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ค าน า 
 

   สาธารณภัยมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากสังคมชนบทไปสู่
สังคมเมืองอย่างรวดเร็วมีผลให้ประชาชนต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัยและมีแนวโน้มที่จะได้รับอันตรายจากสาธารณ
ภัยที่รุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆทั้งภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม ภัยหนาว ภัยแล้ง และภัยจากการ
กระท าของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีวัตถุอันตราย 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีบทบาท ภารกิจในการ
บริหารจัดการภัยพิบัติในล าดับแรก ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ซึ่งพระราชบัญญัติปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ .ศ .2550 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าทีใ่นการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยโดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อ านวยการท้องถิ่นมีหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในท้องถิ่นของตน จึงถือได้ว่าการ ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นภารกิจส าคัญขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีจะต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยภายหลังจากสถานการณ์ภัยยุติ 

   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงตาลอง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบและ
พ้ืนที่ข้างเคียงอย่างเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่และมีความสอดคล้องกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
รวมถึงแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือการปูองกันลดผลกระทบจากการเกิดสาธารณภัยที่มีผลต่อชีวิต และทรัพย์สิน 
 
 

            นายทองหล่อ   ช้างสีทา   
                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

บทที่ 1 
บทน า 

 

   ในปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นอุทกภัยดินโคลนถล่มแผ่นดินไหว
พายุฤดูร้อนที่เกิดข้ึน มีความถ่ีและความรุนแรงมากขึ้นภัยพิบัติดังกล่าวมีปัจจัยหลักมาจาก การกระท าของมนุษย์
เช่นการตัดไม้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุุมเฟือยการขยายตัวของชุมชนเมืองและภาคอุตสาหกรรมที่ท าลาย
สิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุที่ท าให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกิดสภาพอากาศแปรปรวนร้อนจัดและอากาศที่
หนาวจัดหรือเกิดฝนตก ในปริมาณมากเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดน้ าท่วมหนัก และแผ่นดินถล่มดังที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่
จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย ซ่ึงภัยพิบัตดิังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และสร้างความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของ ประชาชน ชุมชน และของรัฐ   
   การบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนและของรัฐจึงจ าเป็นต้องมีการปฏิบัติอย่างเชื่อมโยงกันตามวัฏจักรการบริหารจัดการสาธารณภัย ตั้งแต่
ระยะก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย ตามแผนภูมิที่ 1ประกอบด้วยการปูองกันและลดผลกระทบการเตรียม
ความพร้อม การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการจัดการหลังเกิดภัย 

แผนภูมิที่ 1 : วัฏจักรการบริหารจัดการสาธารณภัย (Disaster Management Cycle) 
 
 

 
 
 
 
 
        
   ก่อนเกิดภัย 

หลังเกิดภัย 
 
 
 
 

 
ที่มา : แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 -2557 

คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
 
 
 
 

 

2.การเตรียมความพร้อม 

(Preparedness) 

การตอบโต้และบรรเทาทุกข์ 
(การจัดการในภาวะฉุกเฉิน) 

(Response and Relief or EmergencyManagement) 
Management) 

การป้องกันและลดผลกระทบ 
(Prevention and Mitigation) 

การฟ้ืนฟูบูรณะและก่อสร้างใหม่ 
(Rehabilitation and Reconstruction) 

ระหว่างเกิดภัย 

 

สาธารณภัย 

(Disaster Impact) 
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1.1 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับสาธารณภัยให้แก่ประชาชนและ
ชุมชน 

2) เพ่ือให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯมีการเตรียมความพร้อมและมี
ความเชื่อมั่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนของตนเอง 

3) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
สามารถลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุด 

4) เพ่ือให้ประชาชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟ้ืนฟูอย่างทั่วถึงและทันเวลา 
5) เพ่ือบูรณาการระบบการสั่งการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีเอกภาพ 
6) เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดีและสอดคล้องกับวัฏจักรการเกิดภัย 

1.2 แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 1.2.1 ภาวะปกติ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงตาลอง ได้จัดท ากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ 

(1) ก าหนดให้มีแผนและข้ันตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณ 
หรือสิ่งอื่นใดในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 

(2) ก าหนดให้มีแผนและข้ันตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะเพ่ือใช้ใน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯลฯ 
   รายละเอียดตาม (ภาคผนวก ก) (แผนงาน/โครงการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ) 
 1.2.2 ภาวะฉุกเฉิน 

(1) ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบล
โปุงตาลอง 

(2) ใช้จ่ายเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2548 
(ฉบับที2่) พ.ศ. 2548 

(3)  ใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ . 2541 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้ง
งบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ .ศ.  2543  

ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยเพื่อลดความสูญเสียและความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและของรัฐ 

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์การบริหารส่วนต าบลโปุงตาลอง 
ได้สนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ให้ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
(องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงตาลอง พ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัย) 

เมื่อมีความจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ของตนให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นแจ้งผู้อ านวยการอ าเภอหรือผู้อ านวยการจังหวัด
แล้วแต่กรณี เพื่อสั่งการโดยเร็วต่อไป 

 



 

 7 
 

แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  
ต าบลโป่งตาลอง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  พื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่ปลอดภัย 
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มาตราส่วน 1:100,000 
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บทที่ 2 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  

 

2.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ (ข้อมูลจากแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง) 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงตาลอง  ต าบลโปุงตาลอง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งอยู่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  เหนือระดับน้ าทะเ ล 450  เมตร มีเนื้อท่ีประมา ณ  108.69  ตารางกิโลเมตร หรือ 
ประมาณ  67,932.50  ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลใกล้เคียง ดังนี้คือ 
  ทิศเหนือ       ติดต่อกบัต าบลขนงพระ  และต าบลวังกระทะ  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศใต้          ติดต่อกบัต าบลประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 
  ทิศตะวันตก   ติดต่อกบัต าบลวังกระทะ  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกบัต าบลหมูสี  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
 

                มีลกัษณะสภาพพ้ืนทีเ่ป็นทีร่าบสูง ทีร่าบเอียง ลอนคลืน่มีภูเขาอยู่ทางดา้นเหนือของต าบล ซึง่มีความ
สูงประมาณ  500 ขึ้นไป  ส่วนทางด้านทิศใต้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารสายต่างๆ 
ที่ไหลผ่านต าบล ได้แก่ คลองปูน คลองปอหู คลองเดื่อ 
 

ลักษณะภูมิอากาศ 
 

ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นมรสุม มี 3 ฤดู คือ 
- ฤดูร้อน     เริ่มตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์  ถึง  15พฤษภาคม 
- ฤดูฝน      เริ่มตั้งแต่ 16 พฤษภาคม  ถึง  15ตุลาคม 
- ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่ 16 ตุลาคม      ถึง  14กุมภาพันธ์ 
 

2.2 ประชากร(ข้อมูลจากแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง) 
 

2.2.1  จ านวนประชากรและความหนาแน่นประชากรจากข้อมูลของส านักทะเบียนราษฎร์ของอ าเภอ
ปากช่อง  เมื่อวัน ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงตาลอง มีจ านว น
ประชากรทั้งสิ้ น 5,178 คนจ าแนกเป็นชาย 2,571 คนหญิง 2,607 คนมีความหนาแน่นเฉลี่ย  2 คนต่อตาราง
กิโลเมตรมีจ านวน ครัวเรือนทั้งสิน้  2,961 ครัวเรือน โดยมีประชากรกลุ่มเสี่ยงภัยที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
และอพยพเป็นอันดับแรกจ านวน  1,185 คน 
* จ านวนประชากร และประชากรกลุ่มเสี่ยงภัย (รายละเอียดภาคผนวก ข) 
 

2.3 ลักษณะการประกอบอาชีพ 
 

 2.3.1 ประชากรร้อยละ 80 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโปุงตาลองประกอบอาชีพ เกษตรกรรม 
 

   ทั้งนี้เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกั บการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, มันส าปะหลัง, อ้อย  
และมะม่วงส่งออก นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์ เพื่อจ าหน่ายเป็นรายได้เสริม เช่น เป็ด ไก่ ปลานิล และปลาดุก 
เฉลี่ยรายได้ของประชากรต่อหัวต่อปี 17,622  บาท 
* ข้อมูล ด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง (รายละเอียดภาคผนวก ค)   
 

2.4 สถิติการเกิดสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอ ง (ประวัติการเกิดภัยเรียงตามระดับความรุนแรง
ของภัยจากมากไปหาน้อย) 
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 2.4.1 อุทกภัย/โคลนถล่ม  
 

วัน เดือน ปี 
ที่เกิดภัย 

สาเหตุการเกิดภัย 
พ้ืนที่ประสบภัย 

(หมู่ที/่ชุมชน) 

จ านวน
ครัวเรือน 

ที่ประสบภัย  

เสียชีวิต 
(คน)  

สูญหาย 
(คน)  

 

บาดเจ็บ 
(คน)  

มูลค่าความ
เสียหาย 

(บาท)  
- - - - - - - - 

(ที่มา : ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโปุงตาลองข้อมูล  ณ  วันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557) 

    2.4.2  วาตภัย 
 

วัน เดือน ปี 
ที่เกิดภัย 

สาเหตุการเกิดภัย พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่ที/่ชุมชน) 

จ านวนบ้านเรือน
เสียหายทั้งหลัง 

(หลัง)  

จ านวนบ้านเรือน
เสียหายบางส่วน 

(หลัง)  

มูลค่าความ
เสียหาย 

( บาท)  
18 เม.ย.57 ฝนตก และมีลม

กระโชกแรง 
หมู่ 5 

บ้านหนองซ่อม 
- 1   5,050 

18 เม.ย. 57 ฝนตก และมีลม
กระโชกแรง 

หมู่ 12 
บ้านเทพนิมิตร 

- 1 12,511 

11 เม.ย. 57 ฝนตก และมีลม
กระโชกแรง 

หมู่ 9 
บ้านมอตะเคียน 

- 4 5,413 

(ที่มา : ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโปุงตาลองข้อมูล  ณ  วันที่1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557) 

 2.4.3 ภัยแล้ง 
 

วัน เดือน ปี 
ที่เกิดภัย 

สาเหตุการ
เกิดภัย 

พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่ที/่ชุมชน) 

จ านวนครัวเรือนที่
ประสบภัย  

พื้นที่การเกษตร
เสียหาย (ไร่)  

จ านวนสัตว ์
ที่รับผลกระทบ 

(ตัว)  
- - - - - - 

    (ที่มา : ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงตาลองข้อมูล  ณ  วันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557) 

    2.4.4 อัคคีภัย 
 

วัน เดือน ปี 
ที่เกิดภัย 

สาเหตุการเกิด
ภัย 

พื้นที่ประสบ
ภัย 

(หมู่ที/่ชุมชน) 

จ านวนครัวเรือน
ที่ประสบภัย  

เสียชีวิต 
( คน)  

บาดเจ็บ 
(คน)  

มูลค่า 
ความเสียหาย 

(บาท)  
- - - - - - - 

   (ที่มา : ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงตาลองข้อมูล  ณ  วันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557) 
 

2.5 ข้อมูลความเสี่ยงภัย 
พื้นที่เสี่ยงภัย 
 

ที่ หมู่บ้าน/ชุมชน ลักษณะทางกายภาพ 
 ประเภทภัยที่เกิดขึ้นบ่อยคร้ัง/ 

คาดว่าจะเกิดขึ้น 
1 โปุงตาลอง เป็นพื้นที่ราบเอียง ลอนคลื่น อุทกภัย,อัคคีภัย และวาตภัย 
2 หนองคุ้ม เป็นพื้นที่ราบเอียง ลอนคลื่น อุทกภัย,อัคคีภัย และวาตภัย 
3 โปุงไทร เป็นพื้นที่ราบเอียง ลอนคลื่น อุทกภัย,อัคคีภัย และวาตภัย 
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4 ปอหู เป็นพื้นที่ราบเอียง ลอนคลื่น อุทกภัย,อัคคีภัย และวาตภัย 
5 หนองซ่อม เป็นพื้นที่ราบเอียง ลอนคลื่น อุทกภัย,อัคคีภัย และวาตภัย 
6 หนองจอก เป็นพื้นที่ราบเอียง ลอนคลื่น อุทกภัย,อัคคีภัย และวาตภัย 
7 สระน้ าใส เป็นพื้นที่ราบเอียง ลอนคลื่น อุทกภัย,อัคคีภัย และวาตภัย 
8 ตะเคียนงาม เป็นพื้นที่ราบเอียง ลอนคลื่น อุทกภัย,อัคคีภัย และวาตภัย 
9 มอตะเคียน เป็นพื้นที่ราบเอียง ลอนคลื่น อุทกภัย,อัคคีภัย และวาตภัย 

10 หนองกรวด เป็นพื้นที่ราบเอียง ลอนคลื่น อุทกภัย,อัคคีภัย และวาตภัย 
11 เนินทอง เป็นพื้นที่ราบเอียง ลอนคลื่น อุทกภัย,อัคคีภัย และวาตภัย 
12 เทพนิมิตร เป็นพื้นที่ราบเอียง ลอนคลื่น อุทกภัย,อัคคีภัย และวาตภัย 
13 โปุงฉนวน เป็นพื้นที่ราบเอียง ลอนคลื่น อุทกภัย,อัคคีภัย และวาตภัย 

 

2.6 การประเมินความเสี่ยงภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง จากข้อมูลส าคัญดังกล่าวเบื้องต้น ท าใ ห้
องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงตาลอง มีความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย ดังนี้ (เรียงจากความเสี่ยงภัยมากไปหาน้อย
ตามล าดับ) 
 

 

ล าดับที่ 
 

ประเภทของภัย 
 

 

ลักษณะของการเกิดภัย 
 

1 วาตภัย ท าให้สิ่งก่อสร้าง บ้านเรือน พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ฝนตกหนัก 
2 ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง น้ าในคลองสาธารณะแห้งขอด 
3 อุทกภัยและดินโคลนถล่ม น้ าปุาไหลหลาก จากเทือกเขาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

 

จากความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของ
รัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลโปุงตาลอง จึงจัดท าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การ
บริหารส่วนต าบลโปุงตาลอง พ .ศ.  2557  ขึ้นเพ่ือปูองกันการสูญเสียชีวิต /ทรัพย์สินและบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับผู้ประสบภัย 
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บทที่ 3 
การจัดต้ังกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นท่ี 

 

3.1 องค์กรปฏิบัติ 
 

  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  เป็นองค์กรหลักใน
การบริหารจัดการสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบมีภารกิจในการอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รวมถึงควบคุมการปฏิบัติงาน ประสานการปฏิบัติกับภาคเอกชนและส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่เป็น
หน่วยงานของผู้อ านวยการท้องถิ่น และให้มีที่ท าการ โดยให้ใช้ที่ท าการส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโปุงตาลอง
เป็นส านักงานของผู้อ านวยการฯมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโปุงตาลองเป็นผู้อ านวยการ ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโปุงตาลอง เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานในกอง
อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเข ต องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโปุงตาลอง เป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติข้ึนในพื้นท่ีโดยเชื่อมโยงการบังคับบัญชาและการปฏิบัติกับ
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับตามแผนภูมิที่ 2   
 
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 2 : โครงสร้างสายการบังคับบัญชาของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และ 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่    

 
 
 
 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 

ผู้อ านวยการอ าเภอ (นายอ าเภอ) 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยเทศบาล 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น  
(นายกเทศมนตรี) 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น  
(นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น  
(นายกเมืองพัทยา) 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยเมืองพัทยา 

 

 

นายกรัฐมนตร ี

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิ

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)  

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.กอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

(กอ.ปภ.จว.) ผู้อ านวยการกทม. (ผู้ว่าราชการ กทม.)ผู้อ านวยการ
จังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) 
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3.2 ภารกิจของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง) 
 

  (1) อ านวยการ ควบคุม ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่  
  (2) สนับสนุนกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อ
หรือใกล้เคียง หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ 
  (3) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งประสานความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน  
  เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใด ให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   เขต
พ้ืนที่เข้าควบคุมสถานการณ์ ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีโดยเร็ว และรายงานให้ผู้อ านวยการ
อ าเภอทราบทันที 

3.3 โครงสร้างและหน้าที่ของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ยองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตา
ลอง 
 3.3.1  โครงสร้างกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภั ยองค์การบริหารส่วนต าบลโปุงตาลอง
ประกอบด้วย 5 ฝุาย ได้แก่ 
 

   (1) ฝุายอ านวยการ 
   (2) ฝุายแผนและโครงการ 
   (3) ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ/สื่อสาร 
   (4) ฝุายฟ้ืนฟูบูรณะ 
   (5) ฝุายประชาสัมพันธ์ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภารกิจ 
- วางแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย- 
การพัฒนาแผนงานเกี่ยวกับการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอน 
 - งานติดตามประเมินผลงานการฝึกซ้อมแผนฯ 
 - งานการจัดฝึกอบรมต่างๆ และงานการ
จัดท าโครงการเกี่ยวกับการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ภารกิจ 
- ควบคุม ก ากับดูแลให้การ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- อ านวยการและประสานการ
ปฏิบัติกับทุกภาคส่วน 

 

 

ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายแผนและโครงการ 
 

ภารกิจ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- รายงานสถานการณ์สาธารณภัย
ตามข้อเท็จจริงให้สื่อมวลชน
และประชาชนได้รับทราบ 
- เผยแพร่ความรู้ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 

ภารกิจ 
- เฝูาระวังและติดตามสถานการณ์  
- ประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 
- วางระบบการเตือนภัย 
-การช่วยเหลือประชาชนผู้ประ 
สบภัย      
-การกู้ชีพ กู้ภัย การอพยพ  
-การรักษาความปลอดภัย  
-วางระบบการติดต่อสื่อสาร 
 
 
 

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ 

/สื่อสาร 
ภารกิจ 

- ส ารวจความเสียหาย และความ
ต้องการด้านต่างๆ ของผู้ประสบภัย 
-จัดท าบัญชีผู้ประสบภัย 
-การสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย  
-การฟื้นฟูบูรณะสิ่งที่ช ารุดเสียหาย
ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือใกล้เคียง
กับสภาพเดิมให้มากท่ีสุด 
 
 

 

ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ 
 

 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง) 
(นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง เป็นผู้อ านวยการฯ) 

หน่วยปฏิบัต:ิ 
- ส านักงานปลัด 
- ต ารวจ 
- ก านัน/ผู้ใหญ ่/ผู้น าชุมชน 
-คณะกรรมการ หมู่บ้าน/ชุมชน 
- อปพร., อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย,
อาสาสมัครต่างๆ ฯลฯ 
 

หน่วยปฏิบัต:ิ 
- ส่วนโยธา 
- ส่วนการคลัง 
- สาธารณสุขฯ 
- ไฟฟูา 
- ประปาหมู่บ้าน 
ฯลฯ 
 
 

หน่วยปฏิบัต:ิ 
- รองนายก อบต.ฯ  ท่ีได้รับ
มอบหมาย 
- สมาชิกสภา อบต.ฯ ท่ีได้รบั
มอบหมาย 
- ส านักปลัด 
- ก านัน /ผู้ใหญ ่/ผู้น าชุมชน 
- อปพร., อาสาสมัครต่างๆ  
ฯลฯ 

 
 

หน่วยปฏิบัต:ิ 

- ส านักงานปลัด 
- นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนฯลฯ 
 

แผนภูมิที่ 3 : โครงสร้างกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

หน่วยปฏิบัต:ิ 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ฯลฯ 
 



 

 

14 

บทที่ 4 
การปฏิบัติก่อนเกิดสาธารณภัย 

 

4.1 วัตถุประสงค์ 
 

 เพ่ือปูองกันลดผลกระทบ และเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรระบบการปฏิบัติการการแจ้งเตือนภัย
เพ่ือรองรับสถานการณภ์ัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึนในพื้นท่ีความรับผิดชอบ 

4.2 หลักการปฏิบัติ 
 

  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงตาลอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรที่
จ าเป็นเพื่อการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เหมาะสมกับการประเมินความเสี่ยงและความล่อแหลมของพ้ืนที่ 
รวมทั้งการวางแนวทางการปฏิบัติการให้พร้อมเผชิญสาธารณภัยและด าเนินการฝึกซ้อม ตามแผนที่ก าหนดอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้ทุกภาคส่วนในเขตพ้ืนที ่องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงตาลอง เกิดความพร้อมในทุกด้าน 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย (1) ประเมินความเสี่ยงภัยและความ
ล่อแหลมในเขตพ้ืนที่ โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมต่าง ๆ

(2) จัดท าแผนที่เสี่ยงภัย แยกตาม
ประเภทภัย 

 ส านักงานปลัด 
(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
 ส่วนโยธา 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
 คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 

1.2การเตรียมการด้านฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศ 
 

(1) จัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน 
การบริหารจัดการสาธารณภัยเช่น 
เครื่องจักรกล วัสดุ อุปกรณ์เพ่ือการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย สถิติการเกิดภัย 
พ้ืนที่และความรุนแรงของภัย และ
ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ ผู้รวบรวม
ข้อมูล บันทึกเหตุการณ์ที่เก่ียวข้อง
กับภัยพิบัติในพ้ืนที่ เช่น ภาพถ่าย 
เป็นต้น 
(2) พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
สาธารณภัยระหว่างหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้
ร่วมกัน 
(3) ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง
และใช้เป็นข้อมูลเพื่อการอพยพและ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

 ส านักงานปลัด 
 (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 สาธารณสุข 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1.3 การเตรียมการปูองกันด้าน
โครงสร้างและเครื่องหมาย
สัญญาณเตือนภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) ปรับปรุงและจัดหาพื้นที่รองรับน้ า
และกักเก็บน้ า 

(2) ก่อสร้างก าแพงพนัง หรือรอดัก
ตะกอน ท าฝายชะลอน้ า ก าแพงกัน
คลื่น เพ่ือลดความรุนแรงและปูองกัน
ความเสียหายแก่สถานที่ส าคัญใน
พ้ืนที่ (ภาคผนวก ฆ)หรือการสูญเสีย
พ้ืนดินจากการกัดเซาะชายฝั่งของ
ทะเล แม่น้ าและแหล่งน้ า  

(3) ปรับปรุงสถานที่เพ่ือเป็นสถานที่ 
หลบภัยชั่วคราว ส าหรับพื้นที่ท่ีการ
อพยพหนีภัยท าได้ยากหรือไม่มีพ้ืนที่
หลบภัยที่เหมาะสมเพื่อเตรียมการ
อพยพไปยังสถานที่รองรับการอพยพ 
ต่อไป 
(4) ปรับปรุงเส้นทางเพ่ือก่อสร้าง
เส้นทางส่งก าลังบ ารุงหรือเส้นทางไป
สถานที่หลบภัยให้ใช้การได้
ตลอดเวลา 

(5) จัดเตรียมระบบการแจ้งข่าวภัย 
ระบบเตือนภัย ปูายเตือนภัย ปูาย      
เส้นทางหนีภัยรวมทั้งสัญญาณเตือน
ภัยรูปแบบต่างๆ  เพื่อแจ้งเตือนภัยให้
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ
ล่วงหน้า 

 ส่วนโยธา และส านักงานปลัด
(ผู้รับผิดชอบหลัก( 

 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
 คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

2.การเตรียมความพร้อม 

2.1 ด้านการจัดระบบปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) จัดท าคู่มือการตอบโต้สาธารณภัย
และจัดท าแผนเผชิญเหตุ และมีการ
ฝึกซ้อมแผนเป็นประจ าทุกปี
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เคยประสบภัย 

(2) จัดเตรียมระบบการติดต่อสื่อสาร
หลัก สื่อสารรอง และสื่อสารส ารอง 
รวมทั้งก าหนดช่องความถ่ีกลางด้าน    
สาธารณภัย และมีการฝึกซ้อมการ
อ านวยการสื่อสารอย่างสม่ าเสมอ  

(3) จัดเตรียมเส้นทางอพยพ สถานที่
ปลอดภัยส าหรับคนสัตว์เลี้ยง และ 
ปศุสัตว์ รวมทั้งพ้ืนที่รองรับการดูแล
รักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ 
 

 ส านักงานปลัด 
(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ส่วนโยธา 
 ต ารวจ 
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
 คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
 อปพร. /อสม. /อาสาสมัครต่างๆ 
ฯลฯ 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

2.1 ด้านการจัดระบบปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) จัดเตรียมทะเบียนรายการสิ่งของ
จ าเป็น เช่น อาหาร เวชภัณฑ์ และ
อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต 

(5)ก าหนดมาตรการรักษาความ
ปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยการ
ควบคุม การจัดการจราจรและเส้นทาง
การสัญจร รวมทั้งก าหนดจุด ขึ้น ลง 
ยานพาหนะภายในเขตพ้ืนที่ประสบภัย 

(6) จัดระบบการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยและการดูแลสิ่งของบริจาค 

(7) จัดท า และปรับปรุงบัญชีรายชื่อ
คนที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 
 

 ส านักงานปลัด 
 (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ส่วนโยธา 
 ต ารวจ 
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
 คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
 อปพร./อสม./อาสาสมัคร

ต่างๆ ฯลฯ 
 

2.2 ด้านการส่งเสริมการให้ความรู้
และสร้างความตระหนักเรื่องการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 

(1) สนับสนุนการใช้สื่อประชาสัมพันธ์
ด้านสาธารณภัยในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เพ่ือปลูกฝังจิตส านึก
และวัฒนธรรมความปลอดภัย อย่าง
ต่อเนื่อง 

(2) จัดให้มีกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ ความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน เช่น การ
ปลูกปุา ชายเลน การใช้หญ้าแฝกเพ่ือ
การอนุรักษ์ดินและน้ า 

(3) พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการ
ประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนเข้าใจรณรงค์ 
เหมาะสม เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายแต่ละ
ละกลุ่ม 

(4) ส่งเสริม และสนับสนุนให้องค์กร
เครือข่ายในการปูองกัน และบรรเทา
สาธารณภัยทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และอาสาสมัครต่างๆ มี
ส่วนร่วมในการรณรงค์ในเรื่องความ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
 

 ส านักงานปลัด 
(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
 คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 

2.3. ด้านบุคลากร (1) จัดเตรียมและมอบหมายเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และก าหนดวิธีการปฏิบัติตาม
หน้าที่และข้ันตอนต่าง  ๆ

 ส านักงานปลัด 
(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
 กองอ านวยการปูองกันและ 
  บรรเทาสาธารณภัย         
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

(2) จัดการฝึกอบรม สัมมนาและ
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยรวมทั้งให้ความรู้ในเรื่อง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ข้อห้าม 
ข้อจ ากัด ของชุมชน 

(3)เสริมสร้างศักยภาพชุมชนโดยการ
ฝึกอบรมประชาชนในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือ
ตนเอง ผู้อ่ืนและชุมชนเมื่อเกิดภัย 
รวมทั้งการขับ ขี่ยานพาหนะในพื้นที่
ประสบภัย 

(4) จัดท าบัญชีรายชื่อและข้อมูล
เครื่องมือ เครื่องจักร ยานพาหนะ 
รวมทั้งข้อมูลทักษะ ความช านาญ    
ในการปฏิบัติงานขององค์การ       
สาธารณกุศลเพื่อเตรียมความพร้อม
และมอบภารกิจในการปฏิบัติการของ
องค์การสาธารณกุศลในเขตพ้ืนที่และ
พ้ืนที่ข้างเคียง (ภาคผนวก ง) 
 

 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
 คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
 องค์กรสาธารณกุศล 
 อปพร./อสม./อาสาสมัคร

ต่างๆ ฯลฯ 
 

2.4ด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ 
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
และพลังงาน 

(1) จัดเตรียมเครื่องจักรกล 
ยานพาหนะเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็นให้พร้อม ใช้งานได้ทันที 

(2) จัดท าบัญชีเครื่องจักรกล 
ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ของ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
(ภาคผนวก จ) 

(3) ปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องจักรกล 
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ด้านสาธารณ
ภัยให้มีความพร้อมใช้งาน 

(4)จัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นพื้นฐานส าหรับชุมชน 

(5) จัดเตรียมเชื้อเพลิงส ารอง 
พลังงานส ารอง 

(6) ก าหนดจุดระดมทรัพยากร เพ่ือการ
บรรเทาสาธารณภัยและการอพยพ 
 

 ส่วนโยธา(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
 ส านักงานปลัด 
 ต ารวจ 
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
 คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 

2.5ด้านการแจ้งข่าว เฝูาระวัง 
และเตือนภัย 
 

(1) จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุด่วน         
สาธารณภัย 
 

 ส านักงานปลัด 
 (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
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 (2) ส่งเสริมการเรียนรู้ ซักซ้อมความ             
เข้าใจ ในระบบการแจ้งข่าว การ
รายงานและเตือนภัย การใช้สัญญาณ
เตือนภัยหรือสัญลักษณ์การเตือนภัย 
เช่น การใช้ธงสี เขียว เหลือง แสด 
แดง แก่ประชาชน รวมทั้งการปฏิบัติ
เมื่อได้รับการแจ้งข่าวหรือเตือนภัย
โดยให้ประชาชนตระหนักว่าปรากฏ
การธรรมชาติไม่ได้เป็นภัยพิบัติเสมอ
ไป แต่หากมีความประมาท ขาดการ
เตรียมความพร้อม ก็อาจได้รับ
อันตรายจากภัยพิบัติ 

(3) ติดตามการรายงานสภาพอากาศ
ปรากฏการธรรมชาติ ข้อมูล
สถานการณ์น้ า และการแจ้งข่าว การ
เตือนภัย จากกองอ านวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือ
ขึ้นไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา กรม
ชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า กรม
อุทกศาสตร์ การไฟฟูาฝุายผลิต กรม
ปุาไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา
และพันธ์พืช กรมทรัพยากรธรณี กรม
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติรวมทั้งสื่อ
ต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล เฝูาระวัง 
วิเคราะห์ ประเมินแนวโน้มการเกิด
ภัย ด าเนินการแจ้งข่าวให้ประชาชน
ทราบถึงระยะเวลา ภาวะที่จะคุกคาม
(อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน)เป็น
ระยะๆ และให้ความส าคัญกับผู้ที่ต้อง
ช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ  เช่นผู้พิการ 
ทั้งนี้ความถ่ีของการ แจ้งข่าว เตือน
ภัยขึ้นอยู่กับแนวโน้มการเกิดภัย 

(4) จัดให้มีอาสาสมัครและเครือข่าย
เผ้าระวังและแจ้งข่าว เตือนภัยระดับ
ชุมชน ท าหน้าที่ติดตาม เฝูาระวัง
ปรากฏการธรรมชาติที่มีแนวโน้ม   
การเกิดภัย แจ้งข่าว เตือนภัยแก่
ชุมชน และรายงานสถานการณ์แก่ 
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยท้องถิ่นโดยใช้ระบบการ 

 อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย 
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
 คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
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สื่อสาร เครื่องมือแจ้งเตือนภัยของ
ชุมชน 

(5) ประกาศยกเลิกสถานการณ์เม่ือ
พิสูจน์ทราบแน่ชัดว่าไม่มีภัยมาถึง  
 

2.6 ด้านการเตรียมรับ
สถานการณ์ 

(1) จัดประชุมหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น 
สถานพยาบาล ไฟฟูาประปา ผู้น า
ชุมชน ฯลฯ 

(2) มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ
ให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานนั้น 

(3) ก าหนดผู้ประสานงานที่สามารถ
ติดต่อได้ตลอดเวลาของแต่ละหน่วย 
งาน(ภาคผนวก ฉ) 
 

 ส านักงานปลัด 
(ผู้รับผิดชอบหลัก) 

2.7 ด้านการอพยพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) จัดท าคู่มือการอพยพ คู่มือการ
ช่วยเหลือตนเองเบ ื้องต้นเมื่อมีภัยพิบัติ
หรือแนวทางการปฏิบัติในการมาอยู่
ในพ้ืนที่รองรับการอพยพ ที่สั้น ง่าย
ต่อการท าความเข้าใจ ให้ประชาชน
ได้ศึกษา 

(2) ด าเนินการส ารวจพื้นที่ ก าหนด
สถานที่ปลอดภัยเพ่ือรองรับการ
อพยพประชาชน สัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ 
โดยแยกระหว่างคนกับสัตว์ 

(3) ประชุมหมู่บ้านชุมชนเพ่ือรับทราบ
ข้อมูลและซักซ้อมข้ันตอนการอพยพ 
รวมทั้งทบทวนขั้นตอนและฝึกซ้อม
การอพยพ รวมถึงการสื่อสารใน
ระหว่างการอพยพ 

(4) จัดให้มีปูายแสดงสัญญาณเตือนภัย
ปูายบอกเส้นทางอพยพ 

(5) ก าหนดเส้นทางหลักและเส้นทาง
รองส าหรับการอพยพซึ่งไม่ขัดขวาง
การปฏิบัติของหน่วยงาน 

(6)จัดเตรียม เครื่องมือ อุปกรณ์
ยานพาหนะ ที่จ าเป็นต่อการอพยพ

 ส านักงานปลัด 
(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
 ส่วนโยธา 
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
 คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
 ผู้น าทางศาสนา/ผู้บริหาร

สถานศึกษา 
 มิสเตอร์เตือนภัย/อาสาสมัคร

แจ้งเตือนภัย 
 อปพร./อสม./อาสาสมัคร

ต่างๆ ฯลฯ 
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2.7 ด้านการอพยพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ภาคผนวก ช) 

(7) จัดล าดับความส าคัญของการอพยพ 
โดยจัดแบ่งประเภทของบุคคล
ตามล าดับความจ าเป็นเร่งด่วนรวมทั้ง
ก าหนดจุดนัดหมายประจ าชุมชนเพื่อ
ไปยังพื้นท่ีรองรับการอพยพ 

(8) จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์เพ่ือ
การสื่อสารพร้อมทั้ง ทดสอบระบบ
การสื่อสาร เครื่องมือสื่อสาร และ
ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน สามารถ
ด ารงการสื่อสารได้ตลอดเวลา ทั้ง
วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์พ้ืนฐานรวมทั้ง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

(9)จัดเตรียมแบบลงทะเบียนผู้อพยพ
เพ่ือให้ทราบจ านวนผู้อพยพและผู้ที่
ยังไม่อพยพ 

(10) จัดระบบรักษาความปลอดภัยใน  
พ้ืนทีอ่พยพและที่พักผู้อพยพ 

(11) จัดท าบัญชีสถานที่ปลอดภัย  
ที่จัดเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว ในพ้ืนที่
เพ่ือรองรับผู้ประสบภัย(ภาคผนวก ซ) 
 

 

 ส านักงานปลัด 
(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
 ส่วนโยธา 
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
 คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
 ผู้น าทางศาสนา /ผู้บริหาร

สถานศึกษา 
 มิสเตอร์เตือนภัย/อาสาสมัคร

แจ้งเตือนภัย 
 อปพร./อสม./อาสาสมัคร

ต่างๆ ฯลฯ 
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บทที่ 5 
การปฏิบัติขณะเกิดสาธารณภัย 

 

5.1วัตถุประสงค ์

 (1) เพ่ือด าเนินการระงับภัยที่เกิดข้ึนให้ยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น โดยการ
ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 (2) เพ่ือลดความสูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติที่มีผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินให้น้อยที่สุด 

5.2 ระดับความรุนแรงของสาธารณภัย 

 ระดับความรุนแรงของสาธารณภัยแบ่งเป็น 4 ระดับ โดยมีผู้รับผิดชอบตามระดับความรุนแรง 
 

ระดับ ความรุนแรง การจัดการ 

1 สาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วไปหรือมี
ขนาดเล็ก 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ และหรือผู้ช่วย
ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร สามารถควบคุมสถานการณ์
และจัดการระงับภัยได้โดยล าพัง 

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อ านวยการในระดับ  1 ไม่สามารถควบคุมสถาน การณ์ได้ 
ผู้อ านวยการจังหวัด และหรือผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร
เข้าควบคุมสถานการณ์ 

3 สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบ
รุนแรงกว้างขวาง หรือสาธารณภัยที่
จ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรือ
อุปกรณ์พิเศษ 

ผู้อ านวยการในระดับ 2 ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 
ผู้อ านวยการกลาง และหรือผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ เข้าควบคุมสถานการณ์ 

4 สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบ
ร้ายแรงอย่างยิ่ง 

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมายควบคุมสถานการณ์ 
 

 

ตารางที่ 5.1 ระดับความรุนแรงของสาธารณภัยและระดับการจัดการ 

ที่มา : แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557 
คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
 

5.3หลักการปฏิบัติ  

 5. 3.1 การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์  
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1. การเฝูาระวัง ติดตามและการ
รายงานสถานการณ์ 
 

(1)จัดเจ้าหน้าที่เฝูาระวังและ
ติดตามสถานการณ์ภัยตลอด24 
ชั่วโมงและประสานก านัน,
ผู้ใหญ่บ้านผู้น าชุมชนหรือผู้น า
หมู่บ้านรวมทั้งอาสาสมัครแจ้งเตือน

 ส านักงานปลัด(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
 ส่วนโยธา 
 ต ารวจ 
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
 คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
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ภัย เพื่อเตรียม 

พร้อมเฝูาระวังและติดตาม
สถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่องและให้
รายงานสถานการณ์การเกิดภัย
มายัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงตา
ลองติดต่อเบอร์โทรศัพท์หมายเลข
0-44-009-515-6วิทยุสื่อสาร 
(ความถี)่165.200 MHz 

(2)รายงานสถานการณ์การเกิดภัย  
ไปยังกองอ านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอปากช่อง
โทรศัพท์0-4431-1916 โทรสาร 
0-4431-1936 
ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย
(ภาคผนวกฌ)และวิทยุสื่อสาร
ความถี่ 165.200 MHz 
(รายละเอียดบทท่ี 7 การสื่อสาร) 
 

 

2.การประเมินสถานการณ์ (1)วิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์การเกิดภัยเพ่ือการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยพิจารณา
เรื่อง ความรุนแรง ระยะเวลาการ
เกิดภัย พ้ืนที่และประชาชนผู้ที่จะ
ได้รับผลกระทบ ความอ่อนแอ 
เปราะบางและความสามารถของ
พ้ืนที่ในการรับภัยแนวโน้มการเกิด
ภัยซ้ าขึ้นอีกรวมถึงภัยที่เกิดตามมา  
(Secondary disaster) รวมถึงภัย
ที่มีความซับซ้อน (Complex 
Disasters) เพื่อก าหนดแนวทาง 
การตอบโต้ภัยและการแจ้งเตือนภัย 

(2)ก าหนดพ้ืนที่ที่อาจได้รับ
ผลกระทบแบ่งเป็น 3 พ้ืนที่ พร้อมทั้ง
จัดเจ้าหน้าที่เข้าในพื้นที่เพ่ือติดตาม
และเฝูาระวังสถานการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง โดยแบ่งพ้ืนที่ได้รับ
ผลกระทบออกเป็น 3 พ้ืนที่ ดังนี้ 

  - พ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบ
รุนแรง(เฝูาระวังและติดตาม

 ส านักงานปลัด(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
 ส่วนโยธา 
 ต ารวจ 
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
 คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
 
 

http://www.emdat.be/result-disaster-profiles?period=1900%242011&disgroup=group&dis_type=%27Complex+Disasters%27%24Complex+Disasters&Submit=Display+Disaster+Profile
http://www.emdat.be/result-disaster-profiles?period=1900%242011&disgroup=group&dis_type=%27Complex+Disasters%27%24Complex+Disasters&Submit=Display+Disaster+Profile
http://www.emdat.be/result-disaster-profiles?period=1900%242011&disgroup=group&dis_type=%27Complex+Disasters%27%24Complex+Disasters&Submit=Display+Disaster+Profile
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สถานการณ์อย่างใกล้ชิด) 

 - พ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบปาน
กลาง(เฝูาระวังและติดตาม
สถานการณ)์ 

  - พ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบน้อย   
(เฝูาระวังและติดตามสถานการณ์) 
 

3.การแจ้งเตือนภัยประชาสัมพันธ์
และจัดการข่าวสาร 

(1) ตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง
ของข้อมูลการเกิดภัยจากก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน อาสาสมัคร       
แจ้งเตือนภัย กองอ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับเหนือข้ึนไป รวมทั้งหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องก่อนแจ้งเตือนภัยผ่าน
ช่องทางการสื่อสารทุกชนิด 

(2)ด าเนินการแจ้งเตือนการเกิดภัย
ไปยังชุมชนพ้ืนที่ที่ประสบภัยและ
พ้ืนที่ข้างเคียงโดยสื่อ ข่ายการสื่อสาร
เครื่องมืออุปกรณ์การเตือนภัยที่มีอยู่
ของชุมชนเช่น วิทยุชุมชน หอ
กระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง  

(3)ข้อมูลการแจ้งเตือนภัย นั้นต้อง 
ชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจ
ง่ายเป็นข้อมูลที่บอกถึงอันตรายที่
ก าลังเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน
อันได้แก่ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย 
รัศมีความเสียหายตามพ้ืนที่การ
ปกครอง ช่วงเวลา ระยะเวลา ภัย
จะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม่และ
ประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือ
ต้องมีการอพยพหรือไม่ รวมทั้ง
วิธีการแจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ 
และการสื่อสารอ่ืนๆโดยแจ้งเตือน
ภัยจนกว่าสถานการณ์ภัยจะสิ้นสุด 

(4)เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและ
จ าเป็นต้องอพยพ ให้ด าเนินการ
ออกค าสั่งเพื่ออพยพประชาชนไป
ยังที่ปลอดภัย 

 ส านักปลัด(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
 ส่วนโยธา 
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
 คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
 อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย 
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(5) ในกรณีเกิดไฟฟูาดับการสื่อสาร  

เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไม่
สามารถใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์การ
เตือนภัยเช่น ธง นกหวีด หรือการ
เตือนภัยอื่นที่ได้มีการซักซ้อมความ
เข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว 

(6)จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบใน
การให้ข้อมูลเท่าที่จ าเป็นเกี่ยวกับ
การด าเนินการของศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ แก่สื่อมวลชน และ
ประชาชนรวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น
ข้อมูล ข้อเรียกร้องของประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัย 
หรือจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 
 

 

5.3.2การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 

 (1) การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือคาดว่าจะเกิดภัยพิบัติในพื้นที่
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโปุงตาลอง ให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นจัดตั้ง
ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ รับผิดชอบในการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเพ่ือการควบคุมและตอบโต้สถานการณ์
จนกว่าภัยจะยุติลง และส่งมอบภารกิจให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นด าเนินการต่อเมื่อภัยยุติ
ลงแล้วโดยใช้ที่ท าการส านักงานขององค์การบริหารส่วน ต าบลโปุงตาลอง เป็นที่ตั้ง ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ (หรือ
พิจารณาใช้พื้นที่อยู่ใกล้กับบริเวณจุดเกิดเหตุมากที่สุด โดยพื้นที่นั้นต้องเป็นพ้ืนที่ที่มีความปลอดภัย และสะดวกต่อ
การระดมทรัพยากร) 

(2) การจัดการพื้นที่ปฏิบัติงาน ผู้อ านวยการท้องถิ่นต้องก าหนดให้มีพื้นที่ปฏิบัติการและสถานที่
อ านวยความสะดวกในบริเวณใกล้พ้ืนที่เกิดเหตุแต่อยู่นอกเขตพ้ืนที่อันตรายเพ่ือใช้เป็นสถานที่ควบคุมดูแลสั่งการ 
ระดมทรัพยากร ทั้งก าลังคน หรือวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และทรัพยากรที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
เช่น เสบียงอาหาร น้ ารวมทั้งใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บ และส่งต่อผู้บาดเจ็บไปยังสถานพยาบาล 
และโรงพยาบาลต่อไป 
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โครงสร้างศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจประกอบด้วย 7 ฝ่าย 1 คณะท่ีปรึกษา ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(3)การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response) 
 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามขยายตัว ประชาชน ทุกคนที่เก่ียวข้องและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย 

 

ช่วงระยะ 24 ชั่วโมง 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1.การช่วยเหลือผู้ประสบภัย  (1) สั่งใช้หน่วยกู้ชีพกู้ภัย เครื่องมือ
เครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น 

 ผู้อ านวยการท้องถิ่น/หัวหน้า 

ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ 

 

ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 

คณะที่ปรึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้แทนสถาบันการศึกษาในพื้นท่ี  
ฯลฯ 

ส่วนสนับสนุน 
 -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 -องค์กรสาธารณกุศล 
- องค์กรเอกชน 
 -อ าเภอ  
- จังหวัด 
- หน่วยงานอื่นๆ 

ฯลฯ 

 

1. ฝ่ายอ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 

3. ฝ่ายป้องกันและ
ปฏิบัติการ/สื่อสาร 

 
 
 
 

 

2. ฝ่ายแจ้งเตือนภัย 4. ฝ่าย
ประชาสัมพันธ ์

 
 
 
 
 
 
 
 

7. ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฯลฯ 
 

6. ฝ่ายรักษา 
ความสงบเรียบร้อย 

 

5. ฝ่ายการเงิน 
 
 
 

8. ฝ่ายอื่น ๆ        
ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฯลฯ 
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ในการกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการใน
พ้ืนที่ประสบภัย อพยพ ค้นหา ปฐม
พยาบาลผู้ประสบภัย รวมทั้งขนย้าย
สัตว์เลี้ยง ปศุสัตว์ไปยังที่ปลอดภัย 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่รองรับการอพยพหรือ
เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยมีการ
ลงทะเบียนผู้อพยพ สัตว์เลี้ยง และ
ปศุสัตว์ด้วย 

(2)กรณีมีผู้บาดเจ็บให้น าผู้บาดเจ็บมา
ที่จุดรวบรวมผู้บาดเจ็บเพ่ือปฐม
พยาบาล และน าผู้บาดเจ็บส่งต่อไป
ยังสถานพยาบาลโรงพยาบาลต่อไป 

(3) สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคท่ี
จ าเป็นแก่การด ารงชีพเช่นอาหารปรุง
ส าเร็จ น้ าดื่ม ให้แก่ประชาชนที่
ประสบภัยให้เพียงพอและท่ัวถึง 

(4) กรณีพ้ืนที่ใดเป็นพ้ืนที่วิกฤติ
จ าเป็นต้องช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อย่างเร่งด่วน แต่ไม่สามารถเข้าออก
พ้ืนที่ได้ ให้ประสานขอรับการ
สนับสนุนยานพาหนะจากกอง
อ านวยการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป 
 

(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
 ฝุายการเงิน 
 คณะกรรมการหมู่บ้าน/ 
ชุมชน 
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
 อปพร. 
 อาสาสมัครแพทย์ฉุกเฉิน/ 
อาสาสมัครต่างๆ 

2.การระงับเหตุ (1)ส ารวจและก าหนดพื้นที่
ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ประสบภัย 
เพ่ือให้มีพ้ืนที่ส าหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องจักร เพื่อง่ายต่อการ
ควบคุมทรัพยากรส าหรับปฏิบัติงาน 

(2) ก าหนดกิจกรรม และงานที่ต้อง
ด าเนินการ 

(3) ก าหนดผู้รับผิดชอบ และจ านวน
เจ้าหน้าที่ท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ 

(4) ก าหนดช่วงเวลาการปฏิบัติงาน 
(5) ระดมทรัพยากร ทั้งก าลังคนหรือ
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ที่มี
ความพร้อมมายังจุดรวบรวม
ทรัพยากรเพ่ือรอรับการมอบหมาย
ภารกิจ 

 ผู้อ านวยการท้องถิ่น/หัวหน้า 
     ฝุายปูองกัน และปฏิบัติการ 
     (ผู้รับผิดชอบหลัก)          
 ฝุายรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ฝุายอ านวยการ 
 ฝุายการเงิน 
 คณะกรรมการหมู่บ้าน/ 
    ชุมชน 
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
 อาสาสมัครแพทย์ฉุกเฉิน 
 อปพร./มิสเตอร์เตือนภัย 
 อาสาสมัครต่างๆ 
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(6) ปิดกั้นมิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้าไปในพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง 

(7) สั่งใช้หน่วยกู้ชีพกู้ภัย เครื่องมือ
เครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นใน
การกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพ้ืนที่
ประสบภัย เพื่อควบคุมสถานการณ์
ไม่ให้ลุกลามขยายตัวโดยด ารงการ
สื่อสารตลอดเวลา  

(8) ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมที่
รับผิดชอบ ที่เกิดการช ารุด เสียหาย
จากภัย พร้อมทั้งติดปูายเตือนให้
ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้ทราบและปิด
กั้นช่องทางการจราจรและ จัด
เจ้าหน้าที่ หรืออาสาสมัคร อ านวย
ความสะดวกการจราจรในจุด
อันตราย 

(9) จัดให้มีการรวบรวมข้อมูล การ
แลกเปลี่ยนข้อมูล เพ่ือการตอบโต้
สถานการณ์ บนพื้นฐานของข้อมูลที่
รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า 
 

ช่วงระยะ 24 – 48 ชั่วโมง 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1.การรักษาพยาบาล  
 

ขอรับการสนับสนุน แพทย์ บุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุขยา 
และเวชภัณฑ์ จากสถานพยาบาล 
โรงพยาบาลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องช่วยปฏิบัติงานในพ้ืนที่
ประสบภัยและส่งต่อผู้บาดเจ็บและ
ผู้ปุวย 
 

 ผู้อ านวยการท้องถิ่น/หัวหน้า 
     ฝุายปูองกัน และปฏิบัติการ 
     (ผู้รับผิดชอบหลัก)          
 อาสาสมัครแพทย์ฉุกเฉิน 
 อสม./อาสาสมัครต่างๆ 
 สถานพยาบาล โรงพยาบาล 

2.การรักษาความปลอดภัย และ
ความสงบเรียบร้อย 

ก าหนดมาตรการรักษาความ
ปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
จัดระบบการจราจรภายในพ้ืนที่
รองรับการอพยพ 

 ฝุายรักษาความสงบเรียบร้อย 
(ผู้รับผิดชอบหลัก)  

 

3.การซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐาน กรณีท่ีโครงสร้างพื้นฐานได้รับความ
เสียหายให้ด าเนินการซ่อมแซม ให้

 ฝุายฟ้ืนฟูบูรณะ 
     (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
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พอใช้การได้ หรือจัดให้มีระบบ
โครงสร้างพื้นฐานส ารองเพ่ือให้ชุด
ปฏิบัติการสามารถปฏิบัติงานในพ้ืนที่
ได้  
 

 ฝุายการเงิน 
 

4.การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
 

(1) ส ารวจความต้องการของ
ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และจัดท า
รายการความต้องการของ
ผู้ประสบภัย เพื่อก าหนดมาตรการ
ช่วยเหลือในช่วงระหว่างเกิดภัย 

(2) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัยเพื่อ
เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูล
และประสานงานแก่ประชาชน 
ผู้ประสบภัย 
 

 ฝุายการเงิน/ฝุายปูองกัน 
และปฏิบัติการ  
(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
 อปพร./ อสม./อาสาสมัคร 
ต่างๆฯลฯ 

 
 
 

5. การรายงานสถานการณ์ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อรายงาน
สถานการณ์ให้กองอ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอ และกองอ านวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบ 
จนกระท่ังสถานการณ์ภัยสิ้นสุด
(ภาคผนวก ญ) 
 

 ผู้อ านวยการท้องถิ่น/หัวหน้า 
     ฝุายปูองกัน และปฏิบัติการ 
     (ผู้รับผิดชอบหลัก)          
 
 
 
 

6. การประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ  

กรณีต้องขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงาน องค์กรภายนอกให้
รายงานและประสานขอรับการ
สนับสนุนจากกองอ านวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือ
ขึ้นไป 
- โทรศัพท์044-009515-6 
- วิทยุสื่อสาร (ความถี)่

156.200MHz 

 ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
(ผู้รับผิดชอบหลัก)  

 ฝุายอ านวยการ 
 

  

ช่วงระยะ 48 – 72 ชั่วโมง 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

การสงเคราะห์เบื้องต้น  (1) จัดให้มีหน่วยสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยและหน่วยรักษาพยาบาล 

(2) กรณีมีผู้เสียชีวิตจ านวนมาก 
ประสานกองอ านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ และกอง
อ านวยการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดเพ่ือด าเนินการในส่วน

 ผู้อ านวยการท้องถิ่น/หัวหน้า 
ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ 
(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
 ฝุายการเงิน 
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
 คณะกรรมการหมู่บ้าน/ 
ชุมชน 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ที่เก่ียวข้อง ต่อไป 

(3) ประสานการช่วยเหลือ รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ เตรียมการส ารวจ
ความเสียหายเบื้องต้น ความต้องการ
เบื้อง 

ต้นเพื่อเป็นข้อมูลในการรายงานไป
ยังกองอ านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป 
 

 อปพร./อสม./อาสาสมัคร 
ต่างๆฯลฯ 
 
 
 

 ช่วงระยะ 72 ชั่วโมงข้ึนไป 
 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย
และการสนับสนุนการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ 
 

(1) ด าเนินการเยียวยา สภาพจิตใจ
ผู้ประสบภัย 

(2) ด าเนินการผลัดเปลี่ยนก าลัง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  

(3) ตรวจสอบความสมบูรณ์และ
ซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักร 
อุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้ปฏิบัติงาน 

(4) จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก 
และวัสดุอุปกรณ์ เชื้อเพลิง พลังงาน 
เสบียง น้ า เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

 ผู้อ านวยการท้องถิ่น/หัวหน้า 
ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ 

(ผู้รับผิดชอบหลัก)  
 ฝุายอ านวยการ 
 ฝุายการเงิน 

 

(4) การส่งต่อการบังคับบัญชา 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

การส่งต่อการการบังคับบัญชาเมื่อ
สถานการณ์รุนแรงเกินกว่าศักยภาพ
ของท้องถิ่นจะรับสถานการณ์ได้ 

กรณีเกิดภัยซ้ าขึ้นอีกหรือ เกิดภัยที่
เกิดตามมา (Secondary disaster)
รวมถึงภัยที่มีความซับซ้อน (Complex 
Disasters) และสถานการณ์ลุกลาม รุนแรง 
ขยายวงกว้างหรือเกินกว่าศักยภาพของ
ท้องถิ่นจะควบคุมสถานการณ์ได้ ให้
รายงานต่อผู้อ านวยการอ าเภอ เพื่อส่ง
มอบโอนอ านาจการบังคับบัญชาการ
สถานการณ์ต่อไปซึ่งการโอนอ านาจ
การบังคับบัญชาแต่ละครั้ง ต้องมีการ
สรุปสถานการณ์ก่อนเสมอ โดยอาจ
กระท าเป็นลายลักษณ์อักษร ด้วย
วาจาหรือทั้งสองประการ  
 

 ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
(ผู้รับผิดชอบหลัก)  

 

http://www.emdat.be/result-disaster-profiles?period=1900%242011&disgroup=group&dis_type=%27Complex+Disasters%27%24Complex+Disasters&Submit=Display+Disaster+Profile
http://www.emdat.be/result-disaster-profiles?period=1900%242011&disgroup=group&dis_type=%27Complex+Disasters%27%24Complex+Disasters&Submit=Display+Disaster+Profile
http://www.emdat.be/result-disaster-profiles?period=1900%242011&disgroup=group&dis_type=%27Complex+Disasters%27%24Complex+Disasters&Submit=Display+Disaster+Profile


 

 

  (5) การยกเลิกสถานการณ์ด าเนินการเมื่อสถานการณ์ภัยพิบัติคลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติ และได้
ท าการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุกแหล่งจนแน่ใจแล้ว รวมทั้งหน่วยปฏิบัติได้ส่งมอบภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว จึงด าเนินการประกาศยกเลิกสถานการณ์และประเมินความเสียหายพ้ืนที่ประสบภั ย
ตรวจสอบความพร้อมของเส้นทาง ยานพาหนะที่ใช้ในการอพยพกลับที่พักอาศัยและผู้ประสบภัย แล้วด าเนินกา ร
อพยพประชาชนกลับ 
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บทที่ 6 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

 

6.1 วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และต่อเนื่อง ตลอดจนการ
ฟ้ืนฟูบูรณะสภาพพ้ืนที่ที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว 

6.2 หลักการปฏิบัติ 

  การฟ้ืนฟูบูรณะในเขตพ้ืนที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงตาลอง เป็น หน้าที่ความรับผิดชอบของกอง
อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงตาลอง โดยการน าทรัพยากรที่มีอยู่
ทั้งก าลังคน ทรัพย์สิน เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ของทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการฟื้นฟูบูรณะ ดังนี้ 
  6.2.1 จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และส่งต่อผู้ปุวยไปยังสถานพยาบาลและ
โรงพยาบาลต่อไป 
  6.2.2 จัดที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาล ระบบบริการทางการแพทย์ สาธารณสุขแก่
ผู้ประสบภัยในพื้นท่ีรองรับการอพยพ 
  6.2.3 ให้รื้อถอนท าลายสิ่งปรักหักพังและซ่อมสร้างสิ่งสาธารณูปโภคสาธารณูปการและอาคารบ้านเรือน
ของผู้ประสบภัย เครื่องมือเพ่ือการหาเลี้ยงชีพ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพต่อไป 

6.2.4 ส ารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นและจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัย รวมทั้งทรัพย์สินที่เสียหาย พร้อม
ทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัย  

6.2.5 ประสานหน่วยงานของรัฐในการออกเอกสารราชการฉบับใหม่ให้แก่ผู้ประสบภัยทดแทนฉบับเดิมที่
สูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัย 
  6.2.6 ให้การสงเคราะห์ ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ และความเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว  

6.3 การปฏิบัติ 

  การจัดการหลังเกิดภัยเป็นการฟ้ืนฟูบูรณะภายหลังที่ภัยได้ยุติลงหรือผ่านพ้นไปแล้ว เป็นการด าเนินการทั้ง
ปวงเพ่ือช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และซ่อมแซมสิ่งที่ช ารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยอาศัย
ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นท่ีเพ่ือการพ่ึงพาตนเองให้ได้ก่อนรับการช่วยเหลือจากภายนอก  ซึ่งเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ เพ่ือให้ประชาชนผู้ประสบภัยสามารถ
ด ารงชีวิตได้ตามปกติ และเป็นการฟ้ืนฟูบูรณะพ้ืนที่ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว โดยมีหลักการปฏิบัติ 
ดังนี้ 
 

 6.3.1 การฟื้นฟูผู้ประสบภัย 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

(1)การจัดท าแผนฟื้นฟูผู้ประสบภัย ประชุมหน่วยงานต่างที่เก่ียวข้อง เพื่อ
จัดท าแผนฟื้นฟูผู้ประสบภัยด้าน
ต่างๆ เช่น ที่อยู่อาศัย อาหาร น้ าดื่ม 
ระบบสุขาภิบาล อาชีพ การศึกษา
สุขภาพ อนามัย และจิตใจของ
ผู้ประสบภัย โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐาน
ของชุมชน ด้านประชากร เศรษฐกิจ 

 ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)  
 ส่วนโยธา 
 ส่วนการคลัง 
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
 คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
 สาธารณสุขอ าเภอ 



 

 31 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

สังคม 

และวัฒนธรรม รวมทั้งข้อมูลด้าน
ความเสียหายจากภัยพิบัติ และความ
อ่อนแอ ความล่อแหลมต่อการเกิดภัย
พิบัติในชุมชน 
 

 พัฒนาชุมชนอ าเภอ 
 

 อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

(2) การบรรเทาทุกข์ (1) จัดตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์ 

(2)ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ปุวย
รวมทั้งส่งต่อไปยังสถานพยาบาล 
โรงพยาบาล 

(3) ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ใน
ระยะแรก 

(4) สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค 
น้ าดื่ม อาหาร และสิ่งจ าเป็นเบื้องต้น
แก่การด ารงชีพ 

(5) รักษาความปลอดภัยแก่บุคคล 
สถานที่ และระบบสาธารณูปโภค
ร่วมกับหน่วยรักษาความปลอดภัย
พ้ืนที่ 
 

 ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)  
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
 คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
 สาธารณสุขฯ 
 อปพร./อาสาสมัครต่างๆ 
 อ่ืนๆ (ตามความเหมาะสม) 

(3)การให้ความช่วยเหลือและ
ฟ้ืนฟู 

(1) จัดให้มีคณะท างานส ารวจความ
เสียหายและส่งเจ้าหน้าที่เพื่อส ารวจ
ความเสียหายเบื้องต้นเข้าในพื้นที่ 
เพ่ือจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัย
และทรัพย์สินที่เสียหาย 

(2) ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัย
(ภาคผนวก ฎ)รวมทั้งจัดท าทะเบียน
สัตว์ตายและสูญหายโดยรายงาน
ความเสียหาย (ภาคผนวก ญ) และ
แนวทางการฟื้นฟูไปยังกอง
อ านวยการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอ าเภอและจังหวัด  

(3) สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเบื้องต้น
ตามบัญชีที่ส ารวจ 

(4) ด าเนินการช่วยเหลือซ่อมสร้าง
และบูรณะที่พักอาศัย เครื่องมือ

 ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบ) 
 ส่วนโยธา 
 ส่วนการคลัง 
 สาธารณสุขฯ 
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
 คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
 หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 
เช่น แรงงานจังหวัด พัฒนาชุมชน
จังหวัด พมจ./ สสจ. ฯลฯ 
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เครื่องใช้เพื่อการหาเลี้ยงชีพ และ
สาธารณูปโภคให้ใช้การได้ในเบื้องต้น 

(5) ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจและความ
เป็นอยู่ของประชาชน 
 

 

(6) รักษาพยาบาลผู้เจ็บปุวย และ
จัดบริการด้านสาธารณสุขแก่
ผู้ประสบภัยรวมทั้งปูองกันโรคท่ี
เกิดข้ึนจากภัยพิบัติท้ังคนและสัตว์ 
 

(4)การรักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัย 

(1) ก าหนดมาตรการความปลอดภัย 
และควบคุมความปลอดภัย จัดตั้ง
หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อย 

(2)   ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เช่น การสวมใส่อุปกรณ์นิรภัย การ
ตรวจสอบความพร้อมของร่างกาย
ผู้ปฏิบัติงาน 

(3) ก าหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อ
ปูองกันผลกระทบหรือการเกิดภัย   
ซ้ าขึ้นอีก รวมถึงภัยที่เกิดตามมา       
(Secondary disaster) และภัยที่มี
ความซับซ้อน (Complex Disasters) 
 

 ส านักงานปลัด/เจ้าพนักงาน
ปูองกันฯ (ผู้รับผิดชอบหลัก)  
 ส่วนโยธา 
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
 คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
 อ่ืนๆ (ตามความเหมาะสม)  
 
 
 
 

   

6.3.2  การฟื้นฟูโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งสาธารณะประโยชน์ต่างๆ 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

(1)การจัดท าแผนฟื้นฟู ประชุมหน่วยงานต่างที่เก่ียวข้อง เพื่อ
จัดท าแผนฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งสาธารณะประโยชน์ต่างๆ 

 ส านักงานปลัด 
(ผู้รับผิดชอบหลัก( 
 ส่วนโยธา 
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
 คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
 ทางหลวงชนบท 
 การไฟฟูาส่วนภูมิภาค อ าเภอ 

ปากช่อง 
 อ่ืนๆ (ตามความเหมาะสม) 

(2)การส ารวจความเสียหายจาก  
สาธารณภัย 

(1) จัดให้มีคณะท างานส ารวจความ
เสียหายและส่งเจ้าหน้าที่เพื่อส ารวจ
ความเสียหายเบื้องต้นจากการเกิดสา
ธารณภัย ทั้งระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต่างๆและก าหนดแนว

 ส านักงานปลัดและส่วนโยธา
(ผู้รับผิดชอบหลัก( 
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
 คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
 อ่ืนๆ (ตามความเหมาะสม( 

http://www.emdat.be/result-disaster-profiles?period=1900%242011&disgroup=group&dis_type=%27Complex+Disasters%27%24Complex+Disasters&Submit=Display+Disaster+Profile
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ทางการฟื้นฟูตามขีดความสามารถ
ของท้องถิ่น 
 

(2) รายงานความเสียหาย
(ภาคผนวก ญ)และแนวทางการ
ฟ้ืนฟูไปยังกองอ านวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและ
จังหวัดเพ่ือขอรับการสนับสนุนในการ
ฟ้ืนฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ได้รับความเสียหาย
(คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ(ก.ช.ภ.อ.) 
และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัตจิังหวัด(ก.ช.ภ.จ.) 
 

(3) ฟ้ืนฟูบูรณะโครงสร้างพื้นฐาน
สิ่งสาธารณะประโยชน์ที่เสียหาย
และสิ่งแวดล้อม 

(1) ด าเนินการรื้อถอนหรือท าลายสิ่ง
ปรักหักพัง ซ่อมสร้างและบูรณะ
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสาธารณะ
ประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายโดยใช้
งบประมาณของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโปุงตาลอง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ .ศ. 2541และหลักเกณฑ์ว่า
ด้วยการตั้งงบประมาณเพ่ือการ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ ศ. . 2543 และระเบียบอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

(2) ท าความสะอาด ชุมชน พื้นที่
สาธารณะ สถานที่ส าคัญ สิ่ง
สาธารณประโยชน์  และขนย้ายขยะ
มูลฝอย  จัดการน้ าเสีย ของเสีย และ
สิ่งที่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดมลพิษ
แก่ชุมชน 

 ส านักงานปลัดและส่วนโยธา
(ผู้รับผิดชอบหลัก( 
 ส่วนการคลัง 
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
 คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
 ผู้เชี่ยวชาญ/เจ้าหน้าที่จาก

หน่วยงานภายนอก 
 อ่ืนๆ  (ตามความเหมาะสม) 

 

6.3.3  การติดตามและประเมินผล 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะ
ปกต ิ

(1) จัดประชุมคณะกรรมการภายใต้
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยท้องถิ่น และภาคประชาชน

 ส านักงานปลัด 
(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
  ส่วนโยธา 
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หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
เพ่ืออภิปรายเสนอความเห็นต่อการ
ปฏิบัติ การประสานการปฏิบัติและ 

ค้นหาข้อบกพร่องในการปูองกันและ
บรรเทาภัยพิบัติที่ผ่านมารวมทั้ง
ร่วมกันเสนอแนวทางเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

(2) ก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
ช่วยเหลือประชาชน เช่นความมั่นใจ
ในความปลอดภัย ความพร้อมของ
ประชาชนในการเตรียมความพร้อม
รับภัย 

(3) ปรับปรุงและทบทวนแผนการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้
สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัย    
และทรัพยากรในพื้นที่ 

 ส่วนการคลัง 
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
 คณะกรรมการภายใต้           

กองอ านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น 
 คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
 สาธารณสุขฯ 
 การไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอ 

ปากช่อง 
 อ่ืนๆ (ตามความเหมาะสม( 
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บทที่ 7 
การสื่อสาร 

 

 กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงตาลอง เป็นศูนย์กลางการ
สื่อสารในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบตลอด24ชั่วโมง เพ่ือการติดต่อประสานงานสั่งการรายงานสถานการณ์และการปฏิบัติ
ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ผู้แจ้งเหตุ ประชาชน ผู้ประสบภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภายในพ้ืนที่ 
หน่วยงานภายนอกพ้ืนที่ และศูนย์บัญชาเหตุการณ์ รวมทั้งกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ
และจังหวัด ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

 หลักการปฏิบัติ  
 

 7.1 จัดตั้งระบบสื่อสาร ที่จ าเป็นให้ใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมง อย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ โดยการสถาปนาและใช้
การสื่อสารระบบเดียวกัน มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ขั้นตอนท่ีสามารถใช้ในการปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ 
ประกอบด้วย 

  7.1.1ระบบสื่อสารหลักคือระบบสื่อสารที่มีใช้งานโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานต่างๆเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานกับประชาชนซึ่งทุก
หน่วยงานต้องจัดเตรียมไว้ให้พร้อมใช้ติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลาและเข้าถึงข้อมูลที่ จ าเป็นในการบริหารจัดการสา
ธารณภัยอย่างทั่วถึง ซึ่งระบบการสื่อสารหลักมักถูกท าลาย ไม่สามารถใช้การได้เมื่อเกิดภัยพิบัติได้แก่ ระบบ
โทรศัพท์พ้ืนฐาน,โทรศัพท์เคลื่อนที,่โทรสาร 

  7.1.2 ระบบสื่อสารรองคือระบบสื่อสารที่มีใช้โดยทั่วไปเป็นระบบการสื่อสารที่ใช้งานควบคู่กับ
ระบบสื่อสารหลักเป็นช่องทางเสริมในการติดต่อสื่อสารโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องจัดให้มีระบบการสื่อสารรองให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างทั่วถึงเช่น วิทยุสื่อสารการสื่อสารผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

  7.1.3 ระบบสื่อสารส ารองคือระบบสื่อสารที่จัดเตรียมส ารองไว้ใช้ทดแทนในกรณีระบบสื่อสารหลัก 
ไม่สามารถใชก้ารได้(ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอต่อจังหวัดให้สถาปนาข่ายวิทยุส ารอง ) เช่น วิทยุสื่อสาร
ราชการ(Trunked radio )วิทยุสมัครเล่นและวิทยุสื่อสารสาธารณะ เป็นต้น 

 7.2 จัดเตรียมและจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารและระบบพลังงานส ารองเพ่ือการสื่อสารใ ห้เพียงพอ
และใช้การได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

 7.3 จัดอบรมการใช้อุปกรณ์สื่อสารให้กับบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
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แผนภูมิที่ 7.1 การสื่อสารกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง   อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

          

          
       
 
 
 
 
 
 
 

กองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย(ข้างเคียง) 

เทศบาลต าบลหมูส ี
โทร 0-4429-7604 - 5 

วิทยุสื่อสาร (ความถี่)  
156.200 MHz. 

กองอ านวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดนครราชสีมา 
โทร0-4424-2175 
วิทยุสื่อสาร (ความถี่)  

150.150MHz. 
 

กองอ านวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

อ าเภอปากช่อง 
โทร 0-4431-1916 ,  

0-4431-5765   วิทยุสื่อสาร 
(ความถี่)  156.200 MHz. 

องค์กรภาคเอกชน  
(ชมรม/สมาคม/มูลนิธิ)  

กู้ภัยมูลนิธิสว่างวิชาปากช่อง 
โทร 0-4431-2259 
วิทยุสื่อสาร (ความถี่)  

168.475MHz. 

กองอ านวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
โป่งตาลอง โทร 0-4400-
9515– 6   วิทยุสื่อสาร 

(ความถี่)  156.200 MHz. 
 

 

 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปากช่อง 

โทร 0-4431-1289 
 

 

การประปาอ าเภอปากช่อง 
โทร 0-4431-1496 

 
สถานีต ารวจภูธรหมูสี 
โทร 0-4429-7431 
วิทยุสื่อสาร (ความถี่)  

150.300 MHz. 

โรงพยาบาลปากช่องนานา 
โทร 0-4431-1856 
วิทยุสื่อสาร (ความถี่)  

154.925 MHz. 

 
วิทยุสื่อสารสาธารณะ - 

โทร - 
วิทยุสื่อสาร (ความถี่)  

- 
วิทยุสื่อสารราชการ 
(Trunked Radio) 

โทร 0-4431-1916 
วิทยุสื่อสาร (ความถี่)  

156.200 MHz. 

การสื่อสารหลัก-โทรศัพท์ , โทรศัพท์เคลื่อนที่ , โทรสาร  

การสื่อสารรอง -วิทยุสื่อสาร 

การสื่อสารส ารอง -วิทยุสื่อสารราชการ,วิทยุสื่อสาร
สาธารณะ 


