
 
 
 
 
 

 

จากความเส่ียงต่อสาธารณภัย ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ
ของรัฐ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง      จึงจัดท าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย     
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  พ.ศ. 2556  ขึ้นเพื่อปูองกันการสูญเสียชีวิต /ทรัพย์สินและบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย 
หมายเหตุ :  ให้  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง      พิจารณาประเมินความเส่ียงของภัยจากความถ่ีการเกิด

ของภัย/การสามารถควบคุมภัยในพื้นท่ีให้สงบได้โดยเร็วว่าอยู่ในระดับใด มาก ปานกลาง หรือน้อย 
การจัดล าดับความเส่ียงภัย ควรเน้นท่ีความเส่ียงสูงและปานกลาง 

_______________________ 
 



 
 

บทที่ 3 
การจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

3.1  องค์กรปฏิบัติ 
 3.1.1 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง    ท าหน้าท่ี
เป็นหน่วยงานของผู้อ านวยการท้องถิ่น   และให้มีท่ีท าการ โดยให้ใช้ท่ีท าการ/ส านักงาน   องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
จะหลุง  เป็นส านักงานของผู้อ านวยการ ท้องถิ่น   มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
จะหลุง  เป็นผู้อ านวยการ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง      เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการ  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน 
และภาคเอกชนในพื้นท่ีร่วมปฏิบัติงานในกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รับผิดชอบในการปูองกันและ
บรรเทา    สาธารณภัยในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง   และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นใน
พื้นท่ี 

3.1.2 ภารกิจของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง       
    (1) อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง       
    (2)  สนับสนุนกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพื้นท่ีติดต่อ หรือใกล้เคียง หรือเขต
พื้นท่ีอื่นเมื่อได้รับการร้องขอ 
    (3)  ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังประสานความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน 
 3.2  โครงสร้างและหน้าที่ของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง       
 3.2.1 โครงสร้างกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง      
ประกอบด้วย 6 ฝุาย ได้แก่ 
    (1) ฝุายอ านวยการ  
    (2) ฝุายแผนและโครงการ  
    (3) ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ  
   (4) ฝุายฟื้นฟูบูรณะ  
   (5) ฝุายประชาสัมพันธ์  
   (6) ฝุายส่ือสาร  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 3.1  โครงสร้างกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  
 

 3.2.2 หน้าที่  
    (1) ฝ่ายอ านวยการ ท าหน้าท่ี อ านวยการ ควบคุม ก ากับดูแล ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และวางระบบการติดต่อส่ือสารในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระหว่างกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับและฝุายท่ีเกี่ยวข้อง ให้การติดต่อเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ต่อเนื่องและเช่ือถือได้ตลอดเวลา 
 (2) ฝ่ายแผนและโครงการ ท าหน้าท่ีเกี่ยวกับงานการวางแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การ
พัฒนาแผนงาน การพัฒนาเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอน งานติดตามประเมินผลงานการ
ฝึกซ้อมแผนฯ งานการจัดฝึกอบรมต่างๆ และงานการจัดท าโครงการเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (3) ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ  ท าหน้าท่ีติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ท่ี
อาจเกิดขึ้น วางมาตรการต่างๆ ในการปูองกันภัยมิให้ภัยเกิดข้ึน หรือเกิดขึ้นแล้วให้ได้รับความเสียหายน้อยท่ีสุดจัด
ระเบียบแจ้งเตือนภัย การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย งานการข่าว การรักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติการ
จิตวิทยา 
 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง       
(ผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ) 

 

ฝ่าย 
อ านวยการ 

- รองนายก อบต.     
  ท่ีได้รับมอบหมาย 
- ส านักงานปลัด 
- ก านัน/ผู้ใหญ/่ ผู้น า 
   ชุมชน 
- อปพร.  
  อาสาสมัครต่างๆ  

ฯลฯ 

ฝ่าย 
ฟื้นฟูบูรณะ 

- กองช่าง 
- กองคลัง 
- สาธารณสุขอ าเภอ 
- ไฟฟูา 
- ประปา 
- ทางหลวงชนบท 

ฯลฯ 
 

ฝ่าย 
ประชาสัมพันธ์ 

- ส านักงานปลัด 
- กองวิชาการและ
แผนงาน 
- วิทยุชุมชน 

ฯลฯ 
 

 

ฝ่าย 
แผนและ
โครงการ 

- กองวิชาการและ 
  แผนงาน 

ฯลฯ 
 

 

ฝ่าย 
ป้องกัน 

และปฏิบัติการ 
- ส านักงานปลัด 
- ต ารวจ 
- ก านัน/ผู้ใหญ/่ ผู้น า    
   ชุมชน 
- อปพร. อาสาสมัคร 
  ต่างๆ  

ฯลฯ 
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    (4) ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ  ท าหน้าท่ีส ารวจความเสียหาย และความต้องการด้านต่างๆ จัดท าบัญชี             
ผู้ประสบสาธารณภัย ประสานงานกับทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อ ให้การ
สงเคราะห์ และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมท้ังด าเนินการฟื้นฟู
บูรณะส่ิงท่ีช ารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากท่ีสุด  
    (5) ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ท าหน้าท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแถลงข่าวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายและความช่วยเหลือ ให้แก่
ส่ือมวลชนและประชาชนท่ัวไปได้ทราบ 
    3.3 การบรรจุก าลัง 
  3.3.1 ในภาวะปกติ ใช้ก าลังเจ้าหน้าท่ี ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง      เป็นหลัก 
 3.3.2 เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นท่ีใด ให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้า
ควบคุมสถานการณ์ ปฏิบัติหน้าท่ี  และเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีโดยเร็ว และรายงานให้ผู้อ านวยการอ าเภอ
ทราบทันที 
 

        ผู้อ านวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา) 

                           กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา 
(กอ.ปภ.จว นครราชสีมา) 

 

 
 

 

ผู้อ านวยการอ าเภอ (นายอ าเภอโชคชัย) 

                               กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอโชคชัย 
(กอ.ปภ.อ. โชคชัย) 

 
 

ผู้อ านวยการท้องถ่ิน (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง) 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง       
(กอ.ปภ.เทศบาล/กอ.ปภ.อบต. ท่าจะหลุง) 

 

แผนภูมิที่ 3.2  โครงสร้างการบังคับบัญชาของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
พื้นที ่

________________________ 



 
 

บทที่ 4 
 

การปฏิบัติก่อนเกิดสาธารณภัย 
 

4.1 วัตถุประสงค์ 
  เพื่อเตรียมการด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์สาธารณภัย
ท่ีอาจเกิดขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2 หลักการปฏิบัติ 
   ให ้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง     และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรท่ี
จ าเป็นเพื่อการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เหมาะสมกับผลการประเมินความเส่ียงและความล่อแหลมของพื้นท่ี 
รวมท้ังการวางแนวทางการปฏิบัติการให้พร้อมเผชิญสาธารณภัยและด าเนินการฝึกซ้อม ตามแผนท่ีก าหนดอย่าง
สม่ าเสมอเป็นประจ า เพื่อให้เกิดความพร้อมในทุกด้านและทุกภาคส่วนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง       
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1. การป้องกันและลด
ผลกระทบ 

  

1.1. การวิเคราะห์ความเส่ียงภัย - ประเมินความเส่ียงภัยและความ
ล่อแหลมในเขตพื้น ท่ี โดย พิจารณา
จากข้อมูลสถิติ การเกิดภัย และจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อม
ต่างๆ 
- จัดท าแผนท่ีเส่ียงภัย แยกตาม
ประเภทภัย 

- ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- กองช่าง  
- กองวิชาการและแผนงาน 
- ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
- ผู้น าคณะกรรมการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชน 

1.2. การเตรียมการด้าน
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

(1) จัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการสาธารณภัย 
(2) พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลด้าน
สาธารณภัยระหว่างหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้
ร่วมกัน 
(3) กระจายข้อมูลด้านสาธารณภัยไป
ยังหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีปฏิบัติการ 

- ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- กองวิชาการและแผนงาน 
 

1.3. การส่งเสริมให้ความรู้และ
สร้างความตระหนักด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(1) สนับสนุนให้ส่ือประชาสัมพันธ์ทุก
แขนงมีบทบาทในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังจิตส านึก

- ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- กองวิชาการและแผนงาน 
- ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
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 ด้านความปลอดภัย ( Safety Mind) 

อย่างต่อเนื่อง 
(2) เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
(3) พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนเข้าใจ
ง่าย เหมาะสม  เข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย
แต่ละกลุ่ม และเป็นท่ีน่าสนใจ 
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
เครือข่ายในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และอาสาสมัครต่างๆ มี
ส่วนร่วมในการรณรงค์ในเรื่องความ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

- ผู้น าคณะกรรมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชน 

1.4. การเตรียมการปูองกันด้าน
โครงสร้างและเคร่ืองหมาย
สัญญาณเตือนภัย 

(1) จัดหาพื้นท่ีรองรับน้ าและกักเก็บ
น้ า 
(2) ก่อสร้างก าแพง ผนัง หรือรอดัก
ตะกอน เพื่อปูองกันการเอ่อล้นหรือ
สูญเสียพื้นดินจากการกัดเซาะชายฝ่ัง
ของทะเลและแม่น้ า 
(3) สร้างอาคารหรือสถานท่ีเพื่อเป็น
สถานท่ีหลบภัย  ส าหรับพื้นท่ีท่ีการ
หนีภัยท าได้ยาก หรือไม่มีพื้นท่ีหลบ
ภัยท่ีเหมาะสม 
(4) ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเพื่อ
การส่งก าลังบ ารุง หรือเส้นทางไป
สถานท่ีหลบภัยให้ใช้การได้
ตลอดเวลา 

- ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- กองช่าง  
- ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
- ผู้น าคณะกรรมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชน 

2. การเตรียมความพร้อม   

2.1 ด้านการจัดระบบปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน 

(1) จัดท าคู่มือและ จัดท าแผนปฏิบัติ
การฉุกเฉินและแผนส ารองของ
หน่วยงาน และมีการ ฝึกซ้อม แผน  
เป็นประจ าทุกปี 

- ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- กองวิชาการและแผนงาน 
- กองช่าง 
- ต ารวจ 
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(2) จัดเตรียมระบบการติดต่อส่ือสาร
หลักและส่ือสารส ารอง  
(3)ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารแก่ประชาชนและเจ้าหน้าท่ี 
(4) จัดเตรียมระบบการแจ้งเตือนภัย
และส่งสัญญาณเตือนภัยให้ประชาชน
และเจ้าหน้าท่ีได้รับทราบล่วงหน้า 
(5) จัดเตรียมเส้นทางอพยพและ
จัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัยส าหรับคน
และสัตว์เล้ียง 
(6) ก าหนดมาตรการรักษาความ
ปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย รวมทั้ง
การควบคุม การจราจรและการ
สัญจรภายในเขตพื้นท่ี 
(7) จัดระบบการ ดูแลส่ิงของ บริจาค
และการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
(8) จัดท าบัญชีรายช่ือคนท่ีต้อง
ช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 

- ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
- ผู้น าคณะกรรมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน 
- อปพร. ,อส. 

2.2  ด้านบุคลากร (1) จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และก าหนดวิธีการปฏิบัติตามหน้าท่ี
และขั้นตอนต่างๆ 
(2)  วางระบบการพัฒนาศักยภาพ
และการฝึกอบรม บุคลากรด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(3) จัดท าบัญชีผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน
ต่างๆ หรือเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงาน
และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
(4) การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้าน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
โดยการฝึกอบรมประชาชน 

- ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
- ผู้น าคณะกรรมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชน 

2. 3  ด้านเคร่ืองจักรกล 
ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และพลังงาน 

(1)จัดเตรียมเครื่องจักรกล 
ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นให้พร้อม ใช้งานได้ทันที 

- ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- กองช่าง 
- ต ารวจ 
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(2)จัดท าบัญชีเครื่องจักรกล 
ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาค
ส่วน 
(3) พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมือ 
วัสดุ อุปกรณ์ด้านสาธารณภัยให้
ทันสมัย 
(4) จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นพื้นฐานส าหรับชุมชน 
(5) จัดเตรียมระบบเตือนภัย 
(6) จัดหาน้ ามันเช้ือเพลิงส ารอง /
แหล่งพลังงานส ารอง 

- ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
- ผู้น าคณะกรรมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

2.4 ด้านการเตรียมรับ
สถานการณ์ 

(1) จัดประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เช่น สถานพยาบาล ไฟฟูา 
ประปา ผู้น าชุมชน ฯลฯ 
( 2) มอบหมายภารกิจ ความ
รับผิดชอบให้แก่หน่วยงานนั้น 
(3) ก าหนดผู้ประสานงานท่ีสามารถ
ติดต่อได้ตลอดเวลาของแต่ละ
หน่วยงาน 
 

- ส านักปลัด  

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 5 
การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 

5.1 วัตถุประสงค ์
 5.1.1 เพื่อด าเนินการระงับภัยท่ีเกิดขึ้นให้ยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยท่ีเกิดขึ้น โดยการ
ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
  5.1.2 เพื่อรักษาชีวิต ทรัพย์สิน และสภาวะแวดล้อมท่ีได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติให้สูญเสียน้อยท่ีสุด 

5.2 การปฏิบัติเม่ือเกิดสาธารณภัย 
 คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน  กองอ านวยการปูองกันและบรรเทา

สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง   หรือกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ โชคชัย 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินการตามข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 
5.2.1 กรณีเม่ือเกิดสาธารณภัย ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน  

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1 การแจ้งเหตุ ประชาชน/อาสาสมัคร/คณะ

กรรมการฯ ฝุายแจ้งเตือนภัย แจ้ง
เหตุให้ประธานคณะกรรมการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมู่บ้าน/ชุมชน  และผู้อ านวยการ
ท้องถิ่น/ผู้ท่ีผู้อ านวยการท้องถิ่น
มอบหมายทราบโดยทางวิทยุส่ือสาร 
/โทรศัพท์ 
- วิทยุส่ือสาร ความถ่ี...........MHz 
- โทรศัพท์สายด่วน 
0-4475-6171 

- คณะกรรมการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชนฝุาย
แจ้งเตือนภัย (ผู้รับผิดชอบหลัก) 

- ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
- อปพร./มิสเตอร์เตือนภัย/ OTOS/

อาสาสมัครต่างๆ 

2 การระงับเหตุ คณะกรรมการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน อปพร./
มิสเตอร์เตือนภัย/ OTOS/
อาสาสมัครต่างๆ เข้าระงับเหตุ ตาม
แผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชุมชน 

- คณะกรรมการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน 
(ผู้รับผิดชอบหลัก) 

- ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
- อปพร./มิสเตอร์เตือนภัย/ OTOS/

อาสาสมัครต่างๆ 
3 การประสานหน่วยงานต่างๆ  กรณีมีผู้บาดเจ็บให้ประสาน

สถานพยาบาลในพื้นท่ี/ข้างเคียง 
- วิทยุส่ือสาร ความถ่ี...........MHz 

 โทรศัพท์สายด่วน  0-4475-6171

- คณะกรรมการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน ฝุาย
ส่ือสารประชาสัมพันธ์  
(ผู้รับผิดชอบหลัก) 

- ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 



 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
กรณีเกินศักยภาพของหมู่บ้าน/
ชุมชนในการระงับภัย ให้ประธาน
คณะกรรมการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชนรายงาน
ต่อผู้อ านวยการท้องถิ่น เพื่อขอ
ความช่วยเหลือ 

- อปพร./มิสเตอร์เตือนภัย/ OTOS/

อาสาสมัครต่างๆ 

5.2.2 กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับหมู่บ้าน/ชุมชนจะควบคุมได้  
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1 การจัดต้ังศูนย์อ านวยการ   
เฉพาะกิจฯ 

ผู้อ านวยการท้องถิ่นออกค าส่ังต้ัง
ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ  
(ตามแผนภูมิท่ี 5.1) 

- ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
- ผู้น าคณะกรรมการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชน 

2 การเฝูาระวัง ติดตาม และรับ
แจ้งเหตุ 24 ช่ัวโมง 

- จัดเวรเฝูาระวัง ติดตาม
สถานการณ์ 

- ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- คณะกรรมการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชนฝุายแจ้งเตือนภัย 

- ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
- หน่วยงานจัดการต้นน้ า 
- อปพร./มิสเตอร์เตือนภัย/
OTOS/อาสาสมัครต่างๆ 

3 แจ้งข่าวเตือนภัย  - แจ้งผู้ประสานงานของหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
- แจ้งผ่านทางส่ือต่างๆ 
- ออกประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 

- ส านักปลัด 
 

4 การระงับเหตุ ผู้อ านวยการท้องถิ่นเข้าพื้นท่ี และ
ต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในท่ี
เกิดเหตุ เพื่อเป็นจุดส่ังการ พร้อม
จัดบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้
อุปกรณ์ และยานพาหนะในการ
ระงับเหตุ 

- ผู้อ านวยการท้องถิ่น   
(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- ปลัดเทศบาล/ปลัด อบต. 
 

 

5 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 

- ปฏิบัติการค้นหา และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

- ผู้อ านวยการท้องถิ่น/             
ผู้บัญชาการเหตุการณ์  



 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
- ปฐมพยาบาลผู้ ประสบภัย ท่ี
เจ็บปว่ ยเพื่อส่งไปรักษาตัว 
ในโรงพยาบาลต่อไป 
- จัดหาปัจจัยส่ีให้แก่ผู้ประสบภัย 
- ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ 

6 การรายงานสถานการณ์ จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีเพื่อรายงาน
สถานการณ์ให้กองอ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอ และกองอ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดทราบ จนกระท่ัง
สถานการณ์ภัยส้ินสุด 

- ผู้อ านวยการท้องถิ่น/             
ผู้บัญชาการเหตุการณ์  
(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- เจ้าหน้าท่ีข้อมูล/ประชาสัมพันธ์ 
 

7 การประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ  

กรณีต้องขอรับการสนับสนุนจาก
กองอ านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อปท. 
ข้างเคียง /ส่วนราชการต่างๆ ใน
พื้นท่ี/องค์การสาธารณกุศล 
ภาคเอกชน หรือกองอ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับเหนือขึ้นไป 
- วิทยุส่ือสาร ความถ่ี...........MHz 
- โทรศัพท์สายด่วน 

(รายละเอียดตามบทท่ี 8) 

- ผู้อ านวยการท้องถิ่น/             
ผู้บัญชาการเหตุการณ์  
(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 

8 การอพยพ - เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและ
จ าเป็นต้องอพยพ ให้ด าเนินการ
อพยพเคล่ือนย้ายอย่างเป็นระบบ 

(รายละเอียดตามบทท่ี 6) 

- ผู้อ านวยการท้องถิ่น/             
ผู้บัญชาการเหตุการณ์  
(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ 

5.2.3 กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับท้องถ่ินจะควบคุมได้ 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
การส่งต่อการควบคุมสถานการณ์ กรณีสถานการณ์รุนแรงเกินกว่า

ศักยภาพของท้องถิ่นจะรับ
สถานการณ์ได้ ให้รายงานต่อ
ผู้อ านวยการอ าเภอ เพื่อส่งมอบการ
ควบคุมสถานการณ์ต่อไป 

- ผู้อ านวยการท้องถิ่น/               
ผู้บัญชาการเหตุการณ์  (ผู้รับผิดชอบ
หลัก) 
- ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ 
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แผนภูมทิี ่5.1 โครงสรา้งศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิ 
 

 

ศนูยอ์ านวยการเฉพาะกิจ 

คณะท่ีปรึกษา 
ผูเ้ชี่ยวชาญ  ผูท้รงคณุวุฒ ิ

ผูแ้ทนสถาบนัการศกึษาในพื้นที่ 
ฯลฯ 

 

ส่วนสนับสนุน 

- อปท. ขา้งเคยีง 
- มลูนิธแิละองคก์าร    
สาธารณกุศล 
- หน่วยงานอื่น 

 

ฝ่ายอ านวยการ 
- งานธรุการ  
- งานขา่วกรอง วเิคราะห์ 

  ขอ้มลูสารสนเทศและรายงาน 
- งานจดัก าลงัสนับสนุน 
- งานศูนยส์ ัง่การ 
- งานประสานการตรวจเยีย่ม 

- งานรบัเรื่องราวรอ้งทุกข ์
- งานประสานการช่วยเหลอื 

ฯลฯ 

ฝ่ายช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั 

-  งานปฏบิตักิารคน้หา 
   และกูภ้ยั  
-  งานอพยพผูป้ระสบภยั  

-  งานรกัษาพยาบาลและ    

   การแพทยฉุ์กเฉิน  
-  งานบรหิารจดัการผูเ้สยีชวีติ 
-  งานสง่ก าลงับ ารุง 

 ฯลฯ 
 

ฝ่ายแจ้งเตือนภยั 
- งานตดิตามและประเมนิ  
  สถานการณ์ 
- งานเฝ้าระวงัและ 
  แจง้เตอืนภยั 
- งานประสานการพยากรณ์ 

  อากาศและอุทกศาสตร์ 

- งานระบบการสือ่สาร 
ฯลฯ 

ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์
- งานประชาสมัพนัธ ์
- งานตอบโตก้ารขา่ว 
- วางระบบสือ่สาร 
- วางระบบสารสนเทศ 
 

ฯลฯ 
 

ฝ่ายการเงิน 

- งานการเงนิและบญัช ี
- งานจดัสรรเงนิและ  
  สิง่ของบรจิาค  
- งานจดัท าบญัชี 
  รบั-จา่ยสิง่ของ 
  บรจิาค 

ฯลฯ 
 

ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ 
-  งานประเมนิความเสยีหาย 
   และความตอ้งการ 
-  งานสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั 
-  งานจดัหาปจัจยัสีท่ี่จ าเป็น 
-  งานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค 

   และเสน้ทางคมนาคม 
-  งานรื้อถอนซากปรกัหกัพงั  

   ท าความสะอาด 
-  งานฟ้ืนฟูบูรณะพื้นที่ประสบภยั 

ฯลฯ 

 

ฝ่ายรกัษาความ
สงบเรียบร้อย 

- งานป้องกนัการ 
  โจรกรรม 

- งานรกัษาความ 
  ปลอดภยั 
- งานการจราจร 

ฯลฯ 

 

 
ฝ่ายอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม 



 
 

ผอ.อ าเภอ
ข้างเคยีง 
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แผนภูมิที่ 5.2 การปฏิบัติการสาธารณภัย 
 

5.3 การจัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ณ พื้นที่เกิดภัย 

เมื่อหน่วยเผชิญเหตุเข้าพื้นท่ีเกิดภัย   ให้จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อตอบโต้เหตุฉุกเฉินตาม
ภารกิจหลัก (Functional Responsibility) ณ พื้นท่ีปลอดภัย ประกอบด้วยฝุายหลัก 5 ฝุาย มีหน้าท่ีตามความ
รับผิดชอบดังนี้  

1. ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander: IC) มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน หัวหน้าหน่วยที่มาถึงท่ีเกิดเหตุหน่วยแรกจะท าหน้าท่ีเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์จนกว่า
จะได้รับการแทนท่ี หรือมีการถ่ายโอนอ านาจการบัญชาการ โดยผู้บัญชาการเหตุการณ์ อาจแต่งต้ังผู้แทนมารับผิดชอบ
ภารกิจเฉพาะอย่างเพื่อช่วยเหลือการบริหารจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ 

1)  เจ้าหน้าที่ข้อมูล /ประชาสัมพันธ์ (Public Information Officer : PIO) เป็นศูนย์กลางใน
การแจกจ่ายข้อมูลข่าวสารแก่ส่ือมวลชนและหน่วยงานอื่นๆ โดยจะรวบรวมข้อมูลการเกิดเหตุท้ังสาเหตุการเกิดภัย  
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น การช่วยเหลือท่ีด าเนินการไปแล้ว และส่ิงท่ีก าลังจะเดินการต่อไป เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ท่ีมีความเป็นปัจจุบัน 

2)  เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย (The Safety Officer :SO) มีหน้าท่ีรับผิดชอบติดตามและ
รักษาด้านความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าท่ี   

3)  เจ้าหน้าที่ประสานงาน (The Liaison Officer: LO) เป็นศูนย์กลางการติดต่อส่ือสารส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ท้ังหมด 

รพ. ทอ้งท่ีเกิดเหตุ/ใกลเ้คียง 
ต ารวจทอ้งท่ีเกิดเหตุ/ใกลเ้คียง 
ก านนั/ผูใ้หญ่บา้น 

มลูนิธิ องคก์ารสาธารณกุศล 

พืน้ทีป่ระสบภยั 

หน่วยเผชิญเหตุ/หน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภยั 
คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัชุมชน/หมู่บา้น 

อปพร./มิสเตอร์เตือนภยั/OTOS/อาสาสมคัรต่างๆ 

 

 
 

 

   

ผอ.จว.  
 

ผอ.อ าเภอ สนับสนุน สนับสนุน 
ร้องขอ 

ผอ.จว. ข้างเคยีง 

ส่ังการ 

ผอ.ท้องถิ่น 

ช่วยเหลอื 
ร้องขอ 

ช่วยเหลอื 
แจ้ง 

ร้องขอ 

ร้องขอ 

ร้องขอ ช่วยเหลอื 

ช่วยเหลอื 

ช่วยเหลอื 

 กองทพั 

 กระทรวง/กรม 
 ศูนย์ ปภ. เขต 1 – 18 

ฯลฯ 

ร้องขอ 

ผอ.ท้องถิน่
ข้างเคยีง 

สนับสนุน 
ร้องขอ 
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2. ฝ่ายปฏิบัติการ  (Operations Section) มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการอ านวยการและ
ประสานการปฏิบัติทางยุทธวิธีซึ่งจะด าเนินการตามท่ีได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการท่ีฝุายวางแผนจัดท าขึ้น รวมท้ังมีหน้าท่ี
ดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีค้นหาและกู้ภัย รวมท้ังรายงานสถานการณ์ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบ 

3. ฝ่ายวางแผน  (Planning Section) มีหน้าท่ีในการรวบรวม และประเมินสถานการณ์ จัดท า
รายงานสถานการณ์ และวิเคราะห์สถานะของทรัพยากรท่ีมีอยู่ขณะนั้น แล้วจัดท าแผนเผชิญเหตุ (Incident Action 
Plan : IAP) ท่ีเกิดขึ้น และเอกสารอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ฝ่ายสนับสนุน /ส่งก าลังบ ารุง  (Logistics Section) มีหน้าท่ีคอยดูแลให้การสนับสนุนแก่
เจ้าหน้าท่ี โดยจัดหาส่ิงอ านวยความสะดวก การบริการ และวัสดุต่างๆ รวมถึงบุคลากร ท่ีสามารถใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ ยานพาหนะเหล่านั้นเมื่อได้รับการร้องขอจากฝุายปฏิบัติการหรือตามแผนปฏิบัติการท่ีวางแผนก าหนดไว้  

5. ฝ่ายการเงิน /การบริหาร  (Finance/Administration Section) มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบค่าใช้จ่ายคิดค านวณหา ต้นทุนมูลค่าความเสียหาย และการชดใช้ความเสียหายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีฉุกเฉิน หรือระเบียบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือระเบียบของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีให้การช่วยเหลือสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ 

 
        
        
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 5.2 โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
หัวหน้าฝุายปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
- งานปฏิบัติการค้นหาและ

กู้ภัย 
- งานอพยพผู้ประสบภัย 
- งานรักษาพยาบาลและ

การแพทย์ฉุกเฉิน 
- งานบริหารจัดการผู้เสียชีวิต 
- งานรักษาความปลอดภัย 
- งานการจราจร 

ฯลฯ 
 

ฝ่ายวางแผน 

รองปลัด/หัวหน้าส านักปลัด 
 

- งานธุรการ  
- งานเฝูาระวังและแจ้งเตือน

ภัย 
- งานติดตามและวิเคราะห์

สถานการณ์  
-  งานข่าวกรอง วิเคราะห์

ข้อมูลสารสนเทศและ
รายงาน 

- งานจัดท าแผนเผชิญเหตุ 
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

ฯลฯ 
                -  งานข่าวกรอง วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและรายงาน 
              -  งานจัดก าลังสนับสนุน  
              -  งานศูนย์สั่งการ 
               -  งานประสานการตรวจเย่ียม 
               -  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
-  

ฝ่ายสนับสนุน/ส่งก าลังบ ารุง 

หัวหน้ากองช่าง 
 

- งานส่งก าลังบ ารุง 
- งานจัดหาปัจจัยสี่ที่จ าเป็น 

ฯลฯ 
 

 

ฝ่ายการเงิน/บริหาร 

หัวหน้ากองคลัง 
 

- งานการเงินและบัญชี 
- งานต้ังศูนย์ประสานงาน

กับหน่วยงานต่างๆ ที่
บริจาคเงินและสิ่งของ 

- งานจัดสรรเงิน และสิ่งของ
บริจาค 

- งานจัดท าบัญชีรับ-จ่าย 
สิ่งของบริจาค 

ฯลฯ 
 

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
 
 

 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
 

นางอ าไพ  สังเกตุ 

จ.ส.อ. บุญส่ง  สุดใจ 

นายสถาพร  สินเธาว์ 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
 



 
 

 
 

บทที่ 6 
การอพยพ 

 

6.1 วัตถุประสงค์ 
  เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ และสามารถด าเนินการ
อพยพเคล่ือนย้าย ให้เป็นไปอย่างมีระบบสามารถระงับการแตกต่ืนเสียขวัญของประชาชนไปสู่สถานท่ีปลอดภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  และ เพื่อเป็นการเคล่ือนย้ายส่วนราชการมาอยู่ในเขตปลอดภัยและสามารถให้การบริการ
ประชาชนได้  

6.2 การปฏิบัติ 
6.2.1 การเตรียมการอพยพ  

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ                       ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดท าแผนอพยพในพื้นท่ีเส่ียง
จากสาธารณภัย 

ประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้อง - ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- กองช่าง 
- ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
-ผู้น าคณะกรรมการปูองกัน และ
บรรเทา สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน 
-ผู้น าทางศาสนา/ผู้บริหาร
สถานศึกษา 



 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ                       ผู้รับผิดชอบ 
2. เตรียมการเกี่ยวกับการอพยพ ประชุมและส ารวจสถานท่ี 

- สถานท่ีปลอดภัยส าหรับการ
อพยพประชาชนและสัตว์เล้ียง 
- เส้นทาง หลัก และ ส ารอง
ส าหรับอพยพ 
-ปูายแสดงสัญญาณเตือนภัย
ปูาย บอกเส้นทางอพยพ ท้ัง
เส้นทางหลักและเส้นทางรอง 
- จัดเตรียม เครื่องมือ อุปกรณ์ 
ยานพาหนะ ท่ีจ าเป็นต่อการ
อพยพ 
- จัดล าดับความส าคัญของการ
อพยพ โดยจัดแบ่งประเภทของ
บุคคลตามล าดับความส าคัญ
เร่งด่วน 

- ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- กองวิชาการและแผนงาน 
- กองช่าง 
- ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
- คณะกรรมการปูองกัน และบรรเทา      
สาธารณ ภัยหมู่บ้าน/ชุมชน  ฝุาย
อพยพ 
-ผู้น าทางศาสนา/ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 

 - ก าหนดจุดนัดหมายประจ า
ชุมชนและพื้นท่ีรองรับการ
อพยพ 
- จัดท าคู่มือการอพยพจากสาธารณ
ภัย ท่ีส้ัน ง่ายต่อการท าความ
เข้าใจ ให้ประชาชนได้ศึกษา 

ฯลฯ 

 

3. จัดเตรียมสรรพก าลังหน่วย
ปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือหน่วยอพยพ 

ทบทวนและฝึกซ้อมแผนอย่าง
สม่ าเสมอ 

- ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
- คณะกรรมการปูองกัน และบรรเทา      
สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน ฝุายอพยพ 

4. จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้
ในการช่วยเหลือตัวเองเมื่ออยู่ใน
ภาวะฉุกเฉิน 

ประชุมหรือฝึกอบรม - ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
-ผู้น าคณะกรรมการปูองกัน และบรรเทา 
สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน 
- ผู้น าทางศาสนา/ผู้บริหารสถานศึกษา 

5. ทบทวนและฝึกซ้อมแผนระบบ
เตือนภัยและแผนอพยพ ประเมิน
เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ต่อไป 

ฝึกซ้อมแผนท้ังแบบ ปฏิบัติการ
บนโต๊ะ  (Table Top Exercise) 
และแบบปฏิบัติการจริง ( Field 
Training Exercise) 

- ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
-ผู้น าคณะกรรมการปูองกัน และบรรเทา  
สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน 
- ผู้น าทางศาสนา/ผู้บริหารสถานศึกษา 



 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ                       ผู้รับผิดชอบ 
6.ตรวจสอบการท างาน
ระบบส่ือสาร 

- ติดต่อกับผู้มีวิทยุส่ือสาร/หรือ  
ผู้มีโทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าร่วมใน
การแจ้งเตือนภัย 
- ฝึกซ้อมแผนอพยพ 

- ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก) 

- หัวหน้างานปูองกันและบรรเทา    
สาธารณภัย 
- ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
- หัวหน้าชุดเฝูาระวังและแจ้งเตือนภัย
และหัวหน้า ชุด สื่อสาร ของ
คณะกรรมการปูองกัน และบรรเทา       
สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน 
- มิสเตอร์เตือนภัย 

7. แจ้งประชาชนท่ีอาศัยและ
ท างานในพื้นท่ีเส่ียงภัย ว่ามีความ
เส่ียงต่อภัยประเภทใด ในหมู่บ้าน /
ชุมชน เช่น อุทกภัย  ดินโคลนถล่ม 
ไฟปุา เป็นต้น 

การประชุมหมู่บ้าน/ชุมชน - ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก) 

- หัวหน้างานปูองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย 
- ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
- หัวหน้าชุดเฝูาระวังและแจ้งเตือนภัย
และหัวหน้า ชุด สื่อสาร ของ
คณะกรรมการปูองกัน และบรรเทา       
สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน 

6.2.2 การจัดระเบียบสถานที่อพยพและการรักษาความปลอดภัย 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ                       ผู้รับผิดชอบ 



 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ                       ผู้รับผิดชอบ 
1. การจัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัย - จัดเตรียมพื้นท่ีให้เหมาะสมกับ

จ านวนผู้อพยพ และสัตว์เล้ียง 
- จัดเตรียมและดูแลความ
สะอาดของห้องน้ า อาหาร น้ า
ด่ืม และส่ิงแวดล้อมให้ถูก
สุขลักษณะ 
- จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน 
- จัดระเบียบพื้นท่ีอพยพ โดย
แบ่งพื้นท่ีให้เป็นสัดส่วน เป็น
กลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มชุมชน 
- จัดท าแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้
อพยพ เพื่อเป็นการตรวจสอบ
จ านวนผู้อพยพ 
- จัดหาสถานท่ีปลอดภัยแห่งอื่น
ไว้รองรับในกรณีพื้นท่ีไม่เพียงพอ 
  

- ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- กองช่าง 
- ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
-ผู้น าคณะกรรมการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน 
- ผู้น าทางศาสนา/ผู้บริหารสถานศึกษา 
- อปพร. อสม. อาสาสมัครต่างๆ 

ฯลฯ 

2. การรักษาความปลอดภัย จัดระเบียบเวรยามท้ังในสถานท่ี
อพยพ และบ้านเรือนของผู้
อพยพ 

- ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- ต ารวจ 
- ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
-ผู้น าคณะกรรมการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน 
- อปพร. อาสาสมัครต่างๆ 
 

6.2.3 การด าเนินการอพยพขณะเกิดภัย 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1. เรียกประชุม กองอ านวย การ
ปูองกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย
หมู่บ้าน/ชุมชน เมื่อได้รับข้อมูลแจ้ง
เตือนจาก อ าเภอ/หมู่บ้าน /ข้อมูล
เครื่องวัดปริมาณน้ าฝน / มิสเตอร์
เตือนภัย 
 

เรียกประชุม กองอ านวย การ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
จะหลุง       

- ผู้อ านวยการท้องถิ่น  (ผู้รับผิดชอบ
หลัก) 
- ฝุายอ านวยการ 
 



 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
2. เตรียมความพร้อม/เตรียมพร้อม
ระบบเตือนภัยท้ังหมด  (สัญญาณ
เตือนภัย  วิทยุส่ือสาร (walkie-
talkie) โทรศัพท์มือถือ  หรือระบบ
เตือนภัยท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น 
 

เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ - ฝุายส่ือสาร 
 

3. ติดตามสถานการณ์จากทาง
ราชการ ส่ือมวลชน และ
อาสาสมัครเตือนภัย  

ส่ังการในระหว่างการประชุม   
กองอ านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย          
องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
จะหลุง       
 

- ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ 
 

4. ตรวจสอบข้อมูลท่ีจ าเป็นในพื้นท่ี
ท่ีประสบภัย 

- บัญชีรายช่ือผู้อพยพ 
- บัญชจี านวน และชนิดของ
สัตว์เล้ียงท่ีจะอพยพ 
- ยานพาหนะ 
- อาหารที่ส ารองไว้ส าหรับคน
และสัตว์เล้ียง 

- ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ  
(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- ฝุายฟื้นฟูบูรณะ 

5. ตรวจสอบระบบเครือข่ายการ
เตือนภัย 
 

ตรวจสอบสัญญาณวิทยุส่ือสาร - ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ 

6.จัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัยรองรับ
ผู้อพยพและสัตว์เล้ียง 
 
 
 

ประสานกับผู้ดูแลสถานท่ี - ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ 
- ผู้น าทางศาสนา/ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

เม่ือสถานการณ์เลวร้ายและจ าเป็นต้องอพยพ 



 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1. ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพ ฝุายเฝูาระวังและ แจ้งเตือนภัย

และ ฝุาย สื่อสาร ของ
คณะกรรมการปูองกัน และ
บรรเทาสาธารณ ภัยหมู่บ้าน/
ชุมชนออกประกาศเตือนภัยเพื่อ
อพยพ ให้สัญญาณเตือนภัยและ
ประกาศอพยพ  เช่น เสียงตาม
สาย วิทยุ หอกระจายข่าว โทร
โข่ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียง/
สัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีก าหนดให้เป็น
สัญญาณเตือนภัยประจ าชุมชน/
หมู่บ้าน 

- ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ 

2. ส่งฝุายอพยพไปยังจุดนัดหมาย /
จุดรวมพล เพื่อรับผู้อพยพหรือตาม
บ้านท่ีมีผู้ปุวย คนชรา  เด็ก  และ
สัตว์เล้ียง 

สั่งการในระหว่างการประชุม   
กองอ านวยการ ปูองกัน และ
บรรเทาสาธารณ ภัย องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง       

- ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ 

3.การดูแลความปลอดภัยบ้านเรือน 
ผู้อพยพ 

จัดเวรออกตรวจตราความ
เรียบร้อยในพื้นท่ีประสบภัย 

- ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ 
 

6.2.4 การด าเนินการอพยพเม่ือภัยสิ้นสุด 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1. ตรวจสอบพื้นท่ีประสบภัย ส ารวจความเสียหายของพื้นท่ี
ประสบภัย รวมท้ังบ้านเรือน
ของผู้เสียหาย 

- ฝุายฟ้ืนฟูบูรณะ 

2. ตรวจสอบสภาพถนนท่ีใช้เป็น
เส้นทางอพยพ 

ตรวจสอบสภาพถนนและ
ยานพาหนะ 

- ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ 

3. แจ้งแนวทางการอพยพกลับให้
ประชาชนได้รับทราบ 

ประชุมผู้เกี่ยวข้อง - ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ 

4. ตรวจสอบความพร้อมของ
ประชาชนในการอพยพกลับ 

จัดการประชุมท่ีสถานท่ีท่ีผู้
อพยพพักอาศัย 

- ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ 

5. ด าเนินการอพยพประชาชนกลับ
บ้านเรือน 

ช้ีแจงในท่ีประชุมและ
ด าเนินการอพยพประชาชน
กลับ 

- ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ 

 
 

 



 
 

บทที่ 7 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

 
7.1  วัตถุประสงค์  
  เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบ้ืองต้นได้อย่างรวดเร็ว ท่ัวถึง และต่อเนื่อง ตลอดจนการ
ฟื้นฟูบูรณะสภาพพื้นท่ีท่ีประสบภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว 

7.2  หลักการปฏิบัติ  
   การฟื้นฟูบูรณะในเขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง      เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของกอง
อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง      โดยการน าทรัพยากรท่ีมีอยู่
ท้ังก าลังคน ทรัพย์สิน เครื่องมือเครื่องใช้ของทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการฟื้นฟูบูรณะ ดังนี้ 
  7.2.1 จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัย ในเบ้ืองต้น ถ้าหากผู้ประสบภัยมีอาการหนักให้ส่งต่อ
โรงพยาบาลอ าเภอและจังหวัดต่อไป  
  7.2.2 จัดท่ีพักอาศัยช่ัวคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัยในกรณีท่ีต้องอพยพจากพื้นท่ีอันตราย 
  7.2.3 ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กรภาคเอกชนในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้
เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ท่ัวถึง และหลีกเล่ียงความซ้ าซ้อนในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  โดยจัดท าบัญชีรายช่ือ
ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานเพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตได้ตามปกติ โดยเฉพาะในกรณีท่ี
ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ เช่น การจัดหาอาชีพใ ห้แก่
บุคคลในครอบครัว เป็นต้น 
  7.2.4 ให้รื้อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมส่ิงสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน และอาคารบ้านเรือนของ
ผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพต่อไป 

7.2.5 ส ารวจความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
7.2.6 จัดท าบัญชีรายช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์สินท่ีเสียหาย พร้อมท้ังออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัย  
7.2.7 ประสานหน่วยงานของรัฐในการออกเอกสารราชการฉบับใหม่ให้แก่ผู้ประสบภัยทดแทนฉบับเดิมท่ี

สูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 
  7.2.8 ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว 

7.3  การปฏิบัติ 
  การจัดการหลังเกิดภัยเป็นการฟื้นฟูบูรณะภายหลังท่ีภัยได้ยุติลงหรือผ่านพ้นไปแล้ว  เป็นการด าเนินการท้ัง
ปวงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ซ่อมแซมส่ิงท่ีช ารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม  เป็นหน้าท่ีความ รับผิดชอบของ
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ  เพื่อเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยให้
สามารถด ารงชีวิตได้ตามปกติ และเป็นการฟื้นฟูบูรณะพื้นท่ีประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว โดย มีหลักการ
ปฏิบัติ ดังนี้ 
 
 



 
 

7.3.1. การฟื้นฟูผู้ประสบภัย 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1. การจัดท าแผนฟื้นฟูผู้ประสบภัย - ประชุมหน่วยงานต่างท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อจัดท าแผนฟื้นฟูผู้ประสบภัยต่างๆ 
เช่น อาชีพ สุขภาพ อนามัย และ
จิตใจของผู้ประสบภัย  

- ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
- ผู้น าคณะกรรมการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน 
- สาธารณสุข 
- พัฒนาชุมชนอ าเภอ 

  - แรงงานจังหวัด 
- อื่นๆ (ตามความเหมาะสม) 

2. การจัดต้ังหน่วยบรรเทาทุกข์ - ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ปุวย 
- ขนย้ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สินไป
ยังท่ีปลอดภัย 
- เล้ียงดูผู้ประสบภัยท่ีไม่สามารถช่วย
ตัวเองได้ในระยะแรก 
- รักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยแก่บุคคลและสถานท่ี 

- ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
- ผู้น าคณะกรรมการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชน 

- สาธารณสุข 
- อปพร. อาสาสมัครต่างๆ 
- อื่นๆ (ตามความเหมาะสม) 

3. การให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟู (1) ต้ังคณะกรรมการ ส ารวจความ
เสียหาย  เพื่อ จัดท าบัญชีรายช่ือ
ผู้ประสบภัยและทรัพย์สินท่ีเสียหาย 
(2) สงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามบัญชี
ท่ีส ารวจ 
(3) ด าเนินการช่วยเหลือซ่อมแซมท่ี
พักอาศัย ส่ิงสาธารณูปโภคและ
เส้นทางคมนาคมให้พอใช้การได้ใน
เบ้ืองต้น 
(4) ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจของประชาชน 
(5) รักษาพยาบาลผู้เจ็บปุวย และ
จัดบริการด้านสาธารณสุขแก่
ผู้ประสบภัย 
(6) ปูองกันโรคระบาดท้ังคนและสัตว์ 

- ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- กองคลัง 
- กองสาธารณสุข 
- กองช่าง 
- ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
- ผู้น าคณะกรรมการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชน  

- หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
แรงงานจังหวัด พัฒนาชุมชน
จังหวัด ฯลฯ 



 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
4 การจัดต้ังหน่วยควบคุมความ
ปลอดภัย 

- รื้อถอนหรือท าลายส่ิงปรักหักพัง 
- ท าลายล้างวัตถุระเบิด 
- ล้างสารพิษตกค้างต่างๆ 
- รักษาความสงบเรียบร้อยและ
การจราจร 

- ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
- ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
- ผู้น าคณะกรรมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน 
- อื่นๆ (ตามความเหมาะสม) 

 

7.3.2  การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณะประโยชน์ต่างๆ  
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1. การจัดท าแผนฟื้นฟู - ประชุมหน่วยงานต่างท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อจัดท าแผนฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน
และส่ิงสาธารณะประโยชน์ต่างๆ 

- ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- กองช่าง 
- ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
- ผู้น าคณะกรรมการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชน 

- ทางหลวงชนบท 
- การไฟฟูาส่วนภูมิภาค อ าเภอโชค

ชัย 
- การประปาส่วนภูมิภาค อ าเภอ

โชคชัย 
- อื่นๆ (ตามความเหมาะสม) 
-  

2. การส ารวจความเสียหาย จาก  
สาธารณภัย 

ส ารวจความเสียหายทุกด้านอย่าง
ละเอียด ท้ังระบบสาธารณูปโภคและ
ส่ิงสาธารณประโยชน์ต่างๆ 
 

- ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- กองช่าง 
- ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
- ผู้น าคณะกรรมการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชน 

- อื่นๆ (ตามความเหมาะสม) 
3. ฟื้นฟูบูรณะโครงสร้างพื้นฐานท่ี
เสียหายในเบ้ืองต้น 

- ด าเนินการซ่อมแซมโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีได้รับความเสียหายโดยใช้
งบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจะหลุง      ตามหลักเกณฑ์
ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี

- ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- หน่วยงานราชการท่ีดูแล

รับผิดชอบส่ิงสาธารณประโยชน์ 
เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวง



 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2543 และระเบียบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- กรณีท่ีเกินกว่าความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ ขอรับ
การสนับสนุนจากหน่วยงาน เหนือขึ้น
ไปตามล าดับ (คณะกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ระดับ
อ าเภอ(ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ระดับจังหวัด (ก .ช .ภ .จ .)) หรือ
หน่วยงาน ท่ีรับผิดชอบโครงสร้าง
พื้นฐานนั้น ๆ ด าเนินการฟื้นฟู 
ซ่อมแซม และบูรณะโครงการท่ีได้รับ
ความเสียหาย  

ชนบท วัฒนธรรมจังหวัด  
- ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
- ผู้น าคณะกรรมการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชน 

- อื่นๆ (ตามความเหมาะสม) 

 

7.3.3  การติดตามและประเมินผล 
 หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

เมือสถานการณ์ภัยส้ินสุด - กองอ านวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าจะหลุง      ติดตามผลและ
ประเมินผลการด าเนินการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
- ปรับปรุงและทบทวนแผนทุกครั้งท่ี
พบปัญหาและอุปสรรค 

- ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- กองช่าง 
- กองคลัง 
- ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
- ผู้น าคณะกรรมการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชน 

- ทางหลวงชนบท 
- สาธารณสุข 
- การไฟฟูาส่วนภูมิภาค อ าเภอโชค

ชัย 
- การประปาส่วนภูมิภาค อ าเภอ

โชคชัย 
- อื่นๆ (ตามความเหมาะสม) 

 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 8 
การสื่อสาร 

กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง      เป็นศูนย์กลาง
การส่ือสารในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงาน ส่ังการ รายงานการปฏิบัติและ
สถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และเช่ือถือได้  
หลักการปฏิบัติ 

การส่ือสารจัดเป็นกิจกรรมท่ีส าคัญในการบริหารจัดการสาธารณภัย ให้สามารถประสานด าเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 

8.1 จัดต้ังระบบส่ือสาร ท่ีจ าเป็นให้ใช้งานได้ตลอด 24 ช่ัวโมง อย่างท่ัวถึงทุกพื้นท่ี ประกอบด้วย 

1)  ระบบส่ือสารหลัก  คือ ระบบส่ือสารที่มีใช้งานโดยท่ัวไปของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานต่างๆ เป็นช่องทางติดต่อส่ือสารระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน  และระหว่างหน่วยงานกับประชาชน  ซึ่ง
ทุกหน่วยงานต้องจัดเตรียมไว้ให้พร้อมใช้ติดต่อส่ือสารได้ตลอดเวลาและเข้าถึงข้อมูลท่ี จ าเป็นในการบริหารจัดการสา
ธารณภัยอย่างท่ัวถึง ได้แก่ ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน, โทรศัพท์เคล่ือนท่ี, โทรสาร 

2)  ระบบส่ือสารรอง  คือ ระบบส่ือสารที่มีใช้โดยท่ัวไป  และใช้งานควบคู่กับระบบส่ือสารหลัก  เป็น
ช่องทางเสริมในการติดต่อส่ือสาร โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องจัดให้มีระบบการ
ส่ือสารรองให้สามารถติดต่อส่ือสารได้อย่างท่ัวถึง ได้แก่ ระบบวิทยุกระจายเสียง, วิทยุชุมชน  

3) ระบบส่ือสารส ารอง คือ ระบบส่ือสารที่จัดเตรียมส ารองไว้ใช้ทดแทนในกรณีระบบส่ือสารหลักไม่
สามารถใช้การได้ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอต่อจังหวัดให้สถาปนาข่ายวิทยุส ารอง ได้แก่ ระบบวิทยุ
ส่ือสารข่ายต่างๆ ท้ังข่ายวิทยุส่ือสารราชการ (Trunk Radio) วิทยุส่ือสารข่ายวิทยุสมัครเล่น และข่ายวิทยุเอกชน 

8.2 จัดเตรียมและจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือส่ือสารให้เพียงพอและใช้การได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
8.3 จัดอบรมการใช้อุปกรณ์ส่ือสารให้กับบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
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                   การส่ือสารหลัก – โทรศัพท์,โทรศัพท์เคล่ือนท่ี,โทรสาร 
                 

                                                                                                      การส่ือสารรอง – วิทยุส่ือสาร,วิทยุชุมชน 
            

                                                                             การส่ือสารส ารอง – วิทยุสมัครเล่น 
 แผนภูมิที่ 8.1 การสื่อสารกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง       

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ละลมใหม่ฯ 

โทร. 0-4440-0364-5 

วิทยุสื่อสาร ............... 
   (ช่องความถ่ี) 

กองอ านวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

นครราชสีมา 
โทร. 0-4424-2967 

วิทยุสื่อสาร .......... 
          (ช่องความถ่ี)  

 

กองอ านวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอโชคชัย 

โทร. 0-4449-1084 

วิทยุสื่อสาร .......... 
  (ช่องความถ่ี) 

องค์กรภาคเอกชน  
(ชมรม/สมาคม/มูลนิธิ) 

ที่มีเคร่ืองมือสื่อสาร 
โทร. ............. 

วิทยุสื่อสาร .......... 
  (ช่องความถ่ี) 

 

กองอ านวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

อบต.ท่าจะหลุง 

โทร. 0-4475-6171 

วิทยุสื่อสาร .......... 
          (ช่องความถ่ี)  

 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ าเภอโชคชัย 

โทร. 0-4449-1555 

วิทยุสื่อสาร .......... 
          (ช่องความถ่ี)  

 

 

การประปาอ าเภอโชคชัย 
โทร. 04449-1497 
วิทยุสื่อสาร .......... 

 

สถานีต ารวจภูธรอ าเภอโชคชัย 

โทร. 0-4449-1367 
วิทยุสื่อสาร .......... 

  (ช่องความถ่ี) 
 

โรงพยาบาลโชคชัย 
โทร. 0-4449-1084 

วิทยุสื่อสาร .......... 
          (ช่องความถ่ี)  

 

วิทยุชุมชน..... 
โทร. ............. 

วิทยุสื่อสาร .......... 
  (ช่องความถ่ี) 

 

วิทยุสมัครเล่น..... 
โทร. ............. 

วิทยุสื่อสาร .......... 
  (ช่องความถ่ี) 

 



 
 

บทที่ 9 
การประสานการปฏิบัติกับองค์การสาธารณกุศล 

กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง      เป็นศูนย์กลางใน
การประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อ ให้สามารถติดต่อประสานงาน  ส่ังการ รายงานการ
ปฏิบัติและสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และเช่ือถือได้ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
9.1 หลักการปฏิบัติ 
9.1.1 ก่อนเกิดสาธารณภัย 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ                       ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท า บัญชีรายช่ือองค์การ    
สาธารณกุศล  

ตรวจสอบรายช่ือองค์การ      
สาธารณกุศลในเขตจังหวัด
นครราชสีมา 

- ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
-ผู้น าคณะกรรมการปูองกัน และ
บรรเทา สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน 

2. การเตรียมความพร้อมของ  
องค์การสาธารณกุศลในเขต
พื้นท่ี องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจะหลุง      และพื้นท่ี
ข้างเคียง 

องค์การสาธารณกุศลในเขต
พื้นท่ี องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าจะหลุง      และพื้นท่ี
ข้างเคียง จัดเจ้าหน้าท่ี
ประสานงานกับ กองอ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
จะหลุง      ตลอด 24 ช่ัวโมง  
พร้อมอุปกรณ์และก าลังคนท่ี
สามารถปฏิบัติภารกิจได้ 

- ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
- ส านักปลัด 
- องค์การสาธารณกุศลในเขตพื้นท่ี         
ชื่อ อปท.และพื้นท่ีข้างเคียง 

9.1.2 ขณะเกิดสาธารณภัย 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ                       ผู้รับผิดชอบ 

1. กรณีท่ีได้รับการประสานจาก
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจะหลุง       

องค์การสาธารณกุศลจัดชุด
เคล่ือนท่ีเร็วออกไปยังท่ีเกิดเหตุ  
และให้รายงานตัว กับ
ผู้อ านวยการท้องถิ่น  องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง      
เพื่อรับมอบภารกิจในการ
ปฏิบัติการ 

- ผู้อ านวยการท้องถิ่น (ผู้รับผิดชอบ
หลัก) 
- ส านักปลัด 
- องค์การสาธารณกุศลในเขตพื้นท่ี         
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง      
และพื้นท่ีข้างเคียง 



 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ                       ผู้รับผิดชอบ 

2. กรณี เจ้าหน้าท่ีขององค์การ     
สาธารณกุศลไปถึงพื้นท่ีประสบภัย
ก่อน 

- ให้ เจ้าหน้าท่ีขององค์การ        
สาธารณกุศลกั้นเขตพื้นท่ี
อันตรายและกันไม่ให้ผู้ท่ีไม่
เกี่ยวข้องเข้าไปยังพื้นท่ีอันตราย 
- แจ้ง ผู้อ านวยการองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง      
หรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโดย
ทันที  เพื่อด าเนินการควบคุม
สถานการณ์ภัยพิบัติ 
- แจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
สนับสนุนการจัดการภัยพิบัติ 

- ส านักปลัด 
- ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
-ผู้น าคณะกรรมการปูองกัน และ
บรรเทา สาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน 

- องค์การสาธารณกุศลในเขตพื้นท่ี         
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง      
และพื้นท่ีข้างเคียง 

9.1.3 หลังเกิดสาธารณภัย 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ                       ผู้รับผิดชอบ 

การสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย       

- องค์การสาธารณกุศล ประสาน
กับผู้อ านวยการท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง      
เพื่อรับ ทราบถึงความต้องการ
ของผู้ประสบภัยในพื้นท่ี 
- องค์การสาธารณกุศล
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
และแจ้งให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
จะหลุง      ทราบ  

- ผู้อ านวยการท้องถิ่น (ผู้รับผิดชอบ
หลัก) 
- ส านักปลัด 
- องค์การสาธารณกุศลในเขตพื้นท่ี         
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง      
และพื้นท่ีข้างเคียง 
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บัญชีรายชื่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย 
ในเขตอ าเภอ โชคชัย 

ล าดับ
ที่ ชื่อหน่วยงาน วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท ์

    นามเรียกขาน ความถ่ี โทรศัพท ์ โทรสาร 

1 นายก อบต. ท่าจะหลุง 
  

087-2573362 
 2 รองนายก อบต. ท่าจะหลุง 

  
081-7303797 

 3 นายอ าเภอ      0-4449-2500   

4 ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง      0-4449-1408   

5 ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝุายอ านวยความเป็นธรรม      0-4449-1408   

6 ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝุายทะเบียนและบัตร      0-4449-2334   

7 ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝุายความมั่นคง      0-4449-1408   

8 นายก อบต. ละลมใหม่พัฒนา      0-4476-1215   

9 รองนายก อบต. ละลมใหม่พัฒนา      0-4476-1215   

10 ท้องถิ่นอ าเภอ      0-4449-1727   

11 สถานีต ารวจภูธร      0-4449-1367   

12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล      0-4424-9203   

13 สาธารณสุขอ าเภอ      0-4449-1143   

14 พัฒนาชุมชนอ าเภอ      0-4449-1325   

15 เกษตรอ าเภอ      0-4449-1216   

16 ปศุสัตว์อ าเภอ      081-9768661   

17 ส านักงานการไฟฟูาภูมิภาคอ าเภอโชคชัย      0-4449-1655   

18 การประปาภูมิภาคอ าเภอโชคชัย      0-4449-1497   
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บัญชรีายชื่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย 

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

ล าดับ
ที่ ชื่อหน่วยงาน 

วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ 

 
  นามเรียกขาน ความถ่ี โทรศัพท ์ โทรสาร 

1 ผู้ว่าราชการจังหวัด      0-4424-2057   

2 รองผู้ว่าราชการจังหวัด      0-4424-4232   

3 ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด      0-4425-1818   

4 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด      0-4425-7890   

5 ส านักงานประมงจังหวัด      0-4425-2670   

6 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด      0-4425-1822   

7 ส านักงานเกษตรจังหวัด      0-4424-2132   

8 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด      0-4421-4908   

9 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด      0-4424-2991   

10 ส านักงานพาณิชย์จังหวัด      0-4424-2172   

11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด      0-4424-4311   

12 ส านักงานแรงงานจังหวัด      0-4427-3093   

13 ส านักงานจัดหางานจังหวัด      0-4425-7718   

14 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด      0-4425-7102   

15 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด      0-4446-5010   

16 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา      0-4423-5000   

17 ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด      0-4424-5520   

18 ต ารวจภูธรจังหวัด      0-4424-5058   
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บัญชีรายชื่ออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของ เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง 

ลาํดบั 
ช่ือ - สกุล  เลขประจาํตวัประชาชน 

ภูมิลาํเนาปัจจุบนั 
หมายเหตุ 

ท่ี บา้นเลขท่ี 
หมู่
ท่ี ถนน ตาํบล 

1 นายวิโรจน์ ไชยณรงค์ 3 3007 00462 22 0 35 1 - ท่าจะหลุง   

2 นายสุวชั เหน่ียงกระโทก 3 3007 00461 86 0 23 1 - ท่าจะหลุง   

3 นายวิษณุกร นดักระโทก 3 3007 00461 39 8  13 1 - ท่าจะหลุง หัวหนา้ชุด 

4 นายสมพร ไทยมะณี 3 3007 00461 93 2 22 1 - ท่าจะหลุง   

5 นายประกอบ ด่านกระโทก 3 3007 00463 85 4 4 2 - ท่าจะหลุง   

6 นายกา้น เน่ืองกระโทก 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 นายสุจิน ด่านกระโทก 3 3007 00465 82 2 30 4 - ท่าจะหลุง   

10 นายโสภณ หนดกระโทก 5 3007 00008 18 5 45 4 - ท่าจะหลุง   

11 นายวีระศกัด์ิ ถัว่กระโทก 3 3007 00464 38 9 56/1 4 - ท่าจะหลุง   

12 นายวีระชยั ดวดกระโทก 5 3007 90001 57 6 32 4 - ท่าจะหลุง   

13 นายอนุศาสตร์ พนูเพช็ร์ 3 3001 00589 61 0 11 6 - ท่าจะหลุง   

14 นายสมเกียรติ สังเกต 3 3007 00416 05 3 7 1 - ท่าจะหลุง 
 15 นางประยงค์ เจ๊กแตงพะเนาว ์ 3 3007 00608 26 7 79 2 - ท่าจะหลุง 
 16 นายประเทือง มลูสาร 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 นายประสงค ์ ดอกกระโทก 3 3007 00477 02 2 1 4 - ท่าจะหลุง 
 20 นางจาก แก่นตน้ 3 3007 00606 62 1 11/1 6 - ท่าจะหลุง 
 21 นางจาํปี จ๋ิวขุนทด 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 นายจาํลอง ศรีกระโทก 3 3007 00499 52 2 50/1 5 - ท่าจะหลุง 
 



 
 

ลาํดบั 
ช่ือ - สกุล  เลขประจาํตวัประชาชน 

ภูมิลาํเนาปัจจุบนั 
หมายเหตุ 

ท่ี บา้นเลขท่ี หมู่ท่ี ถนน ตาํบล 

28 นายสกล แก่นตน้ 1 3007 00008 68 9 11/1 6 - ท่าจะหลุง   

29 นายธีรภทัร์ หน่วงกระโทก 3 3007 00609 22 1 37 6 - ท่าจะหลุง   

30 นายณฐัพล 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 หน่ึงกระโทก 3 3007 00608 89 5 19 7 - ท่าจะหลุง   

35 นายยวน หน่ึงกระโทก 3 3007 00608 87 9 18 7 - ท่าจะหลุง   

36 นายทวี สนามคาํ 3 3007 00609 79 4 1 7 - ท่าจะหลุง   

37 นายเฉลียว มาบกลาง 3 3006 00621 53 9 32 7 - ท่าจะหลุง   

38 นายจรูญ ทนักระโทก 3 3007 00484 80 1 88 5 - ท่าจะหลุง 
 39 นายชนะชยั นุชกระโทก 3 3007 00619 31 5 42 3 - ท่าจะหลุง 
 40 นายพิศาล เน่ืองกระโทก 3 3007 00617 37 1 86 3 - ท่าจะหลุง 
 41 นายณรงคช์ยั เท่ียงกระโทก 3 3007 00618 30 1 52 3 - ท่าจะหลุง 
 42 นายมิตร ถอยกระโทก 3 3007 00618 07 6 16 3 - ท่าจะหลุง 
 43 นายสละ เปลา้กระโทก 3 3007 00618 25 4 19 3 - ท่าจะหลุง 
 44 นายวีระชยั นามดิลก 3 3007 00313 23 2 42 8 - ท่าจะหลุง 
 45 นายวินยั เกรียมมะเริง 3 3007 00502 28 1 58 8 - ท่าจะหลุง   

46 นายยอด นกกระโทก 3 3007 00502 24 8 61/1 8 - ท่าจะหลุง   

47 นายบุญจนัทร์ ชมดอน 3 3014 01204 21 1 165 9 - ท่าจะหลุง 
 48 นายบุญลํ้า แตม้กระโทก 3 3007 00504 74 7 150 10 - ท่าจะหลุง   

49 นายวสัน เบ้ียกระโทก 3 3007 00504 53 4 154/1 10 - ท่าจะหลุง   

50 นายยวน แป้นกระโทก 3 3007 00504 38 1 23 10 - ท่าจะหลุง   

51 นายวรยทุธ พลแสน 1 3007 00083 90 7 67/7 10 - ท่าจะหลุง   

52 นางจกัรี บุญยะภาภรณ์ 3 3001 01087 79 1 88 3 - ท่าจะหลุง 
 53 นางสาวสมจิตร เน่ืองกระโทก 3 3007 00617 35 5 5 3 - ท่าจะหลุง 
 54 นายมิตร ถอยกระโทก 3 3007 00618 07 6 16 3 - ท่าจะหลุง 
 55 นายสุชาติ บ่อยกระโทก 3 3007 00351 57 6 84 3 - ท่าจะหลุง 
 56 นายสลบั แป้นกระโทก 3 3007 00302 05 2 60 3 - ท่าจะหลุง 
 57 นายสุริยา ดงกระโทก 3 3007 00618 39 4 89 3 - ท่าจะหลุง 
 



 
 

ลาํดบั 
ช่ือ - สกุล  เลขประจาํตวัประชาชน 

ภูมิลาํเนาปัจจุบนั 
หมายเหตุ 

ท่ี บา้นเลขท่ี หมู่ท่ี ถนน ตาํบล 

58 นายวนัชยั เบ้ียกระโทก 3 3007 00617 40 1 77 3 - ท่าจะหลุง * 

59 นายอร่าม เท่ียงกระโทก 3 3007 00617 93 2 14 3 - ท่าจะหลุง * 

60 นายบาํรุง เอ่ียมอยูแ่ท ้ 3 3007 00617 89 4 2 8 - ท่าจะหลุง * 

61 นางแฉลม้ พรมกระโทก 3 3007 00509 17 0 166  9 - ท่าจะหลุง * 

62 นางหาดแกว้ สนั่นไพร 3 3007 00503 36 7 76 9 - ท่าจะหลุง * 

63 นายสมยั ยวงทอง 3 3007 00509 33 1 167 9 - ท่าจะหลุง * 

64 นายสุรชาติ มา้กระโทก 3 1005 01754 05 2 29  9 - ท่าจะหลุง * 

65 นายประกิจ จนัทร์ประกอบ 3 3007 00486 74 9 36 9 - ท่าจะหลุง * 

66 นางสาวสุเทพ ป้องกลาง 3 3007 00504 21 6 91  9 - ท่าจะหลุง * 

67 นายวิเชียร สนัน่ไพร 5 3007 00033 84 8 44 9 - ท่าจะหลุง * 

68 นายบุญส่ง ชะวาลา 3 3007 00607 80 5 5 9 - ท่าจะหลุง * 
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บัญชสีถานท่ีส าคัญในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง 

ล าดับที่ สถานที่ ที่ต้ัง หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าจะหลุง  
โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น 
โรงเรียนหนองกก  
วัดบ้านขี้ตุ่น 
วัดบ้านส าโรง 
วัดหนองกก 
วัดใหม่หนองกก 
ส านักสงฆ์บ้านงิ้ว 
ส านักสงฆ์วิสุทธิด ารงธรรม  
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พื้ นทีป่ลอดภยัส ำหรบักรณเีกิดภยัอุทกภยัในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่   

ล าดับ
ที่ 

สถานที่ต้ัง 
ขนาด 
(ตร.ม.) 

ความสามารถ
รองรับ

ผู้ประสบภัย (คน) 

จุดเตรียมอพยพ 
(ระบุสถานที่) 

ผูรั้บผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

1 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 7 60 50 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 7 นายจรัญ เพลาไธสง 
2 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 10 60 50 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 10 นายบุญท้ิง เบ้ียกระ

โทก 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 

ขี้ตุ่น 
400 500 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 

ขี้ตุ่น 
นายประมวล  ดวด
กระโทก 

 
หมายเหตุ: ควรแยกพื้นที่ปลอดภัยส าหรับภัยแต่ละประเภท  
 
 

 
 

ภาคผนวก ค 


