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คำนำ 
 

สถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันมีแนวโน้มเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากข้ึน มีสาเหตุเนื่องจากความ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับ    การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ทำให้ประชาชนมีโอกาส   
อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัยทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ทั้งภัยที่เกิด
จากธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง และภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย ภัย
จาก การคมนาคมขนส่ง อุบัติภัย และภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เป็นต้น 

  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเปน็หน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีบทบาทภารกิจ   
ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภัยในลำดับแรกก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 20 กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถ่ินของตน โดยมีผู้บริหาร
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการท้องถ่ิน และแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กำหนดให้กองอำนวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล  ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา    สา
ธารณภัย รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ินและเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน โดยมีผู้อำนวยการ
ท้องถ่ิน เป็นผู้ควบคุมและสั่งการเพื่อทำหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะ
ปกติ   พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึง
ถือเป็นภารกิจสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายหลังจาก
สถานการณ์สิ้นสุดลง 

  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยข้ึน  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการดำเนินการ
ช่วยเหลือให้แก่หน่วยงาน  ในระดับท้องถ่ินร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ข้างเคียง ตั้งแต่
ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังเกิดภัย ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความเช่ือมโยงกับแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อป้องกันและ ลดความสูญเสียต่อชีวิต   และทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
           (นายทองหล่อ  ช้างสีทา) 
                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
                                                            วันท่ี  5  พฤษภาคม  2562 
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            ๑.๑ สภาพท่ัวไปของ อบต.โป่งตาลอง      ๑ 
๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต       ๑ 
   ๑.๑.๒ เขตการปกครอง       ๑ 
   ๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา       ๑ 
   ๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ       ๑ 
   ๑.๑.๕ เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ) 1 
   ๑.๑.๖ แหล่งแม่น้ำลำคลอง      ๒ 
  ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย        ๒ 
๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย      ๒ 
๑.๒.๒ สถิติภัย        ๒ 
  ๑.๓ การจัดลำดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นท่ี อบต.โป่งตาลอง  4 
  ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจำป ี      4 
  บทท่ี ๒ แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย     5 
  ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย       5 
  ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย      5 
  ๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย    6 
  ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย    6 
   ๒.๔.๑ ภาวะปกต ิ       7 
   ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)   7 
   ๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โป่งตาลอง  8
   ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย       8 
   ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัต ิ       8 
   ๒.๖ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.โป่งตาลอง (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 10 
  ๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง      10 
    ๒.๗.๑ การปฏิบัตริ่วมกบัอำเภอและจงัหวัด     10 
    ๒.๗.๒ การปฏิบัตริ่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้างเคียง   11 
     ๒.๗.๓ การปฏิบัตริ่วมกบัภาคประชาสงัคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล ๑1 
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 บทท่ี ๓  การปฏิบัติก่อนเกิดภัย        12 
 ๓.๑ การประเมนิความเสี่ยงจากสาธารณภัย     12 
 ๓.๒ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสีย่งจากสาธารณภัย    13 
  ๓.๒.๑ การปอ้งกันและลดผลกระทบ      ๑3 
  ๓.๒.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย    ๑3 
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 ๓.๔ การแจ้งเตือนภัย        18 
   ๓.4.๑ การแจง้เตือนล่วงหน้า      19 
   ๓.4.๒ การแจง้เตือนภัย       19 
   ๓.4.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย    19 
   ๓.4.๔ กระบวนการแจ้งเตอืนภัย      20 
   บทท่ี ๔  การปฏิบัติขณะเกิดภัย        21 
  ๔.๑ โครงสรา้งของศูนยป์ฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.โป่งตาลอง   21 
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   4.2.2 การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพบิัติกรณีฉุกเฉิน  24 
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   4.3.3 การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ     26   
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   ๔.5 การประชาสัมพันธ์ข้อมลูขา่วสารในภาวะฉุกเฉิน    36 
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  ๔.๑๑ การอพยพกลับ        ๔1 
  ๔.๑2 การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ๔1 
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 บทท่ี ๖  การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  48 
  ของ อบต.โป่งตาลอง ไปสู่การปฏิบัต ิ
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 ภาคผนวก 
บัญชีรายช่ือบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกจิ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายในเขต อบต.โป่งตาลอง 
บัญชีรายช่ือบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกจิ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
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บัญชีเครือ่งจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออปุกรณ์     
 ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
บัญชีรายช่ือกลุ่มเปราะบางที่จะต้องให้ความช่วยเหลือ  
บัญชีรายช่ือสถานที่สำคัญในเขต อบต.โป่งตาลอง     
แบบสำรวจศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
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ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเสี่ยง     
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คำนำ 
สถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันมีแนวโน้มเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากข้ึน มีสาเหตุเนื่องจากความ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับ    การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ทำให้ประชาชนมีโอกาส   
อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัยทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ทั้งภัยที่เกิด
จากธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง และภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย ภัย
จาก การคมนาคมขนส่ง อุบัติภัย และภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เป็นต้น 

  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเปน็หน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีบทบาทภารกิจ   
ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภัยในลำดับแรกก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ . ๒๕๕๐ มาตรา 20 กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถ่ินของตน โดยมีผู้บริหาร
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการท้องถ่ิน และแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กำหนดให้กองอำนวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล  ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา    สา
ธารณภัย รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ินและเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน โดยมีผู้อำนวยการ
ท้องถ่ิน เป็นผู้ควบคุมและสั่งการเพื่อทำหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะ
ปกติ   พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึง
ถือเป็นภารกิจสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายหลังจาก
สถานการณ์สิ้นสุดลง 

  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยข้ึน  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการดำเนินการ
ช่วยเหลือให้แก่หน่วยงาน  ในระดับท้องถ่ินร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ข้างเคียง ตั้งแต่
ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังเกิดภัย ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความเช่ือมโยงกับแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อป้องกันและ ลดความสูญเสียต่อชีวิต   และทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
           (นายทองหล่อ  ช้างสีทา) 
                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
                                                            วันท่ี  5  พฤษภาคม  2562 
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บทนำ 
   
   ปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยของประเทศไทยทั้งที่เกิดจากเกิดจากธรรมชาติและการกระทำของ
มนุษย์ มีปัจจัยหลักมาจากสาเหตหุลายประการ สาเหตุจากธรรมชาติ  เช่น อุทกภัย ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว พายุฤดู
ร้อน มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุจากการกระทำของมนุษย์  เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่จำกัด การขยายตัวของชุมชนเมือง และภาคอุตสาหกรรมที่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทำให้สภาพ
ภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศแปรปรวน อากาศร้อนจัด และหนาวจัด  หรือมีฝนตกปริมาณ
มากเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหนักและแผ่นดินถล่ม ซ่ึงสาธารณภัยดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชน ตลอดทั้งสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ ประชาชน ชุนชน และของรัฐ 

   องค์การบริหาร มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นเป็น
ผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น และมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น 
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น และช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัด
และผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมายองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  จึงต้องมีการเตรียมพร้อมและ
รับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริห า รส่วนตำบล โป่ง ต าลอง   พ .ศ .  ๒๕๖2  ขึ ้น  ซึ ่ง เป็น ไป ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  และสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ และยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแหง่ชาติ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อำเภอ เพื่อให้
การบริหารจัดการสาธารณภัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทา   สา
ธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชน และสร้างพื้นที ่ให้เป็นท้องถิ่นที ่
ปลอดภัย โดยให้ความสำคัญกับหลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ประกอบด้วยการลดความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย ได้แก่ การป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพร้อม ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่  การ
เผชิญเหตุ และการบรรเทาทุกข์ รวมทั้งการฟื้นฟู ได้แก่ การฟื้นสภาพและการซ่อมสร้าง การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและ
ปลอดภัยกว่าเดิม ตามวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (แผนภาพที่ ๑ – ๑) 

3                          

 

 

 

 

 

 

  

แผนภาพที่ 1-1 : วงจรการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  
 มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 ๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการดำเนินการช่วยเหลือให้แก่
หน่วยงานในระดับท้องถิ่นในกรณีเกิดสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพื่อให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจาก
เหตุสาธารณภัย  
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บทท่ี 1 

ข้อมูลท่ัวไป 
    
   ๑.๑ สภาพท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

๑.๑.๑ ท่ีตั้งและอาณาเขต 
        องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  ตำบลโป่งตาลอง  อำเภอปากช่อง  จังหวัด
นครราชสีมา  ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เหนือระดับน้ำทะเล  450  เมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  108.69  
ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ  67,932.50  ไร่  และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี ้คือ 
  ทิศเหนือ        ติดต่อกับ ตำบลขนงพระ  และตำบลวังกะทะ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศใต ้          ติดต่อกับ ตำบลประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 
  ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ ตำบลวังกระทะ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ตำบลหมูสี  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
๑.๑.๒ เขตการปกครอง 
         องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ได้แก่ 
  1.บ้านโป่งตาลอง  8. บ้านตะเคียนงาม 
  2. บ้านหนองคุ้ม   9. บ้านมอตะเคียน 
  3. บ้านโป่งไทร   10. บ้านหนองกรวด 
  4. บ้านปอหู   11. บ้านเนินทอง 
  5. บ้านหนองซ่อม  12. บ้านเทพนิมิตร 
  6. บ้านหนองจอก  13. บ้านโป่งฉนวน 
  7. บ้านสระน้ำใส    
๑.๑.๓  ประชากร (ข้อมูลจากแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง) 
 

      จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของ
อำเภอ ปากช่อง  เมื่อวันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  
มีจำนวนประ ชากรทัง้สิ้น 5,275 คน  จำแนกเป็นชาย 2,598 คน  หญิง  2,677  คน  มีความหนาแน่น
เฉลี่ย 2 คน ต่อตารางกิโลเมตร  มจีำนวนครัวเรอืนทัง้สิ้น  2,961  ครัวเรือน   
 

   ๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ 
      ประชากรร้อยละ 80 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ประกอบอาชีพ
เกษตรกร   เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ , มันสำปะหลัง , อ้อย  
และมะม่วงส่งออก นอกจากนี้ยังมีการเลีย้งสตัว์ เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริม เช่น เป็ด ไก่ ปลานิล และปลาดุก 
เฉลี่ยรายได้ของประชากรต่อหัวต่อปี 17,622  บาท 
 

๑.๑.5 เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ) 
         องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญสามารถเดินทางติดต่อกันระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และอำเภอต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางได้ทางรถยนต์ บนถนนทาง
หลวงชนบทหมายเลข นม. 3052  
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  ๑.๑.6 แหล่งแม่น้ำลำคลอง 
                         มีลักษณะสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง ที่ราบเอียง ลอนคลื่นมีภูเขาอยู่ทางด้านเหนือของตำบล 
ซึ่งมีความสูงประมาณ  500  ข้ึนไป  ส่วนทางด้านทิศใต้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ ่ซึ่งเป็นแหลง่ต้นน้ำลำ
ธารสายต่างๆ ที่ไหลผ่านตำบล ได้แก่ คลองปูน คลองปอหู คลองเดื่อ 
 

    ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย 
 ๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย 
           สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดข้ึนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  ส่วน
ใหญ่เกิดภัยจากวาตภัย  อัคคีภัย โดยมีปัจจัยเสี่ยงมาจากบ้านเรือนมีความเก่าชำรุด และพื้นที่ที่มีการทำเกษตร
จะเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว และจากสถานการณ์สาธารณภัยดังกล่าว มักจะมีผู้ประสบภัยที่ได้รับ
ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตั้งแต่การบาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึง  ข้ันรุนแรงเสียชีวิต 
 ๑.๒.๒ สถิติภัย  
          สถานการณ์สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  ที่สำคัญที่เกิดข้ึนและสร้าง
ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้ 

       วาตภัย 
 

วัน เดือน ป ี
ที่เกดิภัย 

สาเหตกุารเกดิภัย พ้ืนที่ประสบภัย 
(หมู่ท่ี/ชุมชน) 

จำนวนบ้านเรือน
เสียหายทั้งหลัง 

)หลัง(  

จำนวนบ้านเรือน
เสียหายบางส่วน 

)หลัง(  

มูลค่าความ
เสียหาย 

 )บาท(  
5 ก.พ. 
2562 

ฝนตก ลมแรง หมู่ที่ 2  บ้านหนองคุ้ม 
หมู่ที่ 5 บ้านหองซ่อม 
หมู่ที่ 8 บ้านตะเคียนงาม 
หมู่ที่ 12 บ้านเทพนิมิต 
หมู่ที่ 13 บ้านโป่งฉนวน 
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   (ที่มา : สำนักงานปลัด องค์การบรหิารส่วนตำบลโปง่ตาลอง ข้อมูล ณ วันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

         ภัยแล้ง 
 

วัน เดือน ป ี
ที่เกดิภัย 

สาเหตกุาร
เกิดภัย 

พ้ืนที่ประสบภัย 
(หมู่ท่ี/ชุมชน) 

จำนวนครัวเรือนที่
ประสบภัย  

พ้ืนที่การเกษตร
เสียหาย )ไร่(  

จำนวนสัตว์ 
ที่รับผลกระทบ 

)ตัว(  
- - - - - - 

    (ที่มา : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ข้อมูล ณ วันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

           อัคคีภัย 
 

วัน เดือน ป ี
ที่เกดิภัย 

สาเหตกุารเกดิ
ภัย 

พ้ืนที่ประสบ
ภัย 

(หมู่ท่ี/ชุมชน) 

จำนวนครัวเรือน
ที่ประสบภัย  

เสียชีวิต 
 )คน(  

บาดเจ็บ 
)คน(  

มูลค่า 
ความเสียหาย 

)บาท(  
- - - - - - - 

   (ที่มา : สำนักงานปลัด องค์การบรหิารส่วนตำบลโป่งตาลอง ข้อมูล ณ วันที่ 5 เดือนกมุภาพันธ์ พ.ศ. 2562) 
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ข้อมูลความเสี่ยงภัยพื้นท่ีเสี่ยงภัย 
 

ที ่ หมู่บ้าน/ชุมชน ลักษณะทางกายภาพ 
 ประเภทภัยที่เกดิขึ้นบ่อยครั้ง/ 

คาดว่าจะเกิดขึ้น 
1 โป่งตาลอง เป็นพื้นทีร่าบเอียง ลอนคลื่น อุทกภัย,อัคคีภัย และวาตภัย 
2 หนองคุ้ม เป็นพื้นทีร่าบเอียง ลอนคลื่น อุทกภัย,อัคคีภัย และวาตภัย 
3 โป่งไทร เป็นพื้นทีร่าบเอียง ลอนคลื่น อุทกภัย,อัคคีภัย และวาตภัย 
4 ปอห ู เป็นพื้นทีร่าบเอียง ลอนคลื่น อุทกภัย,อัคคีภัย และวาตภัย 
5 หนองซ่อม เป็นพื้นทีร่าบเอียง ลอนคลื่น อุทกภัย,อัคคีภัย และวาตภัย 
6 หนองจอก เป็นพื้นทีร่าบเอียง ลอนคลื่น อุทกภัย,อัคคีภัย และวาตภัย 
7 สระน้ำใส เป็นพื้นทีร่าบเอียง ลอนคลื่น อุทกภัย,อัคคีภัย และวาตภัย 
8 ตะเคียนงาม เป็นพื้นทีร่าบเอียง ลอนคลื่น อุทกภัย,อัคคีภัย และวาตภัย 
9 มอตะเคียน เป็นพื้นทีร่าบเอียง ลอนคลื่น อุทกภัย,อัคคีภัย และวาตภัย 

10 หนองกรวด เป็นพื้นทีร่าบเอียง ลอนคลื่น อุทกภัย,อัคคีภัย และวาตภัย 
11 เนินทอง เป็นพื้นทีร่าบเอียง ลอนคลื่น อุทกภัย,อัคคีภัย และวาตภัย 
12 เทพนิมิตร เป็นพื้นทีร่าบเอียง ลอนคลื่น อุทกภัย,อัคคีภัย และวาตภัย 
13 โป่งฉนวน เป็นพื้นทีร่าบเอียง ลอนคลื่น อุทกภัย,อัคคีภัย และวาตภัย 

 

    (๕) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน  

ตารางท่ี ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมของ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

พ.ศ. 
จำนวนครั้งท่ีเกิดเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานท่ีเกิดเหต ุ

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่าความเสียหาย 

(ล้านบาท) 
จำนวน

ผู้เสียชีวิต 
(คน) 

จำนวน
ผู้บาดเจ็บ 

(คน) 
๒๕๕6 

     
๒๕๕7 

     
๒๕๕8 

     
๒๕59 

     
๒๕60 

     

รวม      

   (ที่มา : สำนักงานปลัด องค์การบรหิารส่วนตำบลโป่งตาลอง ข้อมูล ณ วันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 
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๑.๓ การจัดลำดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
                        จากการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ภายใต้ฐานข้อมูลสถานการณ์สาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถี่การเกิดภัย และปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย สามารถจัดลำดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อยตามลำดับได้ ดังนี ้
ตารางท่ี ๑-๖  :  ลำดับความเสี่ยงภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
     การประเมินความเสี่ยงภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง จากข้อมูลสำคัญ
ดังกล่าวเบื้องต้น ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง มีความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย ดังนี้     
(เรียงจากความเสี่ยงภัยมากไปหาน้อยตามลำดับ) 
 

 

ลำดับท่ี 
 

ประเภทของภัย 
 

 

ลักษณะของการเกิดภัย 
 

1 วาตภัย ทำให้สิง่ก่อสร้าง บ้านเรือน พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ฝนตกหนัก 
2 ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง น้ำในคลองสาธารณะแห้งขอด 
3 อุทกภัยและดินโคลนถล่ม น้ำป่าไหลหลาก จากเทือกเขาอุทยานแหง่ชาติเขาใหญ ่

 

จากความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง จึงจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  พ  .ศ .  2561  ข้ึนเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิต/ทรัพย์สินและบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย 

 

 ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจำปี 
       ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีการเกิดสาธารณภัยข้ึนบ่อยครั้งและเกิดข้ึนเป็นประจำในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง จึงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  สามารถคาดการณ์การเกิดภัยได้มากข้ึน ได้แก่  
ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า  นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเป็นสาธารณภัยที่เกิด
บ่อยครั้งมากขึ้น ซึ่งการคาดการณ์ทำได้ยากเพราะเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ เว้นแต่ในบางช่วงระยะเวลาหากมี
การใช้ถนนมาก เช่น เทศกาลต่างๆ ก็มีแนวโน้มจะเกิดมากข้ึน 

  ตารางท่ี ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  เพ่ือเป็นแนวทางใน
การเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  จึงทำปฏิทิน
สาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี ดังนี้ 

ภัย/เดือน 
ระยะเวลาท่ีเกิดภัย 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ภัยแล้ง   ฤดู

แล้ง 
         

พายุฤดู
ร้อน 

            

อัคคีภัย ปีใหม่ ตรุษจีน          ปีใหม่ 

อุบัติเหตุ
ทางถนน 

 
ปีใหม่ 

   
สงกรานต์ 

        
ปีใหม่ 

ภัยหนาว             
หมายเหตุ : ……………… เฝา้ระวังตลอดท้ังป ี
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บทที่ ๒ 
หลักการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

 
    ปัจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุ่งเน้นให้ความสำคัญมากข้ึนกับ การ
ดำเนินการอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับ “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย” (Disaster Risk 
Management : DRM) ซึ่งประกอบด้วย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : 
DRR) ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟื้นฟู (Recovery) 
    ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย 
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบตัิการในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตา
ลอง พ.ศ. ๒๕๖1 ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 
“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ำ การระบาดของ
ศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ 
หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย   แก่ทรัพย์สินของ
ประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย” 
 

              ๒.๒ ระดบัการจัดการสาธารณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับพื้นที่ จำนวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง ผลกระทบและ
ความซับซ้อนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย    ใช้ดุลยพินิจใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒-๑ : ระดบัการจดัการสาธารณภัยของประเทศ  

ระดับ การจัดการ ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย 
๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้อำนวยการอำเภอ ผู้อำนวยการท้องถ่ิน ควบคุมและสั่งการ 
๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อำนวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๓ สาธารณภัยขนาดใหญ่ ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๔ สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่ งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

ท่ีมา : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เมื่ อ เกิดหรือคาด ว่าจะเกิดสาธารณ ภัย ข้ึนในพื้ นที่ องค์การบริห ารส่วนตำบล โป่ งตาลอง    
นายทองหล่อ  ช้างสีทา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  ในฐานะผู้อำนวยการท้องถ่ิน                  
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเข้าดำเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่โดยเร็วเป็นลำดับแรก มีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร รวมทั้งติดตามสถานการณ์ที่เกิดข้ึน  
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 ๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
                ยุทธศาสตร์ การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของแผนฉบับนี้ เป็นการตอบสนองต่อ
เป้าหมาย  การจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัยของององค์การบรหิารสว่นตำบลโปง่ตาลอง  และวัตถุประสงค์

ของแผนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อสร้างความเช่ือมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน รวมถึงความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  
อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย  4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
     เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดย
การวิเคราะห์และ จัดการกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ทำให้
เกิดความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรม ป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงใหม่และลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม 
    ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
      เป็นการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมี
มาตรฐาน โดยการจัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่
เกิดข้ึนทุกรูปแบบ   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ทรัพยากรสภาพแวดล้อม สังคม และประเทศ ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด 
    ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน 
     เป็นการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีวิต และสภาวะวิถี           
ความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build 
Back Better and Safer)ตามความเหมาะสม โดยการนำปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมา
ดำเนินการฟื้นฟู ซึ่งหมายรวมถึงการซ่อมสร้าง (reconstruction) และการฟื้นสภาพ (rehabilitation) 
    ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจาก        
สาธารณภัย  
     เป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ได้
มาตรฐานตามหลักสากล โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการ   ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยคำนึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือ           
ด้านมนุษยธรรมและประเพณีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสำคัญ 

  ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
   งบประมาณในการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
มีที่มาจาก 2 แหล่งงบประมาณ ได้แก่  
   (๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  
   (๒) งบประมาณอื่นๆ (งบกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง) 
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  ๒.๔.๑ ภาวะปกติ 
           (๑) องค์การบริหารสว่นตำบลโปง่ตาลอง  จัดทำกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  โดยกำหนดให้มีรายละเอียด ดังนี้ 
       - แผนและข้ันตอนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ในการจัดการให้มี
เครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอื่นในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
       - แผนและข้ันตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ 
เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
- ฯลฯ 
         (๒) องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  ตั้งงบกลาง ให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่อาจจะ
เกิดข้ึน 
  (3) องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  ดำเนินการสำรองเงินสะสมตามหลักเกณฑ์
การใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และสนับสนุนการ
ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลงวันที่ 
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
  ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  นำเงินงบประมาณของหน่วยงานที่ได้เตรียมไว้ 
ไปใช้จ่ายเพื่อบรรเทา/ช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเป็นลำดับแรกตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ หากงบประมาณไม่เพียงพอ ให้
โอนเงินงบประมาณเหลอืจา่ย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอื่นที่ยังไม่มีความจำเป็นเรง่ด่วนที่ต้องใช้จ่าย ไป
ตั้งเป็นงบประมาณสำหรับจ่ายเพิม่เติมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
แผนภาพท่ี ๒-๑ : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  

งบประมาณรายจา่ยประจำป ี งบประมาณอ่ืนๆ  

งบประมาณเหลือจ่าย/งบประมาณ
แผนงาน โครงก ารอื่ น ท่ี ยั งไม่ มี  
ความจำเป็นไปต้ังเป็นงบประมาณ
สำหรับจ่ายเพิ่มเติม 

งบกลางประเภทเงินสำรองจ่าย 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
         การดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใน องค์การ
บริหารส่วนตำบลโปง่ตาลอง  จะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องในการอำนวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติ
ตั้งแต่ระดับประเทศ ซึ่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  
ต้องมีการเช่ือมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาดำเนินการ รวมทั้งการประสานกับหน่วยงานบริหารจัดการสา
ธารณภัยในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด 
 ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย 
          (๑) คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) 
      มีหน้าที่กำหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการพัฒนา
ระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชนให้มีประสทิธิภาพ 
โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
          (๒) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) 
      มีหน้าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะแนวทาง
ปฏิบัติและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
          (๓) คณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
      มีหน้าที่จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอต่อ          ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพื่อประกาศใช้ต่อไป โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา ๑๗       แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
        ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตา
ลอง เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ มีภารกิจในการอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงควบคุมการปฏิบัติงาน ประสานการปฏิบัติกับภาคเอกชนและส่วนราชการ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานของผู้อำนวยการท้องถ่ิน และให้มีที่ทำการ โดยให้ใช้ที่ทำการ
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองเป็นสำนักงานของผู้อำนวยการฯ มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งตาลอง เป็นผู้อำนวยการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานในกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง เป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติข้ึนใน
พื้นที่ โดยเช่ือมโยงการบังคับบญัชา และการปฏิบัติกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับตาม
แผนภาพที่ 2-2 
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แผนภาพท่ี ๒-๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 
 
 

   

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อำเภอ
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 ๒.๖  การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  บทบาทภารกิจ (รายละเอียดการ
ปฏิบัติปรากฏตามบทที่ ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย) 
  เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารสว่นตำบลโป่งตาลอง จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบรหิารส่วนตำบลโปง่ตาลองข้ึน โดยมี
ผู้อำนวยการท้องถ่ินเป็นผู้ควบคุมและ สั่งการเพื่อทำหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึนจนกว่าสถานการณ์จะ
กลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งประสาน กับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และ
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ทุกข้ันตอน พร้อมทั้งให้รายงาน
ผู้อำนวยการอำเภอ (นายอำเภอ) ทราบทันที  
 หากประเมินสถานการณ์สาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการเข้าจัดการกับสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็วแล้วและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์          สาธารณ
ภัยไดโ้ดยลำพัง ให้รายงานให้ผู้อำนวยการอำเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือ กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ โดยมีผู้อำนวยการท้องถ่ิน เป็นผู้ควบคุมและสั่งการ และหากประเมินสถานการณ์สา
ธารณภัยมีโอกาสการขยายความรุนแรงอย่างต่อเนื่องให้รายงานผู้อำนวยการอำเภอ(นายอำเภอ)  เสนอต่อ
ผู้อำนวยการจังหวัด(ผู้ ว่าราชการจังหวัด) เพื่อพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัย           
ขนาดเล็กเป็นสาธารณภัยขนาดกลางต่อไป 
 
 
 
 ภาวะปกติ              ภาวะฉุกเฉิน 
             (ไม่เกิดสาธารณภัย)               (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๒-๓ : องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
   ๒.๗ การปฏิบัตริ่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
                 ๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอำเภอ 
          (1) จัดเจ้าหน้าที่ประสานอำเภอ  ในช่วงระยะขณะเกิดภัย พร้อมทั้ งรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดข้ึนตามข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ 
           (2) กรณีสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรงให้ประสานขอกำลังสนับสนุนจาก         
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 
 

ผู้อำนวยการท้องถิ่น 
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

 

จัดต้ัง 
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

ผู้อำนวยการท้องถิ่น 
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง) 

การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ 
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            ๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 
           (1) เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง และสา
ธารณภัยมีความรุนแรงขยายเป็นวงกว้าง ให้ผู้อำนวยการท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  รายงาน
ผู้อำนวยการอำเภอ พร้อมทั้งประสาน     กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหมูสี 
ให้สนับสนุน  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึน ดังมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550  
          (2) เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลหมูสี  ให้ผู้อำนวยการท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่งตาลอง ให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึน เพื่อเป็น
การบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน 
๒.๗.๔ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล 
         กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง เป็นศูนย์กลางใน
การประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ช่ัวโมง เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงาน สั่งการ รายงาน   
การปฏิบัติ และสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และเช่ือถือได้ โดยมี
แนวทางและข้ันตอนปฏิบัติ ดังนี้ 
         (๑ ) จั ด เจ้ าห น้ าที่ ป ระส าน งาน กั บ ศูน ย์ ป ฏิ บั ติ ก า ร ฉุก เฉิ น อ ง ค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ตำบ ล 
โป่งตาลอง เพื่อร่วมปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  ให้
เป็นไปอย่างมีเอกภาพ 
         (๒) จัดทำแผนประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล และให้องค์การสาธารณกุศล       ในจังหวัดจัด
เจ้าหน้าที่ประสานงานกับองค์การบรหิารส่วนตำบลโป่งตาลอง ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง พร้อมอุปกรณ์และบุคลากรที่
สามารถปฏิบัติภารกิจได้ 
         (๓) องค์การบริหารสว่นตำบลโปง่ตาลอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ร่วมกับองค์การ  
สาธารณกุศลจัดทำแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เพื่อการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ 
         (๔) กรณีที่เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน ผู้อำนวยการหรือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มอบหมายให้องค์การสาธารณกุศลช่วยเหลอืผู้ประสบภัย ดังพระราชบัญญัติปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ (๕) 
            (๕) กรณีที่ได้รับการประสานจากองค์การบรหิารส่วนตำบลโปง่ตาลอง  หรือหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ เช่น ตำรวจ เทศบาล เป็นต้น ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และ
ให้รายงานตัว  ที่ศูนยป์ฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง หรือผู้อำนวยการท้องถ่ิน เพื่อรับ
มอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ 
         (๖) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ให้องค์การสาธารณกุศล องค์กรเอกชน ช่วยเหลือ     เจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ และพื้นที่รองรับการอพยพ ประสานหน่วย
แพทย์และพยาบาล อีกทั้ งให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้ งลำเลียง
ผู้ได้รับบาดเจ็บสง่โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพประจำตำบล รวมทั้งอพยพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยไปยังที่
ปลอดภัยหรือพื้นที่รองรับการอพยพ 
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บทท่ี 3 

การปฏิบัติก่อนเกิดภัย 
 

  แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
ฉบับนี้ มุ่งดำเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้บรรลุผลสำเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อสร้างความเช่ือมั่น ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ตาม
แนวทางในการดำเนินงานด้านการป้องกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียม  ความ
พร้อม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้  
  ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัย ทำให้เกิดความสูญเสีย
ต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และภาคบริการต่างๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลาใดเวลาหนึ่งใน
อนาคต ซึ่งสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ความเสี่ยง ดังนี้ 
 
ความเสี่ยง (Risk)  =  ภัย (Hazard) x ความล่อแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability) 
      ศักยภาพ (Capacity) 
   
  ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษย์ที่อาจนำมาซึ่ง
ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่างๆ หรือองค์ประกอบ
ใดๆ มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและอาจได้รับความเสียหาย 
ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ทำให้ชุมชนหรือสังคมขาดความสามารถ
ในการปกป้องตนเอง ทำให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟื้นฟูได้อย่าง รวดเร็วจากความ
เสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิดสาธารณภัย และอาจเป็น
ปัจจัยที่ทำให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น 
ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือความสามารถที่อาจจะ
พัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากข้ึน 
   ๓.1 การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  การประเมินความเสี ่ยง  (Risk Assessment) หมายถึง  กระบวนการกำหนดลักษณะ 
ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดข้ึนและประเมินสภาวะการเปิดรับต่อความเสี่ยง 
(exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)   ในการรับมือของชุมชนที่อาจเป็น
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การดำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเกิดผล
กระทบจากภัยในพื้นที่หนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ โดยขั้นตอนการ
ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ได้แก่    
ข้ันที่ ๑ การทำความเข้าใจเหตุการณ์ปัจจบุัน ความต้องการในการประเมินความเสี่ยง และพิจารณาถึงข้อมูลในอดีต  
ข้ันที่ ๒ การประเมินภัย  
ข้ันที่ ๓ การประเมินความล่อแหลม  
ข้ันที่ ๔ การวิเคราะห์ความเปราะบางและศักยภาพ  
ข้ันที่ ๕ การวิเคราะห์ผลกระทบและระดับความเสี่ยง  
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ข้ันที่ ๖ การจัดทำข้อมูลความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยง  
ข้ันที่ ๗  การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  ดังนั้น เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง จึงกำหนดให้จัดทีม
ประเมินความเสี่ยงจาก  สาธารณภัย เพื่อเข้าสำรวจพื้นที่และจัดเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์สาธารณ
ภัยและเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจสั่งการในการรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดข้ึน ได้แก่ (๑) การลดความเสี่ยง (การป้องกันหรือ
หลีกเลี่ยง)   (๒) ความเปราะบางและความล่อแหลม (การลดผลกระทบ)  (๓) การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย 
และ  (๔) การถ่ายโอนหรือแบ่งปันความเสี่ยง  
 
      ๓.2 แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
        ๓.2.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ 
                 เนื่องจากองค์การบริหารสว่นตำบลโปง่ตาลอง มีพื้นที่สาธารณภัยที่ส่งผลกระทบ ได้แก่ 
ภัยจากวาตภัย  อัคคีภัย จึงให้ความสำคัญกับแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 
                 (๑) ด้านโครงสร้าง 
   องค์การบริหารสว่นตำบลโป่งตาลอง  ได้พิจารณาโครงสร้างที่สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ว  และได้ทำโครงการสัญญาณเฝ้าระวังและเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงภัย  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านปอหู  
ตำบลโป่งตาลอง  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ข้ึน เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
พื้นที่ 
                 (๒) ด้านไม่ใช้โครงสร้าง 
                      การป้องกันโดยไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการใช้นโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  ได้มีการดำเนินการ ดังนี้ 
              (๒.๑) ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่        
กับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับ 
สาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดจากการกระทำของประชาชนเอง เช่น การเผาตอซังข้าว การเผาใบอ้อย เป็นต้น 
               (๒.๒) วิเคราะห์และจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยให้เหมาะสมกับพื้นที่ พร้อมทั้งจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติภัย และหาปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการหาแนวทาง      
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 
๓.2.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย 
         การเตรียมความพร้อมเป็นการดำเนินการที่ เน้นช่วงก่อนเกิดภัยเพื่อให้ประชาชนหรือ ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่างๆ พร้อมที่จะรับมือกับสาธารณภัย  โดย
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง มีการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
        (๑) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชมุชนเป็นฐาน (CBDRM) 
    ชุมชนมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจาก สาธารณภัย เนื่องจาก
ชุมชนต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ของตนซึ่งมีความเสี่ยง หากชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยเน้นการอาศัยชุมชน/หมู่บ้านเป็นศูนย์กลางในการป้องกัน 
แก้ไข บรรเทา และฟื้นฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการวางแผน ตัดสินใจ 
กำหนดแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อลดความเสี่ยงภัยของชุมชนและเพิ่มขีด
ความสามารถให้คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง ก่อนที่หน่วยงาน
ภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในรูปแบบอาสาสมัคร
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เพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ในข้ันตอนการเตรยีมความพรอ้ม ก็สามารถทำให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัยจาก
สาธารณภัยหรือฟื้นตัวจากสาธารณภัยที่เกิดข้ึนได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีแนวทางปฏิบัติในการลด
ความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน ดังนี้ 
                  (๑) การทำความเข้าใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ให้สำรวจชุมชน      
เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเปราะบางของชุมชน แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทำเป็น  
แผนลดความเสี่ยงภัยของชุมชน 
                  (๒) ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย 
                  (๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟื้นฟูชุมชนหลังจาก
เกิดสาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับท้องถ่ิน ระดับอำเภอ   
และระดับจังหวัด เพื่อให้แผนมีการบูรณาการและตอบสนองความต้องการชองชุมชนได้อย่างแท้จริง 
                  (๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เช่น การสร้างบ้านเรือนให้มีความเข้มแข็ง
และอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งมีการเตรียมพร้อมในครอบครัวหากต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยเดิม 
                 (๕) จัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง
เพื่อให้มีศักยภาพมากข้ึน 
                 (๖) สร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดความรุนแรง
จากสาธารณภัย เช่น ชุมชนที่โดนน้ำท่วมบ่อยอาจมีการสร้างฝายชะลอน้ำหรือทำพื้นที่แก้มลิงเพื่อพักน้ำ เป็นต้น 
                  (๗) เตรียมสิ่งของยังชีพที่จำเป็นก่อนที่จะเกิดสาธารณภัย 
         (๒) การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
      เป็นเครื่องมือและกิจกรรมในการสร้างความพร้อมและเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากร 
รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความร่วมมือ ทำให้ทราบจุดบกพร่องและช่องว่างใน
การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน    ทั้งนี้ 
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หมายรวมถึงการฝึก การซักซ้อม และการฝึกปฏิบัติตามความ
เหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับ โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  จะมีการประสานและสั่งการอำนวยการให้ชุมชน/หมู่บ้าน ดำเนินการฝึก
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอย่างสม่ำเสมอ 
           (๓) การเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ 
        (๓.1) จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึนตลอด ๒๔ ช่ัวโมง พร้อมทั้ง
ประสานการปฏิบัติกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างเคียง 
         (๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ์ธรรมชาติ ข้อมูลสถานการณ์ 
และการแจ้งข่าว การเตือนภัยจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป          
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุทกศาสตร์       
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมทั้งสื่อต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมู ล วิเคราะห์ เฝ้าระวัง ประเมิน
แนวโน้มการเกิดภัย 
         (๓.๓) จัดทีมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูล ข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ        
ถึงระยะเวลา ภาวะที่จะคุกคาม (อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันความตื่นตระหนกและ
ความสับสนในเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึน และให้ความสำคัญกับผู้ที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้พิการ    
ทั้งนี้ ความถ่ีของการแจ้งข่าวเตือนภัยข้ึนอยู่กับแนวโน้มการเกิดภัย 
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         (๓.๔) จัดให้มีอาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ช่ัวโมง และแจ้งข่าว เตือนภัยระดับชุมชน ทำหน้าที่ติดตาม เฝ้าระวังปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่มีแนวโน้มการเกิดภัย แจ้งข่าว เตือนภัยแก่ชุมชน และรายงานสถานการณ์ให้กองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  โดยใช้ระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจ้งเตือนภัย
ของชุมชน 
        การติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย 
รวมทั้งทำหน้าที่เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์จากข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับ  และตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล เพื่อตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 
   รายงานสถานการณ์ภัยและผลการปฏิบัติให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยอำเภอและจังหวัดทราบเป็นระยะๆ เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกัน 
                  (๔) การเตรียมการอพยพ 
    กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล 
โป่งตาลอง   มีแนวทางปฏิบัติสำหรับเตรียมการอพยพ ดังนี้ 
    (๔.๑) จัดทำแผนอพยพผู้ประสบภัย แผนอพยพส่วนราชการ โดยมีสาระสำคัญ
ประกอบด้วย จำนวนผู้อพยพ บัญชีส่วนราชการ สิ่งอำนวยความสะดวกในการอพยพ การกำหนดเขตพื้นที่
รองรับการอพยพให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม การกำหนดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบการอพยพไว้ให้ชัดเจน               
การกำหนดเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางอพยพสำรองสำหรับแต่ละประเภทภัย รวมทั้งการสำรวจและ            
การจัดเตรียมพาหนะ น้ำมันเช้ือเพลิง แหล่งพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ 
    (๔.๒) วางมาตรการการอพยพ 
    (4.3) ให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก 
สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ บุคคล ทุพลภาพ ผู้ป่วย  เป็นต้น โดยกำหนดแนวทางในการอพยพกลุ่มเปราะบาง 
ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
       (4.4) ให้ประชาชนเตรียมตัวไว้ให้พร้อมสำหรบัการอพยพ โดยจัดเตรยีมกระเปา๋ ที่
มีของมีค่า เงินสด เอกสารสำคัญ ของใช้จำเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ำดื่ม เท่าที่จำเป็น 
                  (๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
    กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล 
โป่งตาลอง  มีแนวทางปฏิบัติสำหรับเตรียมการจัดต้ังศูนย์พักพิงช่ัวคราว ดังนี้ 
    (๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานที่ตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
    (๕.๒) จัดการภายในศูนย์พกัพงิช่ัวคราว โดยกำหนดผูร้ับผดิชอบภายในศูนย์พักพงิ
ช่ัวคราว คือ ผู้จัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว ได้แก่ ผู้นำชุมชน กรณีโรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงอาจเป็นผู้อำนวยการ
โรงเรียน 
    (๕.๓) ปัจจัยความจำเป็นข้ันต่ำของศูนย์พักพิงช่ัวคราวอื่นๆ 
    (๕.๔) ให้มีการบริหารจัดการข้อมูลผู้อพยพ โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลที่จำเป็น 
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   ข้อพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศูนย์พกัพิงชั่วคราว มีปจัจยัในการพจิารณา ดังนี ้

ตารางท่ี 3-1 : ข้อพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศนูย์พักพิงชั่วคราว 

ประเด็น ข้อพิจารณาสำหรับทำเลท่ีตั้ง 
ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 

- ปลอดจากความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนต่อผู้อาศัยในศูนย์อพยพช่ัวคราว 
การเข้าถึง - ง่ายต่อการเข้าถึงเพื่อให้ความช่วยเหลือในช่วงวิกฤต 

- คำนึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เช่น รถอาจจะเข้าไปไม่ได้ในหน้าฝน) 
สิ่งแวดล้อม - พิจารณาถึงภัยจากการปนเปื้อนสารพิษทั้งจากภายในและนอกพื้นที ่

 
สาธารณูปโภค - ความเป็นไปได้ในการใช้โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่มีอยู่เดิม ทั้งการประปา  

  สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 
- ระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญทีสุ่ด เนื่องจากระบบน้ำและสุขาภิบาล ยังสามารถ 
  หาทางเลอืกอื่นที่ไม่พึงพาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองได ้

ปัจจัยดึงดูด - ในบรบิทของเมือง อาจเกิดปจัจัยดึงดูดให้มีการย้ายเข้าศูนย์พักพิงช่ัวคราว            
  โดยไม่จำเป็น 
 

อาชีพ - การเข้าถึงตลาดในท้องถ่ิน 
- การเข้าถึงที่ทำงาน 
- ทางเลือกและการเข้าถึงระบบขนสง่ 
 

สวัสดิการข้ันพื้นฐาน - ต้องมีการบริการด้านการศึกษาและสุขอนามัย 
- มีการสำรวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการทั่วไปในพืน้ที่ 

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม - ผู้อาศัยในศูนย์อพยพช่ัวคราวมีสทิธิที่จะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม 
  และศาสนาในศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
- ตรวจสอบทัศนคติขององค์กรปกครองท้องถ่ินและชุมชนโดยรอบ ต่อกลุ่มผู้อยู่ 
  อาศัยในศูนย์พักพิงช่ัวคราว 

 
                 (๖) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย 
    กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล 
โป่งตาลอง  จะจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยประจำศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชน/
หมู่บ้าน ที่มีความพร้อมเป็นลำดับแรกก่อน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย ดังนี้ 
    (๖.๑) เพื่อให้ประชาชน/ชุมชนได้เรียนรู้สาธารณภัยต่าง  ๆธรรมชาติและลักษณะของภัย  
    (๖.๒) เพื่อให้ประชาชนทราบถึงข้ันตอนและวิธีการจดัการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตที่อาจเกิดข้ึน 
    (๖.๓) เพื่อเพิ่มทักษะให้ประชาชนช่วยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได้  
เมื่อเกิดสาธารณภัย 
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       (๗) แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 
    แผนการบริหารความต่อเนื่อง เป็นแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน        
ในสถานการณ์เมื่อเกิดภัยต่างๆ เช่น ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร ฯลฯ ซึ่งจาก
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องหยุดชะงักการดำเนินงานหรือ   
ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานส่วนราชการหรือองค์กรต่าง ๆ จึงต้องจัดทำ
แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ข้ึน เพื่อเป็นแผนรองรับการดำเนินภารกิจ
ของหน่วยงานหรือองค์กรในช่วงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง 
เช่นเดียวกับในช่วงภาวะปกติ หากหน่วยงานหรือองค์กรไม่จัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องรองรับไว้ตั้งแต่
ในภาวะปกติอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือองค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ 
สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น การจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่อง
จึงเป็นสิ่ งสำคัญที่จะช่วยให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินและให้บริการได้เมื่อเกิดภัยข้ันวิกฤต           
เพื่อดำเนินงานและให้บริการตามปกติตามระดับการให้บริการที่กำหนดไว้ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับ    
ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อหน่วยงานหรือองค์กรได้ แผนการบรหิารความต่อเนื่องควรมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
   (๑) วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความต่อเนื่อง 
   (๒) ขอบเขตสถานการณ์ความเสี่ยงภัย เช่น แผนรับมือสถานการณ์ภัยจาก
อุทกภัย/อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ฯลฯ 
   (๓) กำหนดสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง 
   (๔) กำหนดข้ันตอนการปฏิบัติ 
        - บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล 
ทีมกู้ชีพกู้ภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณ์และข้ันตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรัพยากรที่จำเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
        - ข้ันตอนการฟื้นฟูหน่วยงานหลังผ่านพ้นวิกฤต 
      ฯลฯ 
    ๓.3 พ้ืนท่ีเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปัจจัยท่ีทำให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  เมื่อมีการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแล้วจะทำให้ทราบถึงพื้นที่เสี่ยงภัยและปัจจัยที่ทำ
ให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งจะทำให้สามารถกำหนดแนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยได้ตรงกับ
ความเสี่ยงที่เกิดข้ึน นำไปสู่การลดความเสี่ยงอย่างยั่งยืน ที่หมู่บ้าน/ชุมชนมีวิธีการรู้รับ ปรับตัวในการรับมือกับ
สถานการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึน เช่น การกำหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงานที่กำหนดจากผลการ
ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของพื้นที่หนึ่งๆ เพื่อลดโอกาสในการได้รับผลกระทบ   จากสาธารณภัยที่
สามารถคาดการณ์ได้ในปัจจุบันและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในอนาคต  
 จากการดำเนินการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง   จึงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย ดังนี้ 
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ตารางท่ี ๓-2 : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุท่ีทำให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

ประเภทของ
ภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีทำให้เกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสีย่ง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง      
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ำ 

ภัยแล้ง         - ทุกหมูบ่้าน - แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร  
รวมทั้งแมน่้ำลำคลองตื้นเขิน 
โดยเฉพาะพื้นทีห่มูท่ี่ 
1,2,3,9,10,11,13 

- ขุดลอกแหล่งน้ำเดิม
เพื่อกักเกบ็น้ำไว้ใช้ใน 
ฤดูแล้ง 
 

วาตภัย หมู่ที ่13 หมู่ที ่9 หมู่
ที่1,5,10 

- ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป      
อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสมุ 
โดยเฉพาะพื้นทีห่มูท่ี่ 13 
- บุคลกรทีม่ีความรู้ด้านสา
ธารณภัยไม่เพียงพอโดยเฉพาะ 
โดยเฉพาะพื้นทีห่มูท่ี่ 9 
- อาคารบ้านเรือนและ
สภาพแวดล้อมขาดการบำรงุ
ดูแลรักษาใหเ้กิดความ
ปลอดภัย โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่
1,5,10 

- ติดตามสภาพ
ภูมิอากาศโดยเฉพาะ 
ช่วงฤดูมรสุม 
- จัดหลักสูตรอบรม
บุคลากรที่เป็นกลุ่ม 
เป้าหมายให้ครบถ้วน 
- มี ก ารปรับปรุงและ
ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง
ต่างๆ ให้มีสภาพมั่นคง
แข็งแรง สามารถทนต่อ
ลมพายุได้ 

อัคคีภัย หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 7     - - ประชาชนขาดความตระหนกั     
ในการดูแลความปลอดภัย
เรื่องการใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะ
พื้นที่หมูท่ี่  7 บ้านสระน้ำใส 
 (บ้านนายบุญรอด  แพรศรี) 
- ประชาชนไม่ทราบถึง
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อ
เกิดอัคคีภัยข้ึน โดยเฉพาะ
พื้นที่หมูท่ี่ 7 บ้านสระน้ำใส 
(บ้านนางศรีไพร  ชาติพิมาย) 

- มีการอบรมให้ความรู้
ค วาม เ ข้ า ใจ ใน เรื่ อ ง
อัคคีภัย 
 
- มีการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ด้านอัคคีภัยเป็นประจำ
ทุ กปี  และให้ ค วามรู้
เกี่ ย วกั บ อั ค คี ภั ย แก่
ประชาชน 

หมายเหตุ: การจัดระดับความเสี่ยงภัยตามตารางมาตรฐานในการประมาณคา่ความเสี่ยงตาม ภาคผนวก ญ 
 
   ๓.4 การแจ้งเตือนภัย 
การแจ้งเตือนภัยเป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เฝ้าระวังและ
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อพยพเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ปลอดภัยได้ โดยกองอำนวยการป้องกัน  และบรรเทาสา
ธารณองค์การบริหารสว่นตำบลโป่งตาลอง  แจ้งเตือนภัยไปยังชุมชน/หมู่บ้านในพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดภัย เพื่อส่ง
ข้อมูลแจ้งเตือนภัยที่ถูกต้องรวดเร็วไปยังประชาชน 
 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ  อบต.โปง่ตาลอง  พ.ศ. ๒๕62 หน้า ๒๙ 
 

 

 ๓.4.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า 
    เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งช้ีว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นที่ที่มีความ
เสี่ยงไปยังชุมชน หมู่บ้าน และประชาชน เพื่อให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ 
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารสว่นตำบลโปง่ตาลอง  แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าก่อน
เกิดสาธารณภัย    ไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ ช่ัวโมง 
  ๓.4.๒ การแจ้งเตือนภัย 
  (๑) เมื่อมีการยืนยันข้อมูลว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยข้ึนและประชาชนในพื้นที่ อาจได้รับ
ผลกระทบ ให้แจ้งแนวทางปฏิบัติใหก้ับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ทราบ โดยให้มีการแจ้งเตือนภัยไม่ต่ำกว่า 
๗๒ ช่ัวโมงก่อนเกิดภัย และให้มีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ดังนี้ 
  (๑.๑) คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพื้นที่ที่จะเกิดสาธารณภัย 
  (๑.๒) ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย 
  (๑.๓) แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนในการป้องกันตนเองให้
ปลอดภัยจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึน ทั้งนี้  ให้นำแนวทาง มาตรการ และข้ันตอนการปฏิบัติจาก            
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย 
 (๒) วิธีการแจ้งเตือนภัย 
 (๒.๑) แจ้งเตือนภัยผ่านผู้นำชุมชน อาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังของชุมชน/หมู่บ้าน 
(๒.๒) แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ท้องถ่ิน สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุ
สมัครเล่น โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน โทรโข่ง นกหวีด 
หรือสัญญาณเสียงที่กำหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจำตำบลหรือหมู่บ้าน ฯลฯ 
 3.4.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย 
     แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กำหนดระดับของระบบการเตือนภัยไว้ 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  ได้นำระดับสีของการแจ้งเตือนภัยไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
ประเภทของสาธารณภัยในพื้นที่ ดังนี้ 
 
 สีแดง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่แต่ในสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติ
ตามข้อสั่งการ 
 สีส้ม  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่กำลังควบคุมสถานการณ์ให้อพยพ
ไปยังสถานที่ปลอดภัย        และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด 
 สีเหลือง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้ม ที่สถานการณ์จะรุนแรงมากขึ้น ให้
จัดเตรียมความพร้อม           รับสถานการณ์ และปฏิบัติตามคำแนะนำ 
 สีน้ำเงิน หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดทุกๆ ๒๔ 
ช่ัวโมง 
 สีเขียว หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นประจำ 
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๓.4.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูล /ความต้องการ  

แผนภาพท่ี ๓ – ๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภัย 
 
           กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ช่ัวโมง นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง
การเตือนภัย  เพื่อเป็นการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัต ิดังนี ้
            (1) จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยตลอด 24 ช่ัวโมง และประสาน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนหรือผู้นำหมู่บ้าน รวมทั้งอาสาสมัครแจ้งเตือนภัย เพื่อเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง    
และติดตามสถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่อง และให้รายงานสถานการณ์การเกิดภัยมายังกองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ทางโทรศัพท์หมายเลข 044-009515-6  
วิทยุสื่อสาร ความถ่ี   156.20 MHz โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 044-009515-6  
              (2) รายงานสถานการณ์การเกิดภัยไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอและจังหวัดทาง หมายเลขโทรศัพท์ 044-311916  ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย และวิทยุ
สื่อสาร ความถ่ี 156.200 .MHz  
 
 
 
 
 

      เฝ้า
ระวัง 
ติดตาม    
        

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ของ
ประชาชน 

  การแจ้ง
เตือน

ล่วงหน้า 

    การ
แจ้งเตือน

ภัย 

   การ
รับมือ 

    และ
อพยพ 
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บทท่ี ๔ 
การปฏิบัติขณะเกิดภัย 

 
 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึน กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง จึงจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ินข้ึน โดยมีผู้อำนวยการท้องถ่ินเป็นผู้ควบคุม
และสั่งการ เพื่อทำหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งประสานกับ
ส่วนราชการและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในพืน้ที่รบัผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการ
สาธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลำพัง 
ให้ขอรับ การสนับสนุนจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหมูสี และ/หรือ กอง
อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 
 ๔.๑ โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน   ๑ คณะที่ปรึกษา ๑ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพนัธ์ร่วม ดังแสดงตามแผนภาพที่ ๔-๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔-๑ : โครงสรา้งศูนยป์ฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
หมายเหตุ  :  โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ภัย 
โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
  

ศูนย์ข้อมูลประชาสมัพันธ์ร่วม 

ผู้อำนวยการท้องถิ่น 

ศูนย์ข้อมูลประชาสมัพันธ์ร่วม ท่ีปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ข้อมูลประชาสมัพันธ์ร่วม ท่ีปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

ส่วนปฏิบตัิการ ส่วนสนับสนุน ส่วนอำนวยการ 

- งานค้นหาและกู้ภัย 
- งานกู้ชีพ งานรักษาพยาบาล 

การแพทย์และสาธารณสุข 
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
- งานการจราจร 
- งานผจญเพลิง 
- งานโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน 

สะพาน ฯลฯ 
- งานอุตสาหกรรม สารเคมี           

วัตถุอันตราย และกัมมันตรังส ี
- งานการขนส่ง 
- งานอพยพ 
- งานบริหารจัดการผู้เสียชีวิต 

- งานศูนย์สั่งการ 
- งานข่าวกรอง วิเคราะห์ข้อมูล

สารสนเทศ และการรายงาน 
- งานติดตามและประเมินสถานการณ์ 
- งานพยากรณ์อากาศ การเฝ้าระวัง 

และการแจ้งเตือนภัย 
- งานประชาสัมพันธ์และตอบโต้การข่าว 
- งานรับเร่ืองราวร้องทุกข์ 
- งานระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- งานแผนการป้องกนัและบรรเทา     

สาธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/       
แผนเผชิญเหตุของ อปท. 

- งานธุรการ 
                 ฯลฯ 
 

 
 

- งานสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- งานเสบียง และจัดหาปัจจัยสี่ทีจ่ำเป็น 
- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
- งานบริการสังคม 
- งานงบประมาณ งานการเงินและบัญช ี
- งานรับบริจาค 
- งานพลังงาน เช่น นำ้มันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
- งานบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
- งานฟื้นฟูพ้ืนที่ประสบภัย 
- งานฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
- งานการฟื้นฟูและงานชุมชน 
- งานส่งกำลังบำรุง 

ฯลฯ 
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 ๔.๑.๑ บทบาทหน้าท่ีภายในโครงสร้างศูนยป์ฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบล 
โป่งตาลอง มีดงันี ้
 (1 )  ค ณ ะ ท่ี ป รึ ก ษ า / ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ  มี ห น้ า ที่  ใ ห้ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ  ค ำ แ น ะ น ำ  ข้ อ มู ล 
ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัย  
ที่เกิดข้ึน โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่
ผู้อำนวยการท้องถ่ินเห็นสมควร 
   (2) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าที่ ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ      
เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  
   (3) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดข้ึนโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและ
ปกป้องทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟื้นฟูสู่สภาวะปกติ ค้นหาและกู้ภัย กู้ชีพ รักษาพยาบาล การแพทย์
และสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบร้อย การจราจร ผจญเพลิง โครงสร้างพื้นฐาน สารเคมีและวัตถุอันตราย 
กัมมันตรังสี ส่งกำลังบำรุง การขนส่ง อพยพ และบริหารจัดการผู้เสียชีวิต  
   (4) ส่วนอำนวยการ มีหน้าที่  ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์           
แจ้งเตือนภัย รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจำเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร 
ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนปฏิบัติการเป็นฐาน
ดำเนินการ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแก่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง/ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ฯลฯ  
  (5)  ส่วนสนับสนุน มีหน้าที่ ดังนี ้
   (5.1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านที่จำเป็น เพื่อให้การจัดการใน
ภาวะฉุกเฉินดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ สงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว พื้นฟูพื้นที่ประสบภัย 
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟู และงานชุมชน 
   (5.2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงินและการ
บัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ 
   ทั้งนี้ การจัดบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ินรายละเอียดตามแผนภาพ
ที่ ๔-2 : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน 
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- ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ชีพกู้ภัย  
- ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ 
- ผู้นำชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
- ฯลฯ 
 

ที่ปรกึษา /ผู้เชี่ยวชาญ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๔-2 : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจำศูนยป์ฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 

หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นปรับได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความรุนแรง
ของสาธารณภัย และตามที่ผู้อำนวยการท้องถิ่นเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการท้องถิ่น 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

ส่วนปฏิบัติการ 

- รองนายก คนที่ 2 
- ฝ่ายป้องกันและรักษาความ

สงบเรียบรอ้ย 
- กองช่าง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบลหองคุ้ม 
- กำนันตำบลโป่งตาลอง 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 1,2,3,10,11 
- สมาชิกสภาอบต.โป่งตาลอง 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

อปพร. /ตำรวจบ้าน /อสม. 
- ผู้นำชุมชน 

ส่วนสนับสนุน ส่วนอำนวยการ 

- ปลัด อบต.โปง่ตาลอง 
- สำนักงานปลดั อบตโปง่ตาลอง 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่5,7,12,13 
- สมาชิกสภาอบต.โป่งตาลอง 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

อปพร. /ตำรวจบ้าน /อสม. 
- ผู้นำชุมชน 

 
ฯลฯ 

 
 
 
 

 
 

- รองนายก คนที่ 1 
- กองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 
- กองคลงั 
- ผู้ใหญบ่้านหมู่ที ่4,8,9 
- สมาชิกสภาอบต.โป่งตาลอง 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น อปพร. 

/ตำรวจบ้าน /อสม. 
- ผู้นำชุมชน 

ฯลฯ 
 
 

- สำนักงานปลัด อบต.  
(งานประชาสัมพันธ์) 

- ฯลฯ 

ศูนย์ข้อมูลประชาสมัพันธ์ร่วม 
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  4.2 การจัดการภาวะฉุกเฉินมี ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๔.๒.1 การประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย 
          การออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ 
หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยได้ตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรูปแบบแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุดที่ มท ๐๖๐๒/ว ๙๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนั้น เมื่อมีการประกาศเขต
พื้นที่ประสบสาธารณภัยขนาดเล็ก (เขตพื้นที่ อปท.และอำเภอ)  และพื้นที่ประสบสาธารณภัยขนาดกลาง (เขต
พื้นที่จังหวัด) โดยผู้อำนวยการจังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปฏิบตัิ 
ดังนี้  
        (๑) ให้ผู้บริหารท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่ งพื้นที่ นั้นในฐานะ
ผู้อำนวยการท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและป ฏิบัติ
หน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถ่ินของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัด 
และผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย 
     (๒) ให้ผู้อำนวยการท้องถ่ิน มีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
     (๓) เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใด ให้ผู้อำนวยการ
ท้องถ่ินแห่งพื้นที่นั้นเข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่โดยเร็วเป็นลำดับแรก  และแจ้งให้
ผู้อำนวยการอำเภอและผู้อำนวยการจังหวัดทราบ ในกรณีที่ผู้อำนวยการท้องถ่ินมีความจำเป็นต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าทีข่องรฐัหรอืหน่วยงานของรฐัที่อยู่   นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่ของ
ตน ให้แจ้งผู้อำนวยการอำเภอ หรือผู้อำนวยการจังหวัด เพื่อสั่งการโดยเร็ว  
        (๔) ในกรณีที่พื้นที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อำนวยการ
ท้องถ่ินหลายคน ผู้อำนวยการท้องถ่ินคนหนึ่งคนใด จะใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่เข้าดำเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางก่อนแล้วให้แจ้งผู้อำนวยการท้องถ่ินอื่นทราบโดยเร็ว 
        (๕) เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่ใด ให้
เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการทอ้งถ่ินซึง่มีพื้นทีต่ิดต่อหรอืใกลเ้คียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่นั้น ที่จะ
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 
                      (๖) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว และให้
นำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และแผนเผชิญเหตุที่มีอยู่
มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
        (๗) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่พิจารณาระเบียบงบประมาณและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการช่วยเหลอืผูป้ระสบภัย มุ่งประโยชน์ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สนิของประชาชนเป็นลำดับแรกๆ 
     (๘) หากเหตุการณ์สาธารณภัยน้ันเกินขีดความสามารถและศักยภาพของท้องถ่ินน้ันๆ จะ
รับมือกับสาธารณภัยน้ันๆ ได้ และผู้อำนวยการทอ้งถ่ินได้รับการสนับสนุน ให้แจ้งผู้อำนวยการอำเภอเพื่อสั่งการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นในเขตพื้นที่อำเภอให้การสนับสนุนการป้องกันและบรร เทาสาธารณภัยในพื้นที่
ประสบสาธารณภัย เพื่อป้องกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็ว 
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    ๔.2.2 การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
      เมื่อมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้ว หากสาธารณภัยที่เกิดข้ึนนั้นเป็น      
ภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหาย    
แก่ผู้ใด ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) ดำเนินการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ     
ที่กระทรวงการคลังกำหนดต่อไป โดยมี “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)    
มีนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอเป็นประธาน มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
อำเภอหรือกิ่งอำเภอนั้นหนึ่งคนสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดข้ึนในอำเภอหรือกิ่งอำเภอที่รับผิดชอบ
และให้ความช่วยเหลือเสนอต่อ “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.) เพื่อ
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้สำรวจความเสียหายจากภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดข้ึนในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เป็นผู้ตรวจสอบ
และกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากการสำรวจความเสียหายดังกล่าวข้างต้น 
 ๔.3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
  4.3.1 แนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัยในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้
ดำเนินการ ดังนี้ 
        (1) เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แห่ง
พื้นที่ใด ให้เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่นั้น เข้าดำเนินการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเรว็และให้แจง้ผูอ้ำนวยการอำเภอที่รบัผดิชอบในเขตพื้นที่ และผู้อำนวยการ
จังหวัดทราบทันที  
     (2) กรณีที่พื้นที่ที่ เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของ 
ผู้อำนวยการท้องถ่ินหลายคน ผู้อำนวยการท้องถ่ินคนหนึ่งคนใดจะใช้อำนาจหรือปฏิบัติหนา้ที่ไปพลางก่อนก็ได้ 
แล้วให้แจ้งผู้อำนวยการท้องถ่ินอื่นทราบโดยเร็ว  
       (4) เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน เจ้าพนักงานที่ประสบเหตุมีหน้าที่ต้องเข้าดำเนินการ
เบื้องตน้ เพื่อระงับภัยน้ัน แล้วรีบรายงานให้ผู้อำนวยการทอ้งถ่ินเพือ่สั่งการต่อไป และในกรณีจำเป็น อันไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ ให้ เจ้าพนักงานมีอำนาจดำเนินการใดเพื่ อประโยชน์ในการคุ้มครองชีวิตหรือป้องกัน           
อันตรายที่จะเกิดแก่บุคคลได้  
         (5) กรณีเจ้าพนักงานจำเป็นต้องเข้าไปในอาคาร หรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับ บริเวณที่
เกิดสาธารณภัยเพื่ อทำการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กระทำได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก              
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลาน้ัน หรือ เมื่อมี
ผู้อำนวยการอยู่ด้วย และหากทรัพย์สนินัน้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสาธารณภัยไดง้่าย ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจ สั่งให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้ายทรัพย์สนิออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกล่าวได้หากเจ้าของหรือ ผู้ครอบครอง
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจขนย้ายทรัพย์สินน้ันได้ตามความจำเป็น แก่การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยเจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอัน เกิดจากการกระทำดังกล่าว  
    (7) ให้ผู้อำนวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสำรวจความเสียหายที่เกิดข้ึนและ ทำบัญชี
รายช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรอง ให้ผู้ประสบภัยไว้เป็น
หลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟ ู
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    4.3.2 หลักการปฏิบัติ 
     (1)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เจ้าหน้าที่
เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโป่งตาลอง  ในพื้นที่ที่เกิดภัย ก่อนรับมอบภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบ ไปปฏิบัติ 
      (2)  การเข้าควบคุมสถานการณ์ คำนึงถึงหลักการ ดังนี้ 
       (2.1) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่ วโมงแรก  เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต                 
การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ น้ำดื่ม อาหารปรุงสำเร็จ เสื้อผ้า ฯลฯ 
        (2.2)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง (1-2 วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต 
และทรัพย์สิน สืบหาญาติ จัดต้ังศูนย์พักพิงช่ัวคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำดื่ม ยารักษา
โรค เครื่องครัว 
       (2.๓)  การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ชั่วโมง (๒-๓ วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต การ
สืบหาญาต ิการรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สินและข้อมูล
การให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ 
         (2.4)  การปฏิบัติการค้นหาหลังระยะ ๗๒ ชั่ วโมงขึ้นไป (หลัง ๓ วัน 
ขึ้นไป) ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วย
ทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  ฯลฯ 
    ๔.3.๒ การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ 
           ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  ได้วางแผนการเผชิญเหตุ
สาธารณภัยที่เกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดโครงสร้างองค์กร ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม 
การสั่งการ และการใช้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนี้ 
  (๑) การรับแจ้งเหตุและการรายงาน 
                                    ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน ทั้งด้านสถานการณ์สาธารณภัย 
ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอื่นๆ ที่จำเป็น โดยคำนึงถึง
ความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านสำรวจความเสียหายและความต้องการเบื้องต้นตามแบบ
รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย แล้วรายงานต่อศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
  (๒) การประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
(๒.๑) นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดข้ึน     (๒.๒) กำหนดแนวทางปฏิบัติ เลือก
ทางที่ดีที่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด 
       (๒.๓) มีการคาดการณ์เพิ่มเติมในเรื่องปัจจัยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น การขอรับการ
สนับสนุนเพิ่มเติม 
       (๒.๔) การจัดการข้อมูล ให้หัวหน้าทีมเป็นผู้นำในการสอบถามสำรวจ ข้อมูล
สถานที่ สิ่งที่ เป็นอันตรายต่อนักกู้ ภัย พร้อมทั้งบันทึกวัน เวลา ช่ือที่อยู่ผู้ให้ข้อมูล และรายงานข้อมูล           
ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  ทราบ มีการบรรยายสรุปให้ลูกทีมทราบ 
กำหนดพื้นที่อันตราย พื้นที่ปฏิบัติการ พื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบต่างๆ ได้แก่ แก๊ส ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น 
ซึ่งเป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย 
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   (๒.๕) การสั่งการ ผู้สั่งการต้องเป็นคนเดียวที่สามารถช้ีแจงการปฏิบัติได้ การสั่ง
การต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหน้าหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติการต้องรายงานตวั  
ต่อผู้อยู่ในเหตุการณ์ และต่อผู้บญัชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งก่อนการปฏิบัติและภายหลงัเสรจ็สิ้นภารกจิ 
 (๒.๖) การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง สาเหตุของการเกิด
เหตุการณ์ ผลการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขและนำข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ 
    (๔) การค้นหาและช่วยชีวิต 
        - กำหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย ห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เข้าพื้นที่ประสบภัย 
        - สนธิกำลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใช้หน่วย         
กู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จำเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย 
        - กรณีมีสถานการณ์รุนแรง ควรจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีข้ันสูงมาใช้ในการกู้ภัย 

ตารางท่ี ๔-๑ :  การปฏิบัตขิณะเกิดภัยขององค์การบริการส่วนตำบลโป่งตาลอง 

ลำดับท่ี การปฏิบัต ิ ส่วนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นท่ี 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

๑ จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน (ตามข้อ 4.1) ส่วนอำนวยการ สำนักงานปลัด
(ผู้รบัผิดชอบหลัก) 
 

๒ รับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ ์
  จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เพื่อรับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ให้กอง
อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล 
โป่งตาลอง และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ
ทราบเพื่อจะได้เสนอ    ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัด พิจารณา
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตพื้นที่การให้ความ
ช่วยเหลือฯ ต่อไป  จนกว่าสถานการณ์สิ้นสุด 

ส่วนอำนวยการ สำนักงานปลัด
(ผู้รบัผิดชอบหลัก) 
กองช่าง  
ตำรวจ 
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำ
ชุมชน 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ชุมชน 

๓ ออกสำรวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์ 
จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าสำรวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์ เพื่อวางแผน
รับมอืกับสถานการณ์ภัย 

ส่วนอำนวยการ สำนักงานปลัด
(ผู้รบัผิดชอบหลัก) 
กองช่าง 
ตำรวจ 
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำ
ชุมชน 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ชุมชน 

๔ ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน 
  วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยเพื่อการตัดสินใจ
แก้ปัญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พื้นที่และ
ประชาชนผู้ที่จะได้รับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของ
พื้นที่ในการรับภัย แนวโน้มการเกิดภัยซ้ำข้ึนอีก ภัยที่ตามมา รวมถึงภัยที่มี

ส่วนอำนวยการ สำนักงานปลัด
(ผู้รบัผิดชอบหลัก) 
กองช่าง 
ตำรวจ 
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำ
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ลำดับท่ี การปฏิบัต ิ ส่วนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นท่ี 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

ความซับซ้อน เพื่อกำหนดแนวทางการตอบโต้และการแจ้งเตือนภัย ชุมชน 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ชุมชน 

๕  บริหารจดัการข้อมลูข่าวสารในภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นระบบ  ส่วนอำนวยการ สำนักงานปลัด
(ผู้รบัผิดชอบหลัก) 
 

๖  แจ้งเตือนประชาชน 
  (๑) ตรวจสอบข้อมูลยืนยันความถูกต้องของการเกิดสาธารณภัยจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแหล่ง ก่อนแจ้งเตือนผ่านช่องทางการสื่อสารทุก
ชนิด  
  (๒) ดำเนินการแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชนพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ข้างเคียง 
โดยสื่อ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์เตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น 
วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น 
  (๓) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย    
บ่งบอกถึงอันตรายที่กำลงัจะเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการปฏิบัติของ 
ประชาชน รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ โดยต้องแจ้งเตือนจนกว่าสถานการณ์ภัย 
จะสิ้นสุด 
  (๔) ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัย          
ไม่สามารถใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการ
เตือนภัยอื่นที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว เป็นต้น 

ส่วนอำนวยการ สำนักงานปลัด
(ผู้รบัผิดชอบหลัก) 
กองช่าง 
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำ
ชุมชน 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ชุมชน 
อาสาสมัครแจง้เตือน
ภัย 
 
 

๗ อพยพผู้ประสบภัย  
กรณีเมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ และมีผู้อยู่อาศัยในพื้นที่นั้น
จะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเท่าที่จำเป็นแก่การป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย พร้อมทั้งรายงานผู้อำนวยการท้องถ่ิน ผู้อำนวยการอำเภอ 
ตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ ๔.๗ 

ส่วนปฏิบัติการ  ผู้อำนวยการท้องถ่ิน/
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน 
และปฏิบัตกิาร  
    (ผู้รับผิดชอบหลกั) 
กองคลงั 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ ชุมชน 
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำ
ชุมชน 
อปพร. 
อาสาสมัครแพทย์
ฉุกเฉิน/ อาสาสมัคร
ต่างๆ 

๘ กำหนดพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  
เป็นพื้นที่เตรียมปฏิบัติการจัดตั้งข้ึนเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเก็บและพักรอ
ช่ัวคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)   
ที่ได้มาและพร้อมใช้ เพื่อรอการสั่งใช้ทรัพยากร  

ส่วนปฏิบัติการ  ผู้อำนวยการท้องถ่ิน/
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน 
และปฏิบัตกิาร  

    (ผู้รับผิดชอบหลกั) 
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ลำดับท่ี การปฏิบัต ิ ส่วนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นท่ี 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

กองคลงั 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ ชุมชน 
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำ
ชุมชน 
อปพร. 
อาสาสมัครแพทย์
ฉุกเฉิน/ อาสาสมัคร
ต่างๆ 

๙ ระดมทรัพยากรเข้าสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
  (๑) ระดมทรัพยากร ทั้งกำลังคน วัสดุอุปกณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร มายัง
จุดรวบรวมทรัพยากรเพื่อรอรับการมอบหมายภารกิจ ให้พร้อมใช้ตลอด 
24 ช่ัวโมง เพื่อรอการสั่งใช้เข้าสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย 
  (๒) ระดมทรัพยากรเข้าพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พร้อมทั้ง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
พลังงาน เพื่อจัดการสาธารณภัย 

ส่วนสนับสนุน  ผู้อำนวยการท้องถ่ิน/
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน 
และปฏิบัตกิาร  

    (ผู้รับผิดชอบหลกั) 
กองคลงั 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ ชุมชน 
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำ
ชุมชน 
อปพร. 

๑๐ กำหนดและแบ่งโซนพื้นท่ีในการสนับสนนุการเผชิญเหตุ  
ออก  เป็น  2  โซน ประกอบด้วย      
      โซนที่ ๑ ประกอบด้วย หมู่  1,2,3,5,8,9,12,13  มผีู้ใหญบ่้านหมู่
1,2,3,5,8,9,12,13 รบัผิดชอบพื้นที ่
      โซนที่ ๒ ประกอบด้วย หมู่  4,6,7,10,11 มีผู้ใหญ่บ้านหมู่
4,6,7,10,11  รบัผิดชอบพื้นที ่
    หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพื้นที่ได้ตามสถานการณ์และขนาดของ
พื้นที ่

ส่วนอำนวยการ  ผู้อำนวยการท้องถ่ิน/
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน 
และปฏิบัตกิาร  

    (ผู้รับผิดชอบหลกั) 
กองคลงั 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ ชุมชน 
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำ
ชุมชน 
อปพร. 
อาสาสมัครแพทย์
ฉุกเฉิน/ อาสาสมัคร
ต่างๆ 

๑๑ จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนท่ีเร็วเขา้ปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
  สั่งให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย เพื่อควบคุม
สถานการณ์ไม่ใหลุ้กลามขยายตัวให้เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร
ต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวที่ศูนยป์ฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การ
บรหิารส่วนตำบลโป่งตาลอง ก่อนรบัมอบภารกิจและพื้นที่รบัผิดชอบไป
ปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ในการเข้าสนบัสนุนจัดการสาธารณภัย 

ส่วนปฏิบัติการ  ผู้อำนวยการท้องถ่ิน/
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน 
และปฏิบัตกิาร  

    (ผู้รับผิดชอบหลกั) 
กองคลงั 
คณะกรรมการ
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ลำดับท่ี การปฏิบัต ิ ส่วนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นท่ี 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

หมู่บ้าน/ ชุมชน 
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำ
ชุมชน 
อปพร. 
อาสาสมัครแพทย์
ฉุกเฉิน/ อาสาสมัคร
ต่างๆ 

๑๒ การเผชญิเหต ุ
 (๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก ให้ความสำคัญในการค้นหา
ผู้รอดชีวิตเป็นลำดับแรก ต่อด้วยการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๑.๑) กำหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ประสบภัยโดยเด็ดขาด 
 (๑.๒) สนธิกำลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว ดังนี้ 
         (๑.๒.๑) สั่งการให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยที่มีศักยภาพเข้าปฏิบัติงาน  ใน
พื้นที่ประสบภัย 
         (๑.๒.๒) สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร  ที่
จำเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย 
         (๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยงตามความจำเป็นของ
สถานการณ์ภัย 
                (๑.๒.๔) กรณีพื้นที่ใดเป็นพื้นที่ วิกฤต ไม่สามารถเข้าพื้นที่      
โดยทางรถยนต์หรือทางเรือได้ ให้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์
จากหน่วยงานทหารหรือตำรวจในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน 
                (๑.๒.๕) จัดตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราวแก่ผู้ประสบภัยที่บ้านเรือน
เสียหายอย่างเร่งด่วนเป็นลำดับแรก และจัดระเบียบศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
พร้อมทั้งลงทะเบียนผู้อพยพ 
                (๑.๒.๖) ระดมกำลังแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลใกล้เคียง เข้าช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย 
                (๑.๒.๗) กรณีโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายให้เร่ง
ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟ้า และประปา แล้วแต่กรณี   
ให้สามารถใช้การได้หรือจัดทำระบบสำรองเพื่อให้ชุดปฏิบัติการสามารถ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ 
                (๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ตลอดจน
จัดหาอาหารที่ปรุงสำเร็จ น้ำด่ืม เครื่องยังชีพที่จำเป็นให้แก่ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยให้เพียงพอและทั่วถึง 
(๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) ให้ความสำคัญ

ส่วนปฏิบัติการ  ผู้อำนวยการท้องถ่ิน/
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน 
และปฏิบัตกิาร  
    (ผู้รับผิดชอบหลกั) 
กองคลงั 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ ชุมชน 
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำ
ชุมชน 
อปพร. 
อาสาสมัครแพทย์
ฉุกเฉิน/ อาสาสมัคร
ต่างๆ 
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ลำดับท่ี การปฏิบัต ิ ส่วนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นท่ี 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

ในการค้นหาผู้รอดชีวิตและทรัพย์สิน การสืบหาญาติ การจัดต้ังศูนย์พักพิง
ช่ัวคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค 
เครื่องครัว ข้อมูลสถานการณ์ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        (๒.๑) สำรวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น เพื่อกำหนด
มาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างเกิดภัยและจัดทำบัญชี    
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
        (๒.๒) จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ์  
ที่จำเป็นมายังพื้นที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสำรองให้เพียงพอ 
        (๒.๓) จัดส่งปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น อาหาร น้ำดื่ม 
เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นต้น มายังศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
        (๒.๔) ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมที่ ได้ รับความเสียหายจาก           
สาธารณภัย พร้อมทั้งติดป้ายเตือน หรือวางแผนปิดกั้นช่องทางจราจร       
ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทราบ จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออาสาสมัครอำนวย
ความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย 
        (๒.๕) รักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจรในพื้นที่ประสบภัย
และศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
        (๒.๖) ตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย เพื่อรวบรวมและเป็นแหล่งข้อมูล   
ในการติดต่อประสานงานให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวิตได้ 
  (๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ให้ความสำคัญ
กับการค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องจากปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ 
ช่ัวโมงแรก การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การ
สงเคราะห์เบื้องต้น อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การค้นหา
ทรัพย์สิน และข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        (๓.๑) กรณีมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากให้จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ 
เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตรวจชันสูตรเบื้องต้น บันทึกข้อมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน 
และเตรียมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
        (๓.๒) การจัดหน่วยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่และให้บริการ
ทางการแพทย์ 
        (๓.๓)  การประเมินสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนประสาน 
การช่วยเหลือ รับเรื่องราวร้องทกุข์ ประสานรับข้อมลูความเสยีหายเบื้องตน้ 
ความต้องการเบื้องต้น 
(๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ชั่วโมง (๓ วัน) ขึ้นไป ให้พิจารณาสนับสนุน
การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ ช่ัวโมงแรก (๑ วัน) เป็นลำดับแรกก่อน    
การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ช่ัวโมง (๑ – ๒ วัน) และการ
ปฏิบัติการค้นหาระยะ ๔๘ – ๗๒ ช่ัวโมง (๒ – ๓ วัน) ตามลำดับ โดยเน้น
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ลำดับท่ี การปฏิบัต ิ ส่วนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นท่ี 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

การช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วยทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
 

๑๓ ปกป้องสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล  โรงเรียน วัด เขตพระราชฐาน 
แหล่งโบราณสถาน (ถ้ามี) เป็นต้น และปกป้องระบบสาธารณูปโภค  เช่น 
ระบบไฟฟ้า  ระบบประปา เป็นต้น 

ส่วนปฏิบัติการ สำนักงานปลัด
(ผู้รบัผิดชอบหลัก) 
ตำรวจ / ทหาร 
 

๑๔ การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (กรณีที่มีการอพยพ)  
รายละเอียดตามข้อ 4.๑๐  

ส่วนสนับสนุน  ผู้อำนวยการท้องถ่ิน/
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน 
และปฏิบัตกิาร  
    (ผู้รับผิดชอบหลกั) 
กองคลงั 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ ชุมชน 
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำ
ชุมชน 
อปพร. 
อาสาสมัครแพทย์
ฉุกเฉิน/ อาสาสมัคร
ต่างๆ 

๑๕ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดส่งปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต 
เช่น อาหาร น้ำดื่ม และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ไปยังพื้นที่ประสบภัย 

ส่วนสนับสนุน สำนักงานปลัด
(ผู้รบัผิดชอบหลัก) 
 

๑๖ การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือในช่วงขณะเกิดภัย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่สำรวจและจัดทำข้อมูลความต้องการ
ของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และรายงานให้อำเภอเพื่อประกอบการร้องขอ
การสนับสนุน และนำไปกำหนดเป็นมาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือ 
เช่น ความช่วยเหลือ ด้านอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและ
การกำจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น  

ส่วนอำนวยการ กองช่าง(ผู้รบัผิดชอบ
หลัก) 

สำนักงานปลัด 
กองคลงั 
 

๑๗ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Joint Information Center : 
JIC)  
ทำหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนิน
กิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ 
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของ
การติดต่อสำหรับสื่อข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับการกลั่นกรอง และรับรอง
ข้อมูล เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน 

ศูนย์ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์

ร่วม 

สำนักงานปลัด
(ผู้รบัผิดชอบหลัก) 
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ลำดับท่ี การปฏิบัต ิ ส่วนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นท่ี 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

และต่อเนื่อง โดยให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะเข้ามาอยู่รวมกันใน 
ศูนย์ประสานข้อมูลร่วม 

๑๘ -  กรณีมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก จัดให้มีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้เป็นไป
ตามอำนาจหน้าที่การปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหรือ ตาม
บันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- กำหนดให้มีสถานที่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตู้แช่ศพ) และการ
เคลื่อนย้ายศพ หรือนำศพไปตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยงข้องอย่างเป็นระบบ 

ส่วนปฏิบัติการ  ผู้อำนวยการท้องถ่ิน/
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน 
และปฏิบัตกิาร  
    (ผู้รับผิดชอบหลกั) 
กองคลงั 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ ชุมชน 
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำ
ชุมชน 
ตำรวจ 
อปพร. 
อาสาสมัครแพทย์
ฉุกเฉิน/ อาสาสมัคร
ต่างๆ 

๑๙ เมื่อสาธารณภัยที่ เกิดข้ึนในพื้นที่ยุติแล้ว ให้ผู้อำนวยการท้องถ่ินรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยให้ผู้อำนวยการอำเภอทราบ และเมื่อมีการประกาศ
หรือยืนยันสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ยุติลงแล้ว ให้ดำเนินการอพยพ
ประชาชนกลับที่ตั้งอย่างปลอดภัย 

ส่วนอำนวยการ  ผู้อำนวยการท้องถ่ิน/
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน 
และปฏิบัตกิาร  

    (ผู้รับผิดชอบหลกั) 
กองคลงั 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ ชุมชน 
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำ
ชุมชน 
ตำรวจ 
อปพร. 
อาสาสมัครแพทย์
ฉุกเฉิน/ อาสาสมัคร
ต่างๆ 

๒๐ อพยพกลับ กรณีสถานการณ์สาธารณภัยยุติ เมื่อได้รับแจ้งข่าวการยกเลิก
สถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ใหผู้้นำชุมชนหรือกลุ่มผู้นำอพยพรีบ
แจ้งผูอ้พยพเพื่อเตรียมความพร้อมในการอพยพกลบัไปสู่ที่อยู่อาศัยต่อไป 
โดยจัดระเบียบและลำดับก่อนหลังการอพยพกลับ พรอ้มทัง้ประสานงานกบั
เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

ส่วนปฏิบัติการ  ผู้อำนวยการท้องถ่ิน/
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน 
และปฏิบัตกิาร  

    (ผู้รับผิดชอบหลกั) 
กองคลงั 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ ชุมชน 
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำ
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ลำดับท่ี การปฏิบัต ิ ส่วนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นท่ี 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

ชุมชน 
ตำรวจ 
อปพร. 
อาสาสมัครแพทย์
ฉุกเฉิน/ อาสาสมัคร
ต่างๆ 

๒๑ หากสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณ
ภัยซ้ำซ้อน เกินขีดความสามารถของ อปท. ให้ร้องขอขอรับการสนับสนุน
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้างเคียงหรืออำเภอให้ประสานขอรับการ
สนับสนุนจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุช่ือ 
อปท. ข้างเคียง) และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ
เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ส่วนอำนวยการ  ผู้อำนวยการท้องถ่ิน/
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน 
และปฏิบัตกิาร  

    (ผู้รับผิดชอบหลกั) 
กองคลงั 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ ชุมชน 
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำ
ชุมชน 
ตำรวจ 
อปพร. 
อาสาสมัครแพทย์
ฉุกเฉิน/ อาสาสมัคร
ต่างๆ 

หมายเหตุ  :  การกำหนดส่วนงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์ภัย และสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง โดยยึดหลัก
มาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
   
    ๔.4 การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 
   เตรียมความพร้อมด้านระบบและเครื่องมือสื่อสาร (กอปภ. ระบุช่ือ อปท.) มอบหมายให้...
(ระบุหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ)...เป็นผู้กำกับดูแลและใช้งานความถี่วิทยุ.........................เพื่อใช้เป็นความถี่วิทยุกลาง
สำหรับติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สำหรับการ
ประสานงาน  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอื่นๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไม่ปกติ 
โดยกำหนดให้.....(ระบุหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ).....เป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้งานภายในองค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งตาลอง 
   ๔.4.๑ การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
     (๑) จัดตั้งศูนย์สื่อสารและจัดให้มี ระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่ อสารรอง และ
ระบบสื่อสารอื่นๆ ที่จำเป็นให้ใช้งานได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ให้สามารถเช่ือมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอื่น
ได้ตามปกติโดยเร็วอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ 
     (๒) ใช้โครงข่ายสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุสื่อสารเป็นหน่วยงานหลัก 
     หน่วยงานหลักที่วางระบบสือ่สารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จำกัด )มหาชน(  หมายเลขโทรศัพท์  044-312209, 044-314025 โทรสาร  044-314025. 
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๔.4.๒ หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔-๓ : ผังสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 
 
 
 
 

ลำดับท่ี ชื่อหน่วยงาน 

 

นามเรียกขาน ความถี่วิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร หมายเหต ุ

1 อำเภอปากช่อง กรุงเกษม 156.200 044-311916 - - 

2 เทศบาลหมูสี ภูผา 151.170 044-300836 - - 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำตำบล 

โทรศัพท์ 086-461-8019 
สายด่วน ๑๖๖๙ 

 
 

 

กองอำนวยการป้องกันและ              
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 

       โทรศัพท์ 044-311-916 
วิทยุสื่อสาร 156.200 MHz 

กองอำนวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย อบต.โป่งตาลอง 
      โทรศัพท์ 044-009-515-6   
      ความถี่วิทยุ  156.200  MHz 

 

การประปาส่วนภูมิภาค 
สาขาปากช่อง 

โทรศัพท์ 044-311496 
 

กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลตำบลหมูสี 

โทรศัพท์ 044-300836วิทยุ
สื่อสาร 151.170 MHz 

องค์กรภาคเอกชน  
มูลนิธิร่วมกตัญญู 

โทรศัพท์  044-312259 
วิทยุสื่อสาร 168.475 

MHz 

กองอำนวยการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

 โทรศัพท์  044-242-230 
 วิทยุสื่อสาร 150.150 MHz 

 

การไฟฟ้าภูมิภาค 
สาขาย่อยหมูสี 

โทรศัพท์ 044-300-166  
 

สถานีตำรวจภูธรหมูสี 
โทรศัพท์ 044-297413 
วิทยุสื่อสาร 150.300 

MHZ 
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  ๔.5 การประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 
  เป็นระบบและกระบวนการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึน ให้
ส่วนราชการและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่กำหนดไว้ เช่น โทรทัศน์ 
วิทยุ หอกระจายข่าว ฯลฯ และวิธีอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจในสถานการณ์ที่ ถูกต้องและลดความตื่น
ตระหนก โดยมอบให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  เป็นหน่วยงานหลัก 
ดำเนินการ ดังนี้ 
  ๔.5.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) เพื่อทำหน้าที่ประสาน
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับ
เหตุการณ์ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อ สำหรับสื่อ
ข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับ การกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว 
เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง โดยให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะควรต้องเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสาน
ข้อมูลร่วม 
  ๔.5.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการเกิดภัยจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน 
อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก่อนแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด 
  ๔.5.๓ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็นข้อมูลที่บอก
ถึงอันตรายที่กำลังเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีความเสียหายตามพื้นที่
การปกครอง ช่วงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งข้ึนหรือไม่ และประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือต้องมีการ
อพยพหรือไม่ รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ และการสื่อสารอื่นๆ ไปยังชุมชนพื้นที่ที่ประสบภัยและ
พื้นที่ ข้างเคียง โดยสื่อ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์การเตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน               
หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น 
  ๔.5.๔ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินการของศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองบัญชาการเหตุการณ์แก่สื่อมวลชน และประชาชน รวมทั้ง
รับฟังข้อคิดเห็น ข้อมูล ข้อเรียกร้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหรือจากการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ 
  ๔.5.๕ กรณีที่มีข่าวเชิงลบ ให้แจ้งข้อมูลข่าวสาร และช้ีแจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนทราบ 

  ๔.6 การอพยพ 
  เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นที่ใด และการอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่นั้น  จะเป็น
อันตราย ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (ผู้
บัญชาการ ผู้อำนวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมาย) มีอำนาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ ในพื้นที่นั้นออกไปจาก
พื้นที่อย่างเป็นระเบียบ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการอพยพไม่ต่ำกว่า ๑๒  ช่ัวโมงก่อนเกิดสาธารณภัย และจัดให้มีกำลัง
เจ้าหน้าที่เข้ารักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันทรัพย์สินของประชาชน ให้ผู้นำชุมชนและหน่วยงานปฏิบัติ
ตามขั้นตอน ดังนี้ 
   ๔.6.๑ การตัดสินใจอพยพ 
        (๑) การตัดสินใจอพยพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง กำหนดให้นายกเทศ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ในฐานะผู้อำนวยการท้องถ่ิน เป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการอพยพ
ประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ท้องถ่ิน เป็นผู้ช่วย 
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     (๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพื้นที่หมู่บ้าน กำหนดให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านควบคุม 
กำกับ ดูแล การอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย ตามคำสั่งของผู้อำนวยการท้องถ่ิน โดยมีองค์การ
บริหารส่วนตำบลโป่งตาลองเป็นผู้ช่วย ทุกข้ันตอนการปฏิบัติต้องประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณ์ไป
ยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองในฐานะผู้อำนวยการท้องถ่ินเบอร์โทรศัพท์ 087-2432573 
  ๔.6.๒ เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือน ประชาชนต้องปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้อำนวยการ
ท้องถ่ิน โดยเตรียมตัวไว้ให้พร้อมสำหรับการอพยพ จัดเตรียมกระเป๋าที่มีของมีค่า เงินสด เอกสารสำคัญ ของใช้
จำเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ำดื่ม เท่าที่จำเป็น รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวให้อยู่ในความสงบ 
ก่อนออกจากบ้านเรือนให้นำกระเป๋าที่จัดเตรียมไว้ติดตัวไป ปิดบ้านเรือนให้มิดชิดที่สุดเท่าที่จะทำได้ และ
เดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจำชุมชนโดยเร็ว 
  ๔.6.๓ หน่วยอพยพ ต้องศึกษาเส้นทางที่จะเข้าสู่พื้นที่เป้าหมาย และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะสำหรับการอพยพให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่อยูต่ลอดเวลา รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนหรือ
ผู้นำหมู่บ้านทุกระยะ ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในข้ันตอนการอพยพต่อผู้อพยพ พร้อมทั้งจัดระเบียบและ
จัดแบ่งประเภทของบุคคลตามลำดับความเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยทุพลภาพ คนพิการ  คนชรา เด็ก และสตรี 
ตามลำดับ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง และดำเนินการปฏิบัติตามข้ันตอนการอพยพที่กำหนดไว้ 
  ๔.6.๔ จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ และควรประสาน
เจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่เพื่อจัดส่งกำลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบ้านเรือนผู้อพยพเป็นระยะ 
แต่ถ้าสถานการณ์ล่อแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด แต่ถ้าสามารถออกปฏิบัติภารกิจได้
ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแล้วควรนำข้อมูลกลับมารายงานให้ผู้อพยพทราบโดยทันที เพื่อป้องกันมิให้     ผู้อพยพ
เกิดความกังวลต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน 
  ๔.6.๕ ให้หน่วยงานอพยพอำนวยความสะดวกด้านปัจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 
บริการอาหารและน้ำดื่ม การดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกสขุลักษณะ จัดเป็นสัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน จัดระบบการรับของบริจาคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
  ๔.6.๖ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจากสื่อทุก
ช่องทางรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแจ้งให้ผู้อพยพทราบทุกระยะ เพื่อให้ผู้อพยพ
คลายความวิตกกังวล 

    ๔.7 การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาศัยในศูนย์พักพิงช่ัวคราวในระยะต้น และระยะกลางให้ได้ผลดี 
จำเป็นต้องคำนึงถึงสิ่งสำคัญ ได้แก่ 
  (๑) การดูแลด้านความปลอดภัย 
  (๒) การจัดการด้านสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเป็นอยู่ ให้มีความสะดวก 
  (๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมปอ้งกันโรคใหเ้ป็นไปอย่างทั่วถึง 
  (๔) การมกีิจกรรมฟื้นฟสูุขภาพจิตร่วมกันเพื่อทำใหม้ีสุขภาพจิตที่ดี 
  (๕) การรวมกลุ่มเป็นแหล่งเดียวกันเพื่อติดต่อขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 

  ให้กองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม (กรณีเทศบาล) หรือส่วน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนย์พักพิง
ช่ัวคราว และประสานงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ระบบ
สาธารณูปโภค รวมทั้งประสานงานกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัดเพื่อ
ประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว  โดยให้คำนึงถึงแนวทางที่ในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะเป็น
สำคัญ 
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แผนภาพท่ี ๔-๔ : โครงสรา้งศูนย์พักพิงชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
หมายเหตุ : สามารถปรบัได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 

หัวหน้า/ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
(กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานชุมชน) 

ฝ่ายอำนวยการร่วม 
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น ประสานงาน / 
ประชาสัมพันธ์ / รักษาความสงบเรียบร้อย) 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น บรรเทา
ทุกข์ / ฟื้นฟู / พยาบาลและสุขภาพ

อนามัย) 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. อำนวยการและบริหารจัดการต่างๆ เช่น 
จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยของชุมชน
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกศูนย์  
พักพิงชั่วคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจ่ายอาหาร ระบบสุขาภิบาลและ
สุขภาพอนามัย เป็นต้น 
๒. จัดการพื้นที่ของศูนย์พักพิงชั่วคราวของ
ชุมชนให้เป็นระเบียบและเป็นระบบ 
๓. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่
จำเป็นแก่การดำรงชีวิตขณะที่อาศัยอยู่ใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว 
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย 
๕. จัดพาหนะในการขนส่ง เช่น สิ่ งของ 
ผู้ ป่ ว ย ใน ก ร ณี มี ผู้ เ จ็ บ ป่ วย ต้ อ ง ไป ส่ ง
โรงพยาบาล เป็นต้น 
๖. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง /  
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. บรรเทาทุกข์เบื้องต้นด้านปัจจัยสี่ คือ 
ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยา
รักษาโรค 
๒. ช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ 
ผู้ประสบภัยในชุมชน/หมู่บ้าน 
๓. ประสานกับผู้ประสบภัยที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ 
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    ๔.8 แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage 
and Need Assessment : DANA) 
  กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองจะประเมิน
ความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลอืภายในพื้นที่ประสบภัย โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหาย
ที่เกิดข้ึนจากสาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๔.8.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระทำทันทีภายหลังมีเหตุการณ์
สาธารณภัยเกิดข้ึน โดยมากภายในสัปดาห์แรกของการเกิดภัย เป็นการประเมินแบบคร่าวๆ ในการให้ความ
ช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อให้ทันต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน ลำดับความสำคัญก่อน – กลัง และรวบรวมข้อมูล
ความต้องการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกดิภัย และทรัพยากรที่จำเปน็ทุกๆ ด้านทั้งผูป้ระสบภัย โครงสร้างพื้นฐาน 
สิ่งแวดล้อม  
  ๔.8.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะดำเนินการทันที   เมื่อภาวะ
ฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออย่างน้อยภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากเกิดสาธารณภัย ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับการเข้าถึงพื้นที่ประสบ
ภัย เป็นการระบุมลูค่าความเสยีหายทางกายภาพ โครงสร้างทางสงัคม ประมาณการด้านการเงนิและวัสดุอุปกรณ์ 
ที่จะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือและความต่อเนื่อง ทั้งนี้ จำเป็นจะต้องใช้ผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขาดำเนินการ
ประเมินความเสียหายและความต้องการในแต่ละด้าน 
        เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความต้องการความช่วยเหลือแล้ว ให้นำข้อมูล            
ที่ได้มาทำการวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดทำ
รายงานสรุปเสนอผู้อำนวยการท้องถ่ินเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความเสมอภาคและทั่วถึง  
รวมถึงการขอรับความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร 
น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น 

 ตารางท่ี ๔-๑ :  การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage and 
Need Assessment : DANA) 

ระยที่ 0 
เตรียมความพร้อม 

ในการประเมิน 

ระยะที่ 1 ประเมินสถานการณ์และ 
ผลกระทบเบื้องต้น: การประเมินแบบรวดเร็ว 

(rapid assessment) 

ระยะที่ 2 ประเมินผลกระทบและการให้ 
ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์: การประเมินแบบ

ละเอียด(detailed assessment) 

เตรียมความพร้อม ช่วยเหลือชีวิตและการบริการต่อการฟื้นฟูท่ีจำเป็น 

ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย – 72 ช่ัวโมง ภาวะฉุกเฉินส้ินสุดลง หรือภายใน 2 สัปดาห์ 

ลักษณะการประเมิน 

การเตรียมพร้อม

สำหรับการประสาน

การประเมิน :  

การเตรียมข้อมูลท่ัวไป  

)บทท่ี ๑(  

การประเมินเบื้องต้น :เป็นการประเมินแบบ
คร่าวๆ ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 
เพื่อให้ทันต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน 
ลำดับความสำคัญก่อน – กลัง และรวบรวม
ข้อมูลความต้องการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจาก
เกิดภัย  ด้านทั้งผู้ประสบภัย โครงสร้างพื้นฐาน 
และสิ่งแวดล้อม  

 

ประเมินระยะเร่งด่วน : เป็นการระบุมูลค่า
ความเสียหายทางกายภาพ โครงสร้างทาง
สังคม ประมาณการด้านการเงินและวัสดุ
อุปกรณ์ ที่จะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือ
และความต่อเน่ือง ทั้ ง น้ี จำเป็นจะต้องใช้
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาดำเนินการประเมิน
ความเสียหายและความต้องการในแต่ละด้าน 
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  ทั้งนี้  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA ) ตามภาคผนวก ฐ (ตัวอย่าง) แบบประเมินภัยพิบัติข้ันต้น 
ระยะที ่ ๑ (Initial Disaster Assessment Form) และตามภาคผนวก ฑ (ตัวอย่าง) แบบประเมินความ
เสียหายและความต้องการ ระยะที่ ๒ (Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA) 
  ๔.9 การรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค 
         หากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบล 
โป่งตาลองพิจารณาเห็นว่า  มีความจำเป็นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัยให้ดำเนินการ  ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
        (๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือ         
ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
        (๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการรับบริจาคสิ่งของ เหลือใช้ของ
ศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
        (๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
        (๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
              โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค ดังนี้ 
       ๔.๑๐.๑ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และกำหนดสถานที่เก็บรักษา
สิ่งของบริจาค 
       ๔.๑๐.๒  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
กำหนดระเบียบ  การเก็บรักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธี
แจกจ่ายเงินและสิ่งของบริจาค เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยอย่าง  
เสมอภาค 
       ๔.๑๐.๓ จัดทำบัญชีการรับ-จ่าย สิ่งของบริจาคไว้เป็นหลักฐาน เพื่อควบคุมระบบข้อมูล  
ในการบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
       กรณีที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ     
สาธารณภัย หากบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองให้บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและส่งมอบสิ่งของบริจาค 

  ๔.๑0 การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย 
       (๑) ให้ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่งจนแน่ใจ และมีการยืนยันความชัดเจนว่าสถานการณ์คลี่คลายกลับสู่   
ภาวะปกติแล้ว ให้ผู้อำนวยการท้องถ่ินรายงานข้อมูลให้ผู้อำนวยการอำเภอทราบ เพื่อประกาศยุติสถานการณ์  
สาธารณภัยในพื้นที่ 
       (๒) เมื่อได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อำนวยการท้องถ่ิน ให้ประกาศยุติสถานการณ์
ว่าสาธารณภัยได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อพยพทราบเพื่อเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่พื้นที่
อาศัยของตนเองต่อไป 
       (๓) เมื่อยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
ให้ส่งมอบภารกิจที่ต้องดำเนินการต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานนั้นต่อไป เพื่อความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
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    ๔.๑1 การอพยพกลับ 
        เมื่อประชาชนได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้นำ
ชุมชนหรือผู้นำกลุ่มอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการอพยพกลับและรอรับการแจ้ง       
จุดอพยพกลับ โดยการจัดระเบียบและลำดับก่อนหลังของการอพยพกลับอย่างเป็นระบบไปสู่พื้นที่อาศัยของ
ตนเอง พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

   ๔.๑2 การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  แบ่งประเภทของส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะอพยพมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยตามลำดับและความจำเป็นเร่งด่วน 
พร้อมทั้งกำหนดพื้นที่รองรับการอพยพส่วนราชการ ครอบครัวส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไว้
ล่วงหน้า โดยการดำเนินการอพยพให้เป็นไปตามแผนอพยพส่วนราชการ เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้
ตามปกติ                                                                                                                                                                                                                                                                             

  ๔.๑3 การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 
       (1) ผู้อำนวยการในเขตพื้นที่ที่ติดต่อหรือใกล้เคียงมีหน้าที่สนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้อำนวยการซึ่งรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึนในพื้นที่ ติดต่อ
หรือใกล้เคียงนั้น 
       (2) กรณีผู้อำนวยการท้องถ่ินมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจาก เจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่ของตน ให้แจ้งให้
ผู้อำนวยการอำเภอ หรือผู้อำนวยการจังหวัดแล้วแต่กรณีเพื่อสั่งการโดยเร็วต่อไป  
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บทท่ี ๕ 

การปฏิบัติหลังเกิดภัย 
 

  การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟื้นฟ)ู เป็นการดำเนินการภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัยบรรเทา
ลง หรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีวิต และสภาวะวิถี        ความเป็นอยู่
ของชุมชนที่ประสบสาธารณภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม  (Build 
Back Better and Safer) เป็นไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัย
กว่าเดิม (แผนภาพที่ ๕-๑) โดยการนำเอาปัจจัยต่างๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วยในการ
ฟื ้นฟ ู ซึ ่ง หม ายรวมถึงการซ ่อ มสร ้าง  (Reconstruction)  และการฟื ้น สภาพ  (Rehabilitation)          
โดยมีหลักการสำคัญของการฟื้นฟู ได้แก่ 
  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อให้การดำรงชีวิตกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 
โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว 
  ผู้ประสบภัยต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ     มีส่วน
ร่วมในข้ันตอนต่างๆ ที่จะดำเนินการ 
  พิจารณาความเสี่ยงต่อภัยในการฟ้ืนคืนสภาพและการสร้างใหม่เสมอ เพื่อไม่ให้งบประมาณต้อง
สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยครั้งต่อไป 

 
แผนภาพท่ี ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสรา้งใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 

   

 

สร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ  อบต.โปง่ตาลอง  พ.ศ. ๒๕62 หน้า ๕๓ 
 

 

 

 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  
จะดำเนินการหลังเกิดภัย ดังนี้ 

  ๕.๑ สำรวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้นภายในพื้นที่ประสบภัยจนถึงระดับ
ครัวเรือน โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสาธารณภัยเพื่อประเมินและวิเคราะห์
ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง ความต้องการความช่วยเหลื อ
เพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการ
กำจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูล การสำรวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการฟื้นฟูและกำหนด
กรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 

         ๕.๑.๑ ชุมชน/หมู่บ้าน สำรวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณ  
ประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลการสำรวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ฟื้นฟูและกำหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
         ๕.๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  สำรวจประเมินความจำเป็นในการฟื้นฟู
ภายหลังการเกิด        สาธารณภัย ดังนี้ 
         (๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
         (๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน      
การช่วยเหลือจากภายนอก 
         (๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอ่อนแอ 
หรือความล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 
         ๕.๑.๓ สำรวจและประเมินความจำเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย    
ควรสำรวจข้อมูลดังต่อไปนี้ 
         (๑) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย เช่น ด้านอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช้ ที่พักพิง 
สุขภาพ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อมการประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ (การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) 
โดยให้คำนึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ที่ได้รับผลกระทบ
จากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 
         (๒) ข้อมูลการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย เช่น ที่อยู่อาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล 
สิ่งก่อสร้างต่างๆ การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 
         ๕.๑.๔ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบล 
โป่งตาลอง จัดตั้งคณะทำงานประสานกับชุมชน/หมู่บ้าน ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความ
ช่วยเหลือ และความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
         ๕.๑.๕ ดำเนินการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายในเบื้องต้น โดยงบประมาณที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถให้ขอรบัการสนับสนุนจากงบกลางขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
           ๕.๑ .๖ รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟื้ นฟู ไปยั ง             
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนในการฟื้นฟู 
ซ่อมแซม และบูรณะโครงสรา้งพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย (คณะกรรมการให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยพิบัติ
อำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 
      การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเช่ือมโยงกับ
การตอบสนองความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น อายุ 
เพศ เช้ือชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ เพื่อประกอบการพิจารณา 
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 ๕.๒ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโปง่ตาลอง  มีแนวทางปฏิบัติ   
การฟื้นฟ ู ดังนี ้
       ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  สำรวจประเมินความจำเป็นในการฟื้นฟูหลังการเกิดสาธารณภัย 
ดังนี้ 
   (๑.๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  (๑.๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน        การช่วยเหลือจาก
ภายนอก 
  (๑.๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความอ่อนแอ    หรือความล่อแหลม
ต่อสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 
๒. สำรวจและประเมินความจำเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย ดังนี้ 
   (๒.๑) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ด้านอาหาร การเงิน สิ่งของ 
เครื่องใช้ ที่พักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม การประกอบอาชีพ และองค์ความรู้   การช่วยเหลือยาม
ฉุกเฉิน สุขาภิบาล เป็นต้น โดยให้คำนึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย และผู้
พิการ) ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 
   (๓.๒) ข้อมูลการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ที่อยู่อาศัย การศึกษา การ
ดูแลสุขภาพ สิ่งก่อสร้างต่างๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบ
สุขาภิบาล เป็นต้น 
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  จัดทีมประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ  โดย
ประสานกับอำเภอปากช่องและจังหวัดนครราชสีมา  ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความ
ช่วยเหลือและความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
๔. ประสานการปฏิบัติกับอำเภอ ให้ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอ 
(ก.ช.ภ.อ.) ให้เร่งสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว             เพื่อพิจารณาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด และรายงานผล   การสำรวจความเสียหาย
จากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพื่อพิจารณา
ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๕. ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลค่ามากกว่าวงเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจอนุมัติ ให้ส่งเรื่องให้กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย        จากวงเงินงบกลางรายการ
สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจากคณะรัฐมนตรี 
๖. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจำเป็นในเบื้องต้น ให้ผู้อำนวยการอำเภอ ผู้อำนวยการจังหวัด 
ผู้อำนวยการกลาง ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ                  และนายกรัฐมนตรีทราบ
ตามลำดับ 
๕.2.1 การฟ้ืนฟูระยะสั้น 
        เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการค้นหา การบรรเทา และการช่วยเหลือได้ยุติลง เพื่อสนองความ
ต้องการที่จำเป็นของผู้ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเร่งด่วนหรือระยะสั้น 
รวมถึงการจัดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัย ซ้ำข้ึนอีก การประเมิน
ความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยช่ัวคราว และการให้บริการสาธารณะ โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
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       (๑) การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น 
   เป็นการฟื้นฟูด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้ประสบภัย เช่น การตรวจรักษา ป้องกันควบคุม
โรค และการฟื้นฟูความแข็งแรงทางร่างกาย เป็นต้น รวมถึงการฟื้นฟูด้านสภาพจิตใจและ     จิตสังคมของผู้
ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง        ตาม
ความจำเป็น โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองคุ้มเป็นหน่วยงายหลัก    และมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 
   (๑.๑) การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
           - แจ้งให้ชุมชน/หมู่บ้าน สำรวจตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและความเสียหาย เพื่อให้
ความช่วยเหลือต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิลำเนา 
           - ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กรภาคเอกชนในการ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อน    ในการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย 
           - ให้ชุมชน/หมู่บ้าน จัดทำบัญชีรายช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน    ที่เสียหายไว้เป็น
หลักฐานเพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับ
การสงเคราะห์และฟื้นฟู 
           - จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่า    จะหายกลับมา
ดำรงชีวิตได้ตามปกติ รวมทั้งจัดการที่พักอาศัยช่ัวคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัย   ในกรณีที่ต้อง
อพยพจากพื้นที่อันตราย 
           - ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครวัของผู้ทีป่ระสบภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้
เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้     โดยการให้ทุนการศึกษา
แก่บุตรของผู้ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพให้แก่บุคคลในครอบครัว 
           - เลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น ดูแลเด็กกำพร้า 
นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุที่ประสบภัย 
   (๑.๒) การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาด ทั้งคนและสัตว์ 
   (๑.๓) ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสรา้งขวัญและกำลงัใจของประชาชนให้คืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว 
   (๑.๔) รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อสาธารณชนให้ทราบสถานการณ์เป็นระยะๆ 
       (๒) การฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย 
   เป็นการบูรณะที่อยู่อาศัย โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์สา
ธารณภัยให้กลับสู่สภาพที่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้  ควรให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้งาน หากการบูรณะโครงสรา้งและสิ่งก่อสร้างหรอื
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม อาจต้องใช้เวลาและงบประมาณในการ
ฟื้นฟู ควรกำหนดแผนงานไว้ในการฟื้นฟูระยะยาวต่อไป และการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในระยะเริ่มต้นให้ปฏิบัติ 
ดังนี้ 
   (๒.๑) ทำความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ประสบภัย และ
ขนย้ายขยะมูลฝอย 
   (๒.๒) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ที่เกิดเหตุ ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย   
ปรับสภาพภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 
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   (๒.๓) กรณีที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ ดำเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการที่ได้รับความเสียหาย ดังนี้ 
           - ทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม 
    ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว 
           - ระบบไฟฟ้า  ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหมูสี และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 
           - ระบบประปา  ดำเนินการโดยการประปาอำเภอปากช่อง 
   (๒.๔) ให้รื้อถอนซากปรักหกัพัง และซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานและอาคาร
บ้านเรือนของผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป 
   (๒.๕) ซ่อมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน สถานที่ราชการ 
สถานที่ท่องเที่ยว และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม 
   (๒.๖) พื้นที่ประสบภัย เช่น การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบ     ความแข็งแรงของ
อาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจดัหาแหลง่น้ำอุปโภคบริโภค การจัดทำภูมิทัศน์ ดำเนินการโดยสำนักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา  สำนักชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๕.2.2 การฟ้ืนฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
        (๑) การฟื้นฟูระยะกลางเป็นการดำเนินการต่อเนื่องโดยการประสานและสนับสนุนชุมชนที่
ประสบภัย ฟื้นฟู หรือสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตข้ึนใหม่ การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ประสบภัย โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
           - การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น ประปา ไฟฟ้า ระบบ
โทรคมนาคม เป็นต้น 
           - การฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
               - สำนักงานปลัด  เป็นหน่วยหลักในการฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ ทั้งนี้ ให้สามารถร่วมมือกับภาคเอกชน  
        (๒) สำหรับการฟื้นฟูระยะยาว เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง    ซึ่งอาจใช้เวลา
หลายเดือนหรือหลายปีนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดียิ่งข้ึนกว่าเดิม 
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจและจัดทำแผนโครงการ เพี่อวางแผนการฟื้นฟูพื้นที่เกิดภัย ให้สามารถ
รองรับสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
          - สำนักงานปลัด เป็นหน่วยหลักในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อให้มีความพร้อมรบัมือและฟืน้กลับอย่าง
รวดเร็ว เป็นการดำเนินงานฟื้นฟูที่ต่อเนื่องจากการบรรเทาภัยที่เกิดข้ึน  การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการใน
การวางแผนฟื้นฟู การระบุและติดตามการแก้ไขความขัดแย้งและการลดความแตกต่าง การประยุกต์ใช้หลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในการวางแผน และการกำหนดการประสานความต้องการที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 
          - กองช่าง  เป็นหน่วยหลักในการวางแผนและดำเนินให้มีการบูรณะและการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูก
ทำลายและได้รับความเสียหายใหม่หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่
อยู่อาศัยที่จะรองรับ โดยชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความถาวรยั่งยืนและความต้านทานต่อสาธารณภัยของที่
อยู่อาศัย ทั้งนี้ การฟื้นฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัย
เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึนอีก 
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 - สำนักงานปลัด เป็นหน่วยหลักในการวางแผนและดำเนินปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมและทรัพย์สนิทางประวัติศาสตร์ในการดำเนินงานตอบโต้และฟื้นฟูที่เหมาะสม เพื่อที่จะสงวน อนุรักษ์ 
บูรณะและปฏิสังขรณ์ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม  
๕.๒.๓ การฟ้ืนฟูด้านต่างๆ 
       (๑) ด้านสุขภาพและการบริการสังคม 
        เป็นการเสริมสร้างความพร้อมที่จะรับมือและการฟื้นกลับสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วของ  
องค์การบริหารสว่นตำบลโป่งตาลอง ในการบรกิารด้านสุขภาพและการบรกิารด้านสังคมของบุคคลและชุมชนที่
ประสบภัย ครอบคลมุถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย์ โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจำตำบลหนองคุ้ม เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ 
       (๒) ด้านท่ีอยู่อาศัย 
          (๒.๑) บูรณะและก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกทำลายและได้รับความเสียหายใหม่หรือพัฒนาที่อยู่
อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับความต้องการของชุมชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
          (๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย หลังการเกิดสา
ธารณภัย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึนอีก กรณีที่เกินขีดความสามารถให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานน้ันๆ ดำเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการ ที่ได้รับความเสียหาย และ
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือข้ึนไปตามลำดับ เช่น งบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกรม 
กระทรวง หน่วยงานนอก ภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ หรืองบกลาง 
       (๓) ด้านสิ่งแวดล้อม 
               (๓.๑) ขนย้ายขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 
  (๓.๒) วางแผนในการรักษาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ 
บูรณะและปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมตามที่ชุมชนร้องขอ 
          (๓.๓) ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็น
เครือข่ายให้สนับสนุนแผนงานและภารกิจสำคัญที่จะต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ     ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ที่กำหนดวิธีการที่จะใช้ทรัพยากรและสมรรถนะ 
เพื่อตอบสนองได้ตรงความต้องการของชุมชนและเพียงพอ 
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บทท่ี ๖ 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ไปสู่การปฏิบัติ 

 
 ๖.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วน
ตำบลโป่งตาลอง ไปสู่การปฏิบัติ 
        แผนป ฏิบั ติก ารในการป้ องกั นและบรรเทาสาธารณ ภัยองค์การบริห ารส่ วนตำบล 
โป่งตาลอง พ.ศ. ๒๕๖1   ได้จัดทำข้ึนโดยใช้กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับแผนการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอำเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการ
จัดการในภาวะฉุกเฉิน การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการจัดการความเสี่ยง    จากสาธารณภัย ซึ่งการจะดำเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์
ต้องอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และ
องค์การสาธารณกุศล โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
ตารางท่ี ๖-๑ : แนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 
ลำดับท่ี การดำเนนิการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

๑ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  พ.ศ. 
๒๕๖1 รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่อาจเกิดข้ึน  ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อสร้างความตระหนักให้กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร คนในชุมชน/ท้องถ่ินได้รับรู้ รับทราบ เข้าใจถึง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณภัย และสร้างการมีส่วนร่วมของ         
ภาคประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่ 

- อบต.โป่งตาลอง 
- หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกบั
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 

๒ จัดให้มีการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  อย่างน้อยทุก ๒ เดือน อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อใช้เป็นกลไกและเวทีในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภารกิจด้านการป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม
ความพร้อม การร่วมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ 

- อบต.โป่งตาลอง 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

๓ มีส่วนร่วมกับอำเภอ.ปากช่องและจังหวัดนครราชสีมา  อย่างต่อเนื่อง  
เพื่อเช่ือมการทำงานอย่างประสานสอดคล้อง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นการดำเนินการกิจกรรม เช่น ร่วมสำรวจประเมินวิเคราะห์     
พื้นที่เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภัย เป็นต้น 

- อบต.โป่งตาลอง 
- สนง.ปภ.สาขาปากช่อง 
- สนง.ปภ.จว. 
นครราชสีมา 
- ศูนย์ ปภ. เขต 5 

๔ การจัดทำแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบล 
โป่งตาลอง การร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกอง
อำนวยการป้องกันและบรรเทา   สาธารณภัยระดับต่างๆ เพื่อทดสอบและ
ฝึกความชำนาญร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- อบต.โป่งตาลอง 
- สนง.ปภ.สาขาปากช่อง 
- สนง.ปภ.จว.  
นครราชสีมา 
- ศูนย์ ปภ. เขต 5 
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ลำดับท่ี การดำเนนิการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
- หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกบั
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

๕ จัดทำแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน
ภารกิจ เช่น งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัด สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความปลอดภัยในการ     
ใช้รถใช้ถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องค์กรสาธารณกุศล    
โดยให้เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

- อบต.โป่งตาลอง 
- สำนักงานจังหวัด
นครราชสีมา 
- หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกบั
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

๖ พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ได้มีการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ที่มุ่งเน้น
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในภาพรวมอย่างมี
ส่วนร่วมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ ประกอบกับให้มีความเช่ือมโยงและส่งผลต่อทิศทางการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   
ตามภารกิจของอำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายใต้แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
โดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่เป็น
กรอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป 

- อบต.โป่งตาลอง 
- สำนักงานจังหวัด
นครราชสีมา 
- หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกบั
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 
 

๗ ให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายที่ เกี่ยวข้องทั้ งด้านวิชาการและการปฏิบัติ    
สร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายทั้งระดับจังหวัด 
ระดับอำเภอ และระดับพื้นที่ 

- อบต.โป่งตาลอง 
- สพป เขต 4 
- สพม....................... 

๘ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็นกรอบปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
ให้มีความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบตัิการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

- อบต.โป่งตาลอง 
 

๙ การติดตามและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ         
ทั้งส่วนกลางและระดับพื้นที่ การกำหนดให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ให้ผู้อำนวยการจังหวัดเพื่อรายงานผลต่อไปยังผู้อำนวยการกลางและ
ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบเป็นประจำทุกปี รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองไปสู่การปฏิบัติ ในช่วง
กลางแผนและ  ปลายแผน พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 
 

- อบต.โป่งตาลอง 
- สนง.ปภ.สาขาปากช่อง 
- สนง.ปภ.จ.  
นครราชสีมา 
- ศูนย์ ปภ. เขต 5 
- สำนักงานจังหวัด
นครราชสีมา 

๖.๒ การติดตามและประเมินผล 

          เป็นกระบวนการดำเนินงานด้านการกำกับควบคุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจและหรือ
ประเมินว่าภารกิจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ การติดตามประเมินผล โดยปกติจะต้องกำหนด
ดัชนีการติดตามประเมินผลเพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิเคราะห์ว่าสถานการณ์ที่ตรวจสอบวัดได้นั้นบรรลุหรือไม่
บรรลุเมื่อเทียบกับเกณฑ์หรือดัชนีที่กำหนด ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลไม่เพียงแต่ช่วยให้ทราบ
ความก้าวหน้า และหรือความล้าหลังของการดำเนินการ โดยใช้ดัชนีประเมินว่าการดำเนินการใกล้ถึงเป้าหมาย
ที่กำหนดแค่ไหนเพียงไรแล้ว ยังสามารถช่วยให้วิเคราะห์เพิ่มเติมให้ทราบปัจจัยเหตุแห่งความสำเร็จและความ
ล้มเหลวดังกล่าวได้ ทำให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางดำเนินการต่อไปได้ 
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        ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายดำเนินการติดตามและประเมินผล 
        ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล 
โป่งตาลองเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสู่การปฏิบัติ  
โดยให้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเป้าหมายการจัดการสาธารณภัย 
ประเมินผลกระทบ  การขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลให้ผู้อำนวยการอำเภอเพื่อ
รายงานผลต่อไปยังผู้อำนวยการจังหวัด ผู้อำนวยการกลางและผู้บังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบ  
เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง  แนวทางการดำเนินงานต่อไป 
 

กำหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองแนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสู่การ
ปฏิบัติ รวมทั้งแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แล้วกำหนดประเด็นและตัวชี้วัด การ
ประเมินแหล่งข้อมูล     เพื่อประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลให้สะท้อนกระบวนการดำเนินงาน ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ 

รวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผล ได้แก่ (๑) ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสำรวจภาคสนาม 
การระดมความคิดเห็น และอ่ืนๆ รวมทั้งควรกำหนดเป้าหมายและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจนและ (๒) ข้อมูล
ทุติยภูมิที่ได้จากเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 

ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองกำหนดขึ้นมา 

จัดทำรายงานสรุปผลภาพรวม และข้อเสนอแนะ 

นำเสนอรายงานสรุปผลให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

นำผลการประเมินเสนอให้ผู้อำนวยการท้องถิ่น 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี 
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        การจัดทำรายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา สาธารณ
ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองไปสู่การปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนำ
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การ
บริหารส่วนตำบลโป่งตาลองต่อไป 
 ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา 
        เป็นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู้ และการค้นหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติหรือ
สิ่งประดิษฐ์ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดำเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งการนำสิ่งที่ได้    มี
การคิดค้นหรือค้นพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการดำเนินงาน กระบวนการดำเนินงาน         และ
การบริการให้มีลักษณะรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุงให้ดีข้ึนกว่าเดิม และสามารถดำเนินการร่วมกับ   การ
ติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของการ
ทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรู้ทั้งก่อนการดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และเมื่อเสร็จสิ้น          การ
ดำเนินการ โดยมีแนวทางการดำเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 
       (๑) องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้านการศึกษา ค้นคว้า 
และการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองให้เหมาะสม 
       (๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ์สาธารณภัยสำคัญที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  
เพื่อให้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงสำหรับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
       (๓) จัดทำสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสำคัญที่ผ่านมาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต 
 ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตา
ลอง 
       องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ได้ดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง พ.ศ. ๒๕๖2 และได้มีการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผน หรือมีสถานการณ์สาธารณภัยที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผน หรือมีการวิจัยและพัฒนา 
พบข้อบกพร่อง  หรือมีนวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและเหมาะสม ให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารสว่นตำบลโป่งตาลอง พ.ศ. ๒๕๖2 ได้ตามความเหมาะสมทุกปี ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ 

---------------------------- 
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บัญชีรายชือ่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกจิ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายในเขตอำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ลำดับ 
 

ชื่อหน่วยงาน 
 
 

วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ 

นามเรียกขาน ความถี่ โทรศัพท์ โทรสาร 
1 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง นายก อบต.ฯ  087-2432573  

2 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง รองนายก อบต.ฯ  088-3788878 
080-1656607 

 

3 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ปลัด อบต.ฯ  093-3232751  

4 นายอำเภอปากช่อง นายอำเภอ  044-311916 044-311936 

5 นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหมูสี     
พื้นที่ข้างเคียง 

นายกเทศมนตรีหมูสี  044-297604 - 5  

6 ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานปกครอง 

 044-311916  

7 ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง หัวหน้าฝ่ายความม่ันคง  044-31-1916  

8 ท้องถิ่นอำเภอปากช่อง หัวหน้าท้องถิ่น  044-311328  

9 สาธารณสุขอำเภอปากช่อง สาธารณสุขอำเภอ  044-311872 
088-5860871 

 

10 พัฒนาชุมชนอำเภอปากช่อง พัฒนาชุมชนอำเภอ  044-315696  

11 เกษตรอำเภอปากช่อง เกษตรอำเภอ  044-311556  

12 ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ปศุสัตว์อำเภอ  044-313072 044-314072 

13 สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง หัวหน้าที่ดินปากช่อง  044-328540 
044-328541 
044-328539 

 

14 สำนักงานป่าไม้อำเภอปากช่อง หัวหน้าป่าไม้ปากช่อง  044-311812  

15 ไปรษณีย์อำเภอปากช่อง ไปรษณีย์ปากช่อง  044-311736 
044-316213 

 

16 องค์การโทรศัพท์ปากช่อง องค์การโทรศัพท์ปากช่อง  044-311696  

17 สำนักงานไฟฟ้าปากช่อง ไฟฟ้าปากช่อง  044-314333 
044-311516 

 

18 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  044-311289 
044-314222 
044-311516 

 

19 ดับเพลิงเทศบาลตำบลปากช่อง ดับเพลิงเทศบาลตำบล
ปากช่อง 

 044-311574 
044-313140 
044-312037 
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ลำดับ 
 

ชื่อหน่วยงาน 
 

วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ 

นามเรียกขาน ความถี ่ โทรศัพท์ โทรสาร 

20 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา ผู้อำนวยการ 
 044-311856 

044312568 
044316749 

 

21 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหมูส ี ผู้กำกับสถานีตำรวจหมูส ี
 044-297431 

044-297432 
044-297433 
044-297651 

22 สถานีตำรวจภูธรปากช่อง สถานีตำรวจภูธร 
ปากช่อง 

 191 
044-311234 
044-313991 

 

23 มูลนิธิ/องค์การสาธารณกุศล มูลนิธสิว่างวิชา 
 044-311806 

044-312259 
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                                    ฐ            ์                      

ภ              ์            
                                                                            

 ำ                                           ศ   ์ 

                          ศ   ์        

๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสมีา สิงห์1 162.125 044-242057  

๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสมีา สิงห์2 162.125 044-242057  

๓ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสมีา สิงห์3 162.125 044-242057  

๔ ผู้บังคับการหน่วยทหารในพื้นที ่   044-244401  

๕ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสมีา ไชยณรงค์ 152.700 044-240900  

๖ ปลัดจังหวัดนครราชสมีา มัฆวาน 162.125 044-242015  

๗ หัวหน้าสำนักงานจงัหวัดนครราชสีมา     044-243798   

๘ นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา ราชสีห์ 1  162.500 044-260442   

๙ รองนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา ราชสีห์ 1 162.500 044-260442  

๑๐ ปลัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ราชสีห์ 1 162.500 044-260442  

๑๑ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสมีา   044-465011  

๑๒ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา     044-244311   

๑๓ ที่ดินจังหวัดนครราชสมีา     044-244353   

๑๔ ท้องถ่ินจงัหวัดนครราชสีมา     044245520   

๑๕ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา   044242911  

๑๖ 
หัวหน้าสำนักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครราชสมีา ปภ.จังหวัด 161.475 044-242230 

 

๑๗ ประชาสมัพันธ์จงัหวัดนครราชสีมา     044-251818   

๑๘ 
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจงัหวดันครราชสีมา     

044-214377 
  

๑๙ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.......     081-9836899  

๒๐ ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค.......     044-274224   

๒๑ ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน...............     044-211125   

๒๒ อุตุนิยมวิทยาจังหวัด..........     044-255841   

๒๓ อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)         
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ลำดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

นายทองหล่อ  ช้างสทีา 
นายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์  
นายชัยณรงค์  บุตรสุวรรณ 
นางภัทราพร  ก่อเกิด 
นายราเชน  สุขจิตร 
นางสุทธ์นัชชา ชวาร์ซ 
นายประพันธ์  ขมสูงเนิน 
นางสาวอภิชญาภร ซ่อนกลิ่น 
นางนีรชาดา  อินทรสุข 
นายสุเมธ  ชาติพิมาย 
นายธนัช  ป้อมมี 
นายพรเทพ บุญมี 
นายวีระพัฒน์ คงสันต ์
นายมาลี  สาทกลาง 
นายปัญญา  มารัตตะ 
นายยงยทุธ  บุตรสวุรรณ 
นางวรรณภัทร  พละโสม 
นางสาวฤทัยรัตน์  เศรฐวงศ ์
นางสาวสุรณี  เรืองจาบ 
นางสาวสุพิน  ประเสริฐสัตย ์
นายเฉลิมชัย บัวศร ี
นายสมคิด  บัวศร ี
นายเฉลิมศักดิ์ เพ็งแพง 
นายสุวรรณ  จันพางาม 
นายอำนาจ  บุกสันเทียะ 

ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. 
รองผู้อำนวยศูนย์ อปพร. 
รองผู้อำนวยศูนย์ อปพร./ OTOS 
เลขานุการศูนย์ อปพร. 
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. 
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. 
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. 
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. 
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. 
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. 
OTOS 
OTOS / อปพร. 

OTOS/  อปพร. 
OTOS / อปพร. 
OTOS / อปพร. 
อปพร. 
อปพร. 
อปพร. 
อปพร. 
อปพร. 
อปพร. 
อปพร. 
อปพร. 
อปพร. 
อปพร. 

78 หมู่ 7 บ้านสระน้ำใส 
30/1  หมู่ 10 บ้านหนองกรวด 
32 หมู่ 1 บ้านโป่งตาลอง 
299/1 หมู่ 1 บ้านโป่งตาลอง 
444 หมู่ 4 บ้านปอหู 
51 หมู่  8 บ้านตะเคียนงาม 
22 หมู่ 4 บ้านปอหู 
444 หมู่ 4 บ้านปอหู 
8  หมู่ 7 บ้านสระน้ำใส 
226 หมู่ 7 บ้านสระน้ำใส 
444 หมู่ 4 บ้านปอหู 
444/4 หมู่ 4 บ้านปอหู 
101/1 หมู่ 7 บ้านสระน้ำใส 
43 หมู่ 5 บ้านหนองซ่อม 
50 หมู่ 8 บ้านตะเคียนงาม 
1 หมู่ 1 บ้านโป่งตาลอง 
8  หมู่ 7 บ้านสระน้ำใส 
74  หมู่ 13 บ้านโป่งฉนวน 
82/1 หมู่ 7 บ้านสระน้ำใส 
444/1 หมู่ 4 บ้านปอหู 
174 หมู่ 1 บ้านโป่งตาลอง 
174 หมู่ 1 บ้านโป่งตาลอง 
53 หมู่ 2 บ้านหนองคุ้ม 
11/1 หมู่ 6 บ้านหนองจอก 
18 หมู่ 6 บ้านหนองจอก 

087-2432573 
088-3788878 
080-1656607 
093-3232751 
089-8442762 
098-2148157 
092-4348345 
098-5529616 
061-5492649 
089-8641862 
085-2856524 
081-7898439 
087-9616525 
083-3846366 
081-1866201 
089-8096550 
085-6757147 
081-2666046 
093-7465885 
092-5906062 
087-2300324 
061-1318559 
087-2400853 
089-5793370 
098-3158672 
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บัญชีรายนามภาคประชาสังคม ในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 
ลำดับท่ี รายนามภาคประชาสังคม 

 
โทรศัพท์/โทรสาร รายชื่อผูป้ระสานงาน 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 
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บัญชีรายชื่อองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  
 

ที ่ อำเภอ ตำบล 
ชื่อองค์การ 

สาธารณกศุล 

เครื่องมือ
เครื่องจกัร
ยานพาหนะ 

ความชำนาญ 
หมายเลข
โทรศัพท ์

1. เมือง
นครราชสีมา 

ในเมือง มูลนธิิหลักเสียงเซียง  
ตึ้ง (สว่างเมตตาธรรม
สถาน)  

รถกู้ภัย 1. ช่วยเหลือจัดงานศพ ให้มี
สุสานและฌาปนกิจสถานแก่
บุคคลทั่วไป 
2. ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
อุทกภัย วาตภัยและภัยพิบัติ
อ่ืน ๆ 

 
 
044-230888 
044-244387 
044-242255 

2. ปากช่อง
นครราชสีมา 

ปากช่อง มูลนิธิสว่างวิชาธรรม
สถาน 

รถกู้ภัย 1. ช่วยเหลือจัดการศพทั่วไป 
2. ส่งเสริม และบำรุงกิจ 
กรรมด้านศาสนาวรรณ กรรม 
ศิลปะ และวิทยา ศาสตร์ 
3. ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
อุทกภัย วาตภัยและภัยพิบัติ
อ่ืน ๆ 

 
 
 
 

044-311817 

3. ปากช่อง
นครราชสีมา 

ปากช่อง มูลนิธิโรงพยาบาลปาก
ช่องนานาประชา
อุปถัมภ์ 

รถกู้ภัย 1. ช่วยเหลือจัดงานศพให้มี
สุสานและฌาปนกิจสถานแก่
บุคคลทั่วไป 
2. ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
อุทกภัย วาตภัยและภัยพิบัติ
อ่ืน ๆ 

 
 

044-311053 
044-311941 
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1 เด็กชายกฤติธี  บญุญะ )ดอร์ม(  นายธีรวุฒ ิ บุญญะ บิดา 0810657693 
2 เด็กชายทนชยั  เสาร์ศิริ )จีโน่(                     นางสาวอชิรญาดา  ท้าวคำหลง มารดา 0872598887 
3 เด็กชายธวัชชยั  เม่ามีศรี )ไตเติ้ล(  นางสาวบษุบงก์  นาคแก้ว มารดา 0828660091 
4 เด็กชายธนากร  ลักภูกลาง )เบส(  นางสาวสภุาวรรณ์  ลักภูกลาง มารดา 0823453901 
5 เด็กชายภวตั  ไชยแบน )ภวตั(  นายสมคดิ  มาไพศาล บิดา 0982149169 
6 เด็กชายวินิชา  ขอยวนกลาง )นิชา(  นางสาวลลิตา  หมายแก้วกลาง มารดา 0621158347 
7 เด็กหญิงกัลยกร  พิมพะ )ใบหม่อน(  นายไพศาล  พิมพะ บิดา 0902676568 
8 เด็กหญิงชนิดาภา  สวัสดี )เตญ่า(  นางสาวชลภัทร  ชุพยัศ มารดา 0821576413 
9 เด็กหญิงนวรัตน์  มินสงัสา )นับดาว(  นางสาวดวงรัตน์  ศรีแก้ประเสริฐ มารดา 0623863949 
10 เด็กหญิงปภาวรินท ์ สุวรรณคาม )เอม่ี(  นางสาวสุนันทา  อินทร์ศรีวงษ ์ มารดา 0983980588 
11 เด็กหญิงวิรมณ  โพธิเย็น )แตงกวา(  นายโสภณวิชญ ์ โพธิเย็น บิดา 0834656271 
12 เด็กหญิงสจุิตา  สุขประเสริฐ )ต้นข้าว(  นายสมควร  สขุประเสริฐ บิดา 0930757223 
13 เด็กหญิงสจุิณณาร์  สิทธิโสม )น้ำเพชร(  นางสาวศศิธร  สิทธิโสม มารดา 0931765075 
14 เด็กหญิงสธุาลินี  จินดาวงษ์ )น้ำปั่น(  นางสาวน้ำฝน  จินดาวงษ ์ มารดา 0871181248 
15 เด็กหญิงสพุิชญา  นิลทอง )ไอริน(  นางสาวสดุารัตน์  นิลทอง มารดา 0981434676 
16 เด็กหญิงอนุสรา  คุ้มภยั )เนส(  นางสาวกุลภาวี  จินตบุตร มารดา 0629918452 
17 เด็กชายอภิวฒัน์  วิจิตรปัญญา )เหนือ(  นางสาวทติิยา  ใจกล้า มารดา 0653364993 
18 เด็กหญิงรินรดา  แหลมจันทึก )รดา(  นางสาวแจ็ค  สุวรรณภูมิ มารดา 0856339054 
19 เด็กหญิงสภุัทรสรณ์  ปานเมฆ )เอย(  นางสุภาพร  ขาวอุไร มารดา 0862638925 
20 เด็กชายกิติวฒัน์  สมศักดิ์ )เฟล์ม(  นางสาวฐิติพร  โพธิ์ศร ี มารดา 0623026715 
21 เด็กชายจันทกานต ์ โสรัตน์ )เป็นหน่ึง(  นางสาวจุฑามาศ  จันทร์นัน มารดา 0833689153 
22 เด็กชายชยานันท์  พินธุ์ประโคน )ภูชยา(  นายเกรียงไกร  พินธุป์ระโคน บิดา 0623204976 
23 เด็กชายณภัทร  ยิ้มเนียม )ภูภัทร(  นางสาวณัฐกานต ์ หมื่นอภัย มารดา 0985203872 
24 เด็กชายเทพทตั  ชยัเนียม )โบ้ท(  นางสาวรุ่งนภา  บญุลือพันธ ์ มารดา 0988365597 
25 เด็กชายธวัชชยั  เบญจมาศ )บูม(  นางสาวลำเนียง  สิทธิผาย มารดา 0998383074 
26 เด็กชายบญุญาพิพัฒน์  สิทธิโชติ )เอ็นดู(  นางสาวศศินิภา  ลายเมฆ มารดา 0986415590 
27 เด็กชายปัทพงษ์  ศรอินทร์ )ภูปัท(  นางสาวบญุโสม  เรืองมะเริง มารดา 0883650140 
28 เด็กชายปยิะพล  บัวทองหลาง )พล(  นายปิยะ  บัวทองหลาง บิดา 0852926908 
29 เด็กชายเปรมศักดิ ์ กรโคกกรวด )เนม(  นางสาวอรณี  กรโคกกรวด มารดา 0981915865 
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30 เด็กชายพิชญะ  สร้อยกระโทก )เอ๊ิด(  นางสาวปาริชาติ  สร้อยกระโทก มารดา 0849104930 
31 เด็กชายพีรภัทร  ญาติจันทึก )เบล(  นายณัฐพงษ์  ญาติจันทึก บิดา 0806009975 
32 เด็กชายภัทรกร  โคนประโคน )ฟอร์ด(  นายดิน  โครประโคน ปู ่ 0610918045 
33 เด็กชายเรืองชัย  สุไชยแสง )ต้นกล้า(  นายธวัชชยั  สุไชยแสง บิดา 0810065445 
34 เด็กชายศิริบูรณ์  ละอองศรี )ภูมิ(  นายโหง่น  ละอองศรี บิดา 0879422860 
35 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ยศนาง )มาวิน(  นางสาวเยาวรัตน์  เทียนคำ มารดา 0892394312 
36 เด็กชายเอกวีร์  ต้องกลิ่น )โบดส์(  นางสาวธิปชมภู  หาบโคกสงู มารดา 0629919602 
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36 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  เกลีย้งไธสง )ข้าวหอม(  นางมาลยั  เกลีย้งไธสง มารดา 0862628335 
37 เด็กหญิงขวัญรัตน์  ต้องกลิ่น )ขวญั(  นางสาวพรทิพย์  ใจด ี มารดา 0625648190 
38 เด็กหญิงณิชา  พวงแก้ว )ใบเฟิร์น(  นางสาวพรพิมล  ดีจันทึก มารดา 0624395887 
39 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  เกลีย้งไธสง )ข้าวหอม(  นางมาลยั  เกลีย้งไธสง มารดา 0862628335 
40 เด็กหญิงธนัฐพร  เลศิทะเสมา )นานา(  นางสาววรารัตน์  ศรีแก้วประเสริฐ มารดา 0821457183 
41 เด็กหญิงธญัรัตน์  ใจดี )เฟรม(  นายประสิทธ์ิ  ใจด ี บิดา 0625648190 
42 เด็กหญิงนริสรา  บญุมาวงค ์ )อัง(  นายอนุสรณ์  บุญมาวงค ์ บิดา 0653346636 
43 เด็กหญิงปาณิสรา  ดาทอง )ผักหวาน(  นางศติาพัชญ์  ดาทอง มารดา 0847373231 
44 เด็กหญิงปรียานุช  สาทกลาง )ไอติม(  นางสมพร  สาทกลาง ย่า 0821438702 
45 เด็กหญิงอชิรญา  จันทร์สุข )เพลง(  นางสาววาสนา  จุลทอง มารดา 0895782127 
46 เด็กหญิงพชิญ์ณภัทร  พงษ์ศิริยะกุล )อิงเอย(  นางสุพฒันา  พงษ์ศิริยะกุล มารดา 0878557755 
47 เด็กหญิงศรัณย์พร  บญุมา )ขวญัขา้ว(  นายธรณ์เทพ  บญุมา บิดา  
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ลำดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล  บ้านเลขที ่ หมู่
ที่ 

ช่ือหมู่บ้าน หมายเหต ุ

1 นางเลก็ บุญยงค์ 65 1 โป่งตาลอง  
2 นายถิรชากุล บุญยงค์ 65 1 โป่งตาลอง  
3 นายสายันต์ โพธ์ิเย็น 39 1 โป่งตาลอง  
4 นางเสาร์แก้ว ชมลาภ 72 1 โป่งตาลอง  
5 นายสำเรงิ มีสสีงค์ 33/1 1 โป่งตาลอง  
6 นางแบน บุตรสุวรรณ 20 1 โป่งตาลอง  
7 นายสมพร ทองมี  79 1 โป่งตาลอง  
8 นายสมนึก สุนาพรหม 8 1 โป่งตาลอง  
9 นายเสวี บุตรสุวรรณ 1\2 1 โป่งตาลอง  
10 นางสาวฉลวย คำแย้ม 9 1 โป่งตาลอง  
11 นายเสริม รุ่งทะเล 58 1 โป่งตาลอง  
12 นางอำพร กลิ่นพิกลุ 99/1 1 โป่งตาลอง  

13 นายระเด่น ชมลาภ 72 1 โป่งตาลอง  

14 นายบุญหนา ทองม ี 5 1 โป่งตาลอง  

15 นายสุนทร บันเทงิ 19 1 โป่งตาลอง  
16 นางสมจิต ตองอ่อน 55 1 โป่งตาลอง  
17 นายไพโรจน ์หริัญเรืองรอง 207 1 โป่งตาลอง  
18 นางสาวอุไร แซ่เฮง 22 1 โป่งตาลอง  
19 นางสายยนต ์สุขเจรญิ 177 1 โป่งตาลอง  
20 นางแพร มสีีสงค์ 33/1 1 โป่งตาลอง  
21 นางเฉลียว ถวยสูงเนิน 122 1 โป่งตาลอง  
22 นางจำรญู มาไพศาล 26 1 โป่งตาลอง  
23 นางสาวสำอาง คิมทอง 6 1 โป่งตาลอง  
24 นางสอิง้ คิมทอง 6 1 โป่งตาลอง  
25 นางอุษา พิบูลนรุักษ์ 109 1 โป่งตาลอง  
26 นางเปลี่ยน เบง็จันทึก 215/2 1 โป่งตาลอง  
27 นายปรีดา ใบชา 22 1 โป่งตาลอง  
28 นายสุระกริด คนขำ 91 1 โป่งตาลอง  
29 นางอุ่น ศรียา 34 1 โป่งตาลอง  
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30 นายสมัย นามทัต 28 1 โป่งตาลอง  
31 นางจันทร์  ทองชมภู 48 1 โป่งตาลอง  
32 นายสมนึก ตองอ่อน 55 1 โป่งตาลอง  
33 นายสมศักดิ์ ถวยสูงเนิน 122 1 โป่งตาลอง  

34 นายวิชัย บุตรสุวรรณ 20 1 โป่งตาลอง  

35 นางสำรวย     พันธสิงห ์ 147 1 โป่งตาลอง  
36 นายมานิต   โพธิเย็น 97 1 โป่งตาลอง  

37 พระสราวุฒิ วงษ์ชิต 86 1 โป่งตาลอง  

ลำดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล  บ้านเลขที ่ หมู่
ที่ 

ช่ือหมู่บ้าน หมายเหต ุ

38 นางสาวเพญ็     นามวิชา 30/2 1 โป่งตาลอง  
39 นางสาวอารีย ์  คณิสสรมงคล 52/1 1 โป่งตาลอง  
40 นายชัย   คนขำ 104 1 โป่งตาลอง  
41 นางสมบูรณ์   จะนะบรูณ์ 270 1 โป่งตาลอง  
42 นางจำลอง     แสงด ี 159 1 โป่งตาลอง  
43 นางคำ   คับคา 117 1 โป่งตาลอง  
44 นางไสว   บุญนาง 28 1 โป่งตาลอง  
45 นางบุษด ี    ใบชา 21 1 โป่งตาลอง  
46 นางส่า  มสีสีงค์ 64 1 โป่งตาลอง  
47 นางหนู     อินธิพันธ์ุ 57 1 โป่งตาลอง  
48 นางจำเนียร  รัตนะมงคลกลุ 289 1 โป่งตาลอง  
49 นางสาย     พรมจันทร ์ 24 1 โป่งตาลอง  
50 นางรอด     เทพสูงเนิน 215 1 โป่งตาลอง  
51 นางฐปณิช ปานประดับ 282 1 โป่งตาลอง  
52 นางท่อน   ประจันนวล 191 1 โป่งตาลอง  
53 นายคำพันธ์   ใบชา 21 1 โป่งตาลอง  
54 นางเหรียญ   บุญคง 29 1 โป่งตาลอง  
55 นายคาน     ปะอาจ 41 1 โป่งตาลอง  
56 นายน่ิม     ศรียา 34 1 โป่งตาลอง  
57 นายสวัสดิ์   บุตรสุวรรณ 1 1 โป่งตาลอง  
58 นางสว่าง     ลาพมัญ 35 1 โป่งตาลอง  
59 นางหนู     โพธ์ิเย็น 176 1 โป่งตาลอง  
60 นายไมล์     คับคา 117 1 โป่งตาลอง  
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61 นางทา     เบ็งจันทึก 98 1 โป่งตาลอง  
62 นายสุนทร ควันเทียน 70 2 หนองคุ้ม  
63 นางเยาว์มณี อินนัดดา 140 2 หนองคุ้ม  
64 นายสนอง ปั้นแก้ว 112/3 2 หนองคุ้ม  
65 นางสมนกึ บรรเทิง 163/2 2 หนองคุ้ม  
66 นายเจรญิ กางร่มกลาง 92 2 หนองคุ้ม  
67 นายภธรเดช ศิริธรรม 49 2 หนองคุ้ม  
68 นางสาวสกลุตลา บำรุงราษฎร ์ 97 2 หนองคุ้ม  
69 นางบุญเรือน เพ็งแพง 53 2 หนองคุ้ม  
70 นางสุมาลี จริตกล้า 58 2 หนองคุ้ม  
72 นางบังอร สองเมือง 40 2 หนองคุ้ม  
73 นางสาวทองขัน อ่อนเรอืน 55 2 หนองคุ้ม  
74 นางสาวทิพวัลย ์วันทอง  118 2 หนองคุ้ม  
75 นางปราณี สทุธิธรรม   75 2 หนองคุ้ม  

ลำดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล  บ้านเลขที ่ หมู่
ที่ 

ช่ือหมู่บ้าน หมายเหต ุ

76 นางพรรณี บำรุงราษฎร ์ 97 2 หนองคุ้ม  
77 นายบ่าย อินทร์ศรีวงษ์ 18 2 หนองคุ้ม  
78 นายสมยศ บุญอ่ำ 3 2 หนองคุ้ม  
79 นางซ่อนกลิ่น คุ้มภัย 133 2 หนองคุ้ม  
80 นายวินัย คุ้มภัย 41 2 หนองคุ้ม  
81 นายสำรวม ยอดเสรนีย์ 160 2 หนองคุ้ม  
82 นางประนอม คงสมภักตร ์ 134 2 หนองคุ้ม  
83 นายทองอยู่ ศรเีอม 116 2 หนองคุ้ม  
84 นายปราโมทย์ จริตกล้า 9 2 หนองคุ้ม  
85 นางสมเนตร ยอดเสรนีย์ 78 2 หนองคุ้ม  
86 นางเจียมจิตร์ ลลีาพันธ์ 18/1 2 หนองคุ้ม  
87 นางอุไร ศิริเนตร 108 2 หนองคุ้ม  

88 นายสถิตย์ ปั้นแก้ว 112/4 2 หนองคุ้ม  

89 นางเพ็ญศรี นันธิโย 162/1 2 หนองคุ้ม  

90 นายวิเชียร คุ้มภัย 133 2 หนองคุ้ม  
91 นายธวัชชัย วันทอง 69/2 2 หนองคุ้ม  
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92 นางศิริเพญ็ นาทะวิน 4/1 2 หนองคุ้ม  
93 นายบุญมา ยอดเสรนีย์ 161 2 หนองคุ้ม  
94 นายสนิท จันทรส์ุข 155 2 หนองคุ้ม  
95 นางยุพิน  คุ้มภัย 165 2 หนองคุ้ม  
96 นายสมาน  เพ็งแพง 53 2 หนองคุ้ม  
97 นางสำรวย  ทองอุ่นเรอืน 173 2 หนองคุ้ม  
98 นางระเบียบ  แย้มผิว 5 2 หนองคุ้ม  
99 นายช้อย  สองเมือง 126 2 หนองคุ้ม  
100 นายประสงค์  เขียวคำ 156 2 หนองคุ้ม  
101 นายเสนาะ  ปั้นแก้ว 247 2 หนองคุ้ม  
102 นายอรุณ  คงสมภักตร ์ 123 2 หนองคุ้ม  
103 นางรัตนพร  ปั้นแก้ว  2 หนองคุ้ม  
104 นางหนู  บรมนาถ 149 2 หนองคุ้ม  
105 นายคำพันธ์  สทิธิเวช 121 2 หนองคุ้ม  
106 นางประนอม   ขันธิราช  2 หนองคุ้ม  
107 นางสาวทองมา   อ่อนเรือน 55 2 หนองคุ้ม  
108 นายกริช   ยอดเสรนีย์ 78 2 หนองคุ้ม  

109 นายเจียด   รื่นนาม 256 2 หนองคุ้ม  

110 นายศุภชัย   จริตกล้า 58 2 หนองคุ้ม  
111 นายสมพงษ์   ศิรเินตร 108 2 หนองคุ้ม  

112 นายสำราญ   ทองโสภณ 21 2 หนองคุ้ม  

ลำดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล  บ้านเลขที ่ หมู่
ที่ 

ช่ือหมู่บ้าน หมายเหต ุ

113 นางจำนงค์   สองเมือง 4 2 หนองคุ้ม  
114 นางประไพ   คงสมภักตร ์ 123 2 หนองคุ้ม  
115 นายเสนห่์   ปั้นแก้ว 112 2 หนองคุ้ม  
116 นางสุภาพ   อยู่รม่พฤกษ์ 18/1 2 หนองคุ้ม  
117 นายกิมเฮง   แซ่เลี้ยง 18/1 2 หนองคุ้ม  
118 นายวงนาค   ขันธิราช 45 2 หนองคุ้ม  
119 นางนกแก้ว   ผ่องชนะ 178 2 หนองคุ้ม  
120 นายนิต   ขำเขียว 127 2 หนองคุ้ม  
121 นางบุญลัย   พรมสาด 141 2 หนองคุ้ม  
122 นายพิทักษ์   คุ้มภัย 165 2 หนองคุ้ม  
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123 นายวงนิล     ขันธิราช 182 2 หนองคุ้ม  
124 พระทิฆัมพร ขำเดช 1/5 2 หนองคุ้ม  
125 นางสาวหา  คำหล่อ 117 2 หนองคุ้ม  
126 นายบุญสง่     นันธิโย 117 2 หนองคุ้ม  
127 นายมงคล      บรมนาถ 149 2 หนองคุ้ม  
128 นายอเนก   ปั้นแก้ว 83 2 หนองคุ้ม  
129 นางสาวทอง   พรมสาด 39/1 2 หนองคุ้ม  
130 นายสุรศักดิ ์    จริตกล้า 131 2 หนองคุ้ม  
131 นางเจริญ      จรีะเนตร 119 2 หนองคุ้ม  
132 นางคำพัน      สองเมือง 50 2 หนองคุ้ม  
133 นางนวลฉวี   เลียงวงษ์สันต์ 120 2 หนองคุ้ม  
134 นายสนิท      นันธิโย 162/1 2 หนองคุ้ม  
135 นางลิ้นทอง     โมราบุตร 142 2 หนองคุ้ม  
136 นายเงิน     พรมสาด 141 2 หนองคุ้ม  
137 นายชม   สองเมือง 50 2 หนองคุ้ม  
138 นางทองสน   ประเสริฐสงค์ 29 2 หนองคุ้ม  
139 นางชำเรือง   ยอดเสรณีย ์ 71 2 หนองคุ้ม  
140 นางหนูเงิน     โมราบุตร 139 2 หนองคุ้ม  
141 นายชุมพล     อาวรณ์ 1 2 หนองคุ้ม  
142 นายบุญมา   ทองตัน 25/1 2 หนองคุ้ม  
143 นางสมาน    สองเมือง 173 2 หนองคุ้ม  
144 นางสาวพิน    บรมนาถ 246 2 หนองคุ้ม  
145 นายผัน     สง่างาม 89 2 หนองคุ้ม  
146 นางยุพา      โพธ์ิอ่อน 170 2 หนองคุ้ม  
147 นางพี  ยอดเสรนีย์ 71 2 หนองคุ้ม  
148 นางจำลอง ทองใบ 54 3 โป่งไทร  
149 นางอำนวย ภูมะเฟือง 16 3 โป่งไทร  
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150 นางเสงี่ยม ทองใบ 29 3 โป่งไทร  
151 นายสุวรรณ อินทศร ี 33 3 โป่งไทร  
152 นายจำลอง บมขุนทด 44/1 3 โป่งไทร  
153 นางวันดี การสร้าง 3/1 3 โป่งไทร  
154 นายสมพงษ์ ทองใบ 28 3 โป่งไทร  
155 นายสมหมาย บุญมีมา 3 3 โป่งไทร  
156 นายประยรู วาจาจรงิ 147 3 โป่งไทร  
157 นางสาวบัวตอง เกตุก้อนแก้ว 7 3 โป่งไทร  
158 นายรังสรรค์ ภูมะเฟือง 16 3 โป่งไทร  
159 นางสาวเปีย้ ด้วงตะกั่ว 65 3 โป่งไทร  
160 นางสมใจ กันเกต ุ 30 3 โป่งไทร  
161 นางจำเรียง ตรเีกษม 9 3 โป่งไทร  

162 นายคูณ จรัสศร ี 7 3 โป่งไทร  

163 นายชวลิต  ต้องกลิ่น 60 3 โป่งไทร  

164 นายอุดม  ทองใบ 54 3 โป่งไทร  
165 นายวินัย  ตรเีกษม 9 3 โป่งไทร  
166 นายชาญ  หนูเส็ง 60/1 3 โป่งไทร  
167 นางฉลาด  สร้อยสนธ์ิ 18 3 โป่งไทร  
168 นางสาวประทุม   คำบุดดา 60 3 โป่งไทร  
169 นายหาญ   ทองใบ 29 3 โป่งไทร  
170 นายสมาน   การสร้าง 3/1 3 โป่งไทร  
171 นายสุทิน สร้อยสนธ์ิ 18 3 โป่งไทร  
172 นางฉลวย   หนูเส็ง 60/1 3 โป่งไทร  
173 นางแดง     สวัสดสิุข 65 3 โป่งไทร  
174 นางจันท ี   พมขุนทด 41 3 โป่งไทร  
175 นางแดง     ทองจันทร ์ 22 3 โป่งไทร  
176 นางบุญเหลือ   จิตรจำนง 55 3 โป่งไทร  
177 นางสงวน     การสร้าง 70 3 โป่งไทร  
178 นางทองด้วง   จันทร์อินทร ์ 63/2 3 โป่งไทร  
179 นางก้อนทอง    ตรีเกษม 32 3 โป่งไทร  
180 นายพูน   เขตกลาง 39 3 โป่งไทร  
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181 นายสิทธ์ิ  ตรเีกษม 32 3 โป่งไทร  
182 นางกริม    กวีธรรม 19 3 โป่งไทร  

183 นายเหรียญ   จันทอินทร ์ 63 3 โป่งไทร  

184 นายกลิ่น   สวัสดิสุข 65 3 โป่งไทร  
185 นายหิน  ทองจันทร ์ 22 3 โป่งไทร  

186 นางหลา  ดีโพธ์ิกลาง 67/1 3 โป่งไทร  

ลำดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล  บ้านเลขที ่ หมู่
ที่ 
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187 นายคล้าย   โพรงขุนทด 25 3 โป่งไทร  
188 นายไหล    จันทร์อินทร ์ 47 3 โป่งไทร  
189 นางสงวน      โพรงขุนทด 25 3 โป่งไทร  
190 นางสาวลำพอง เจริญรัมย ์  4 ปอห ู  
191 นายสมยศ ทองไทย  4 ปอห ู  
192 นายก้อน ดารา  4 ปอห ู  
193 นายมาโนช วัฒนาศรีโรจน ์ 234 4 ปอห ู  
194 นางฉวี บุญพันธ์ 26/3 4 ปอห ู  
195 นางสาวดารารัตน์ ศรเีฟื่องฟุ้ง  4 ปอห ู  
196 นางอำไพ หวังจงูกลาง 32/3 4 ปอห ู  
197 นายเทเวศ มีศรสีงค์ 26/1 4 ปอห ู  
198 นายพงษ์เทพ กระโดนชำนาญ 23 4 ปอห ู  

199 นางบุญส่ง ภู่เจริญ 27 4 ปอห ู  

200 นางถวิล บญุยิ่ง 27/1 4 ปอห ู  

201 นายทองสุข กรงรัมย ์ 33/5 4 ปอห ู  
202 นางบุญมี เทียนอุดม 111/6 4 ปอห ู  
203 นายทวิช สุนทรผลิน 8/1 4 ปอห ู  
204 นายมณู  หวังจงูกลาง 35 4 ปอห ู  
205 นางตุ้มทอง  มีศรสีงค์ 26 4 ปอห ู  
206 นางสมจิตร ยงยทุธ 3 4 ปอห ู  
207 นางวรวรรณ  อิ่มแสงจันทร ์ 216 4 ปอห ู  
208 นายสุริยะ  อิ่มแสงจันทร ์ 216 4 ปอห ู  
209 นางพรทพิย์ กองจันทร ์ 221 4 ปอห ู  
210 นางสุนทรี  วิเชียรตลิกกลุ 289 4 ปอห ู  
211 นางจาว   กล่าวพิมาย 35 4 ปอห ู  
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212 นางศุลีพร   ตันเจริญ 30/1 4 ปอห ู  
213 นางสุธินี   อิศรกลุ 11 4 ปอห ู  
214 นายเสริม   อิทรภัยจิตร 47 4 ปอห ู  
215 นางเกษร   รัตนบรุ ี 202 4 ปอห ู  
216 นางปนัดดา   เหลียวจันทร 257 4 ปอห ู  
217 นางนูน     แสนขยัน 31 4 ปอห ู  
218 นางพาด  ดุจพันธ์ 49/1 4 ปอห ู  
219 นางสาวมารสิา   วงศ์พานิช 217 4 ปอห ู  

220 นายชาญชัย   วีระนนท ์ 247 4 ปอห ู  

221 นางสุนีย์     ประสมบูรณ์ 36 4 ปอห ู  
222 นายชัยวัฒน์   บญุนาค 160 4 ปอห ู  

223 นายเล็ก     นาคงศรี  25 4 ปอห ู  

ลำดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล  บ้านเลขที ่ หมู่
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224 นายวิฑูรย์   สินทอง 99/1 4 ปอห ู  
225 นางสุบิน     มีศรสีงค์ 26 4 ปอห ู  
226 นางนวล     แสวงจิตร 19 4 ปอห ู  
227 นางทองสุข   เดชะ 11/1 4 ปอห ู  
228 นายสำราญ สนิทจันทร ์ 121/1 5 หนองซ่อม  
229 นางทองคำ บญุนาท ี 98 5 หนองซ่อม  
230 นางคำพอง มานอก 17 5 หนองซ่อม  
231 นางแป้ ลำไธสง 68 5 หนองซ่อม  
232 นายมงคล บญุนาท ี 98 5 หนองซ่อม  
233 นางภาณี ภาติกพันธ์ 114 5 หนองซ่อม  
234 นางวรรณา ทิพโม 127 5 หนองซ่อม  
235 นางจำลอง ฝงูกระโทก 2 5 หนองซ่อม  

236 นางอำพร แซเ่จง็ 87 5 หนองซ่อม  

237 นางบัวทอง นิยมชัย 88 5 หนองซ่อม  

238 นายขันทอง กองทุ่งมน 77/1 5 หนองซ่อม  
239 นายคำมูล จักษุพรรณ 20 5 หนองซ่อม  
240 นายจำนงค์ วิเศษศรี 124 5 หนองซ่อม  
241 นายสันดร บญุขันธ์ 86 5 หนองซ่อม  
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242 นางแดง มานอก 56/1 5 หนองซ่อม  
243 นายประดิษฐ ์ทิพโม 127 5 หนองซ่อม  
244 นายธานินทร์ บุญกอบวิจารณ์  5 หนองซ่อม  
245 นายวร บุญมีมาก 17 5 หนองซ่อม  
246 นายสนอง มานอก 56/1 5 หนองซ่อม  
247 นางทองออ่น  อินประโคม 125 5 หนองซ่อม  
248 นายกั้น  อุตสระน้อย 78 5 หนองซ่อม  
249 นางทองสุก   ทองศร ี 27 5 หนองซ่อม  
250 นางบาง   ฝูงกระโทก 67 5 หนองซ่อม  
251 นางสำล ี  จังสันเทียะ 84/1 5 หนองซ่อม  
252 นายสมศักดิ ์  กลัวิโล 139 5 หนองซ่อม  
253 นางประมวล   คำดีผล 112 5 หนองซ่อม  
254 นางอบ   ชูหมื่นไวย ์ 53 5 หนองซ่อม  
255 นายอุดม   คำดีผล 112 5 หนองซ่อม  
256 นางทองอยู ่    แสนเสนาะ 75/1 5 หนองซ่อม  

257 นายเฉลิม     จังสันเทียะ 84/1 5 หนองซ่อม  

258 นายบุญทัน  มานอก 17 5 หนองซ่อม  
259 นายเลี้ยง   ขอเหนี่ยวกลาง 109 5 หนองซ่อม  

260 นางลวด     ยอดสายออ 123 5 หนองซ่อม  

ลำดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล  บ้านเลขที ่ หมู่
ที่ 

ช่ือหมู่บ้าน หมายเหต ุ

261 นางกนกวรรณ   ขอเหนี่ยวกลาง 109 5 หนองซ่อม  
262 นางสังวาล     ชุ่มกลาง 61 5 หนองซ่อม  
263 นางอาด     วิเศษศร ี 73 5 หนองซ่อม  
264 นายจันทร ์  ชัยฤทธ์ิ 128 5 หนองซ่อม  
265 นายพร้า     ทองศร ี 27 5 หนองซ่อม  
266 นางหนิว   ไชยอนงค์ศักดิ ์ 71/1 5 หนองซ่อม  
267 นางหนู   อำพงษ์ 153 5 หนองซ่อม  
268 นายทรงศักดิ ์  ไชยอนงค์ศักดิ ์ 71/1 5 หนองซ่อม  
269 นายพิจิตร     กจิวรรณกิจ 72 5 หนองซ่อม  
270 นางเลก็     หลอดจันทึก 150 5 หนองซ่อม  
271 นางทองสุก     แสนใจ 55 5 หนองซ่อม  
272 นางตั๊ด     ชัยฤทธ์ิ 128 5 หนองซ่อม  
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273 นางล้อม   หลอดจันทกึ 13 5 หนองซ่อม  

274 นางทองสุข     ฝงูกระโทก 1 5 หนองซ่อม  

275 นายช้ัน    หลอดจันทึก 13 5 หนองซ่อม  
276 นายบัวลี     นักรบ 82 5 หนองซ่อม  
277 นายโค่น   ชุ่มสันเทียะ 69 5 หนองซ่อม  
278 นางยุพิน สุขกระโทก 71/1 6 หนองจอก  
279 นางแสวง จะแจ้ง 72 6 หนองจอก  
280 นางอัมพร จันพุทธสอน 24 6 หนองจอก  
281 นางปรารถนา สังข์ทอง 222/2 6 หนองจอก  
282 นางสาวส้มลิ้น แซ่ฉิน 52/2 6 หนองจอก  
283 นางกมลรัตน์  ฮอ้แสงชัย 52/2 6 หนองจอก  
284 นางทีม มากเหลือ 63 6 หนองจอก  
285 นายบุญจันทร์ จันพุทธสอน 24 6 หนองจอก  
286 นางจรญู มีด ี 75 6 หนองจอก  
287 นายประเสริฐ แหวนแก้ว 179 6 หนองจอก  
288 นางสาวสมบัต ิสุขมะโน 65 6 หนองจอก  
289 นางพยุง ถาวร 56/2 6 หนองจอก  
290 นายสุบิน อ่ำอำพร 63/1 6 หนองจอก  
291 นายสละ จะแจง้ 72 6 หนองจอก  
292 นางจำปี ศรีวิลัย 73 6 หนองจอก  
293 นางสำร ีชัยภูม ิ 78 6 หนองจอก  

294 นางสาวทองคูณ ละพิมาย  6 หนองจอก  

295 นางสมคิด ชัยยา 23 6 หนองจอก  
296 นายสนั่น เพ็งชะตา 10 6 หนองจอก  

297 นางทองแดง  พันธ์ุสมุา 70 6 หนองจอก  

ลำดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล  บ้านเลขที ่ หมู่
ที่ 

ช่ือหมู่บ้าน หมายเหต ุ

298 นายดอกรัก โสดา 61 6 หนองจอก  
299 นายอุดม  ป้องจิตใส 204 6 หนองจอก  
300 นางพิมพ ์ สุดสวาท 138 6 หนองจอก  
301 นายเสงี่ยม  ถากา 1\2 6 หนองจอก  
302 นางตั้น   จันพางาม 11/1 6 หนองจอก  
303 นางวรรณี   แกคำภู 16/1 6 หนองจอก  
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304 นางสมนกึ   เช้ือสาย 43/3 6 หนองจอก  
305 นางสว่าง   พันมหา 104/1 6 หนองจอก  
306 นางสาวหล้า   ชัยยา 46 6 หนองจอก  
307 นางเอี่ยม   นาคด ี 14 6 หนองจอก  
308 นายศุขเล็ก   จรรยาวงษ์ 95 6 หนองจอก  
309 นางสาวบรรจง  สุขขี 80 6 หนองจอก  

310 นางแก้ว   ถากา 1\2 6 หนองจอก  

311 นางช่ืน   ทองบัวศร ี 35/1 6 หนองจอก  

312 นายคำสูนย์   จูไหล 79/1 6 หนองจอก  
313 นายรังส ี  จันพางาม 11/1 6 หนองจอก  
314 นายเสมียน   ศิริบรุมย ์ 26/2 6 หนองจอก  
315 นางสมจิตร แสงทวี 62/2 6 หนองจอก  
316 นางส ี  สปีระเสริฐ 47 6 หนองจอก  
317 นางสำรวล   ธาตุจันทร ์ 10 6 หนองจอก  
318 นายสุพี   วงทองคำ 19/1 6 หนองจอก  
319 นางเฉลียว   จิตรักษา 28 6 หนองจอก  
320 นายคำพูล   พันธ์ุสุมา 70 6 หนองจอก  
321 นายประเสริฐ  นารัตท ์ 13/1 6 หนองจอก  
322 นางสวิง แก้วแสงใส 59 6 หนองจอก  
323 นางละออง   ศิรบิุร ี 2 6 หนองจอก  
324 นายสำเภา   พันมหา 104/1 6 หนองจอก  
325 นายฉลวย   ศรสีืบพันธ์ 73/1 6 หนองจอก  
326 นายน้อย   นาคด ี 14 6 หนองจอก  
327 นายบุญเทียน   ทองบัวศร ี 35/2 6 หนองจอก  
328 นางติ๋ม   โถสันเทียะ 104 6 หนองจอก  
329 นางทองคำ     นัยเนตร ์ 43/1 6 หนองจอก  
330 นายสวัสดิ์     แกคำภู 16 6 หนองจอก  

331 นายแหลม    ธาตุจันทร ์ 10 6 หนองจอก  

332 นางเอี่ยม   กล้าจอหอ 81 6 หนองจอก  
333 นายคร่ำ   โถสันเทียะ 104 6 หนองจอก  

334 นายสนอง   สุดสวาท 138 6 หนองจอก  
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ลำดับ
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ช่ือหมู่บ้าน หมายเหต ุ

335 นายบุญม ี     คำทอง 14/2 6 หนองจอก  
336 นางพวน   กลูสวัสดิ ์ 40 6 หนองจอก  
337 นายตน   แกคำภู 153 6 หนองจอก  
338 นายพยอม   จิตรักษา 28 6 หนองจอก  
339 นายสมบรูณ์    ชัยยา 46 6 หนองจอก  
340 นายสมศักดิ ์  แก้วแสงใส 59/2 6 หนองจอก  
341 นางสำเนียง   ทับแป้น 154 6 หนองจอก  
342 นางสุดี     รัตนวิจิตร 19 6 หนองจอก  
343 นายสมบัต ิ  นัยเนตร ์ 43 6 หนองจอก  
344 นายสำเภา     เหล็กทอง 11 6 หนองจอก  
345 นางพิกุล    โสดา 1/3 6 หนองจอก  
346 นายถมยา     ศิรบิุร ี 2 6 หนองจอก  

347 นางนกแก้ว   รวงโคกสูง 84 6 หนองจอก  

348 นายเสนาะ   สุดสวาท 107 6 หนองจอก  

349 นางสมจิตร   ศิรบิุรมย ์ 26/2 6 หนองจอก  
350 นางพิมพา     อ่อนสีดา 78 6 หนองจอก  
351 นายจู     ธรรมพร 47/2 6 หนองจอก  
352 นายเกียรติชัย ศิลาเจรญิธนกิจ 52/4 6 หนองจอก  
356 นายชลอ   ประมูลศิลป ์ 1/5 6 หนองจอก  
354 นางจิระพันธ์ุ   ชัยชนะวงศาโรจน์ 135 6 หนองจอก  
355 นางบ่วย     ชัยภูมิ 78 6 หนองจอก  
356 นางบุญเพ็ง   พรหมเรนทร ์ 70/1 6 หนองจอก  
357 นายสำเนียง   บุญงาม 155 6 หนองจอก  
358 นางมน     สีชมภู 26/2 6 หนองจอก  
359 นางน้อย อินทศร 103 7 สระน้ำใส  
360 นายรัศมี ยวลใจ 112 7 สระน้ำใส  
361 นางประสงค์ ยวลใจ 112 7 สระน้ำใส  
362 พระวิชิต บุญเลิศ 12/3 7 สระน้ำใส  
363 นายสมคิด ชูไทย 1\2 7 สระน้ำใส  
364 นางดร ศรีนิล 99/1 7 สระน้ำใส  
365 นายสัมฤทธ์ิ จันทร์ตา 11/1 7 สระน้ำใส  
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366 นายจรัญ ขาวโชต ิ 229/1 7 สระน้ำใส  
367 นางหนูเล็ก คัมภีระ 108/1 7 สระน้ำใส  

368 นางจันทราวรรณ์ เจรญิสุข 8/2 7 สระน้ำใส  

369 นายพัฒนา เรือนแก้ว 8/1 7 สระน้ำใส  
370 นางมณ ีเรือนแก้ว  8/1 7 สระน้ำใส  

371 นางประยงค์ พรหมมา 150/1 7 สระน้ำใส  

ลำดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล  บ้านเลขที ่ หมู่
ที่ 

ช่ือหมู่บ้าน หมายเหต ุ

372 นายบุบผา โคตรปัญญา 45 7 สระน้ำใส  
373 นายกนก คงสันต์ 244 7 สระน้ำใส  
374 นางสาวจันทร์เพ็ญ เสือคุ้ม 204 7 สระน้ำใส  
375 นางบุญเพียร ศรพีิมาย 225 7 สระน้ำใส  
376 นายอุดร สีชมภู 225/3 7 สระน้ำใส  
377 นางแต๋ว เจือจันทร ์ 68 7 สระน้ำใส  
378 นางสาวระเบียบ มีสมวัฒน ์ 67 7 สระน้ำใส  
379 นางสาววนิสา ณ เทาใหม ่ 1 7 สระน้ำใส  
380 นายประเสริฐ ชูเชิด 11 7 สระน้ำใส  
381 นางศรีไพร อุมานนท ์ 12/1 7 สระน้ำใส  
382 นางสาวอำพร ขันธิราช 110 7 สระน้ำใส  
383 นางสายพิน ชาติพิมาย 226 7 สระน้ำใส  

384 นายวิเชียร ทิพย์คูนอก 3/1 7 สระน้ำใส  

385 นางเจียม ทิพย์คูนอก 3/1 7 สระน้ำใส  

386 นางเสงี่ยม ชาติพิมาย 201/1 7 สระน้ำใส  
387 นางสาวพลูศรี ศรีนิล 61/1 7 สระน้ำใส  
388 นายชุมพล พละโสม 152 7 สระน้ำใส  
389 นางสุภาวัลย์ รักษ์ขิตวัน 77 7 สระน้ำใส  
390 นายสมาน อาป้อง 41/1 7 สระน้ำใส  
391 นางวาริธร แพรศร ี 84/1 7 สระน้ำใส  
392 นางฉวีวรรณ์ พละโสม 8/1 7 สระน้ำใส  
393 นางสมจิตร อุมานนท ์ 109 7 สระน้ำใส  
394 นางอุไร มาธิสัย 21 7 สระน้ำใส  
395 นายหลอน สีชมภู 68 7 สระน้ำใส  
396 นายอำพล ชูสง่า 11/2 7 สระน้ำใส  
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397 นางวลัย วรรณมณฑา 37 7 สระน้ำใส  
398 นายประกอบ พัดสันเทียะ 6/1 7 สระน้ำใส  
399 นายเงิน อุมานนท ์ 12/1 7 สระน้ำใส  
400 นางหนูน้อย ชูเชิด 11 7 สระน้ำใส  
401 นางเชิด น้ำห้วย 214/1 7 สระน้ำใส  
402 นายประสิทธ์ิ ชูเชิด 39/2 7 สระน้ำใส  
403 นางสำเภา อินทปัญญา 96 7 สระน้ำใส  
404 นางสมมารถ เรืองจาบ 82/1 7 สระน้ำใส  

405 นายพฤหัส สม้จีน 37 7 สระน้ำใส  

406 นายวิโรจน ์ เจริญสุข 8/2 7 สระน้ำใส  
407 นายบำรุง วัชราภรณ์ 50 7 สระน้ำใส  

408 นางสาวพิษ  ต่ำกระโทก 225/3 7 สระน้ำใส  

ลำดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล  บ้านเลขที ่ หมู่
ที่ 

ช่ือหมู่บ้าน หมายเหต ุ

409 นางสาวหนูแห้ง  แก้วพลกรัง 111 7 สระน้ำใส  
410 นางสมสุข  พฤกษ์สุนันท ์ 122 7 สระน้ำใส  
411 นางสาวนภา  ศรีนิล 88 7 สระน้ำใส  
412 นายพริ้ม  ผาประคำ 116/1 7 สระน้ำใส  
413 นายเพ็ชร  ตุ๊ดพิมาย 86 7 สระน้ำใส  
414 นายสังคม  ศรีพิมาย 225 7 สระน้ำใส  
415 นายถมหมาย  พรหมมา 150 7 สระน้ำใส  
416 นางประทุม  พัดสันเทียะ 46/1 7 สระน้ำใส  
417 นางสม  ใยมะเริง 5 7 สระน้ำใส  
418 นางสัมฤทธ์ิ  วงษ์ทา 123 7 สระน้ำใส  
419 นางสาวพุทธศาสตร์  ขันธิราช 42 7 สระน้ำใส  

420 นายยุทธกร  กิตติพัชรนาถ 7/9 7 สระน้ำใส  

421 นายสำรวย  ธรรมเดชานันท ์ 150 7 สระน้ำใส  

422 นางทองม้วน   คันธน ู 34/3 7 สระน้ำใส  

423 นางพวง   คันทา 7/8 7 สระน้ำใส  
424 นางวันนา   วัชราภรณ์ 229/2 7 สระน้ำใส  
425 นางสมภาร   ชาติพิมาย 201 7 สระน้ำใส  
426 นายน้อย   อมุานนท ์ 109 7 สระน้ำใส  
427 นายบัว   วงษ์ทา 123 7 สระน้ำใส  
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428 นายพนม  อรรถีโสตร ์ 66/1 7 สระน้ำใส  
429 นายพ ี  เกตุวัต 231 7 สระน้ำใส  
430 นางมน   เกตุวัต 231 7 สระน้ำใส  
431 นายไชย   ชาติพิมาย 201/1 7 สระน้ำใส  
432 นายพันชัย   ชาติพิมาย 226 7 สระน้ำใส  
433 นางศิริพร   ดำรงค์กจิมั่น 86/1 7 สระน้ำใส  
434 นายณรงค์   ดำรงค์กจิมั่น 86/1 7 สระน้ำใส  
435 นายบุญรอด  แพรศร ี 84/1 7 สระน้ำใส  
436 นายเล็ก   ทองชำนาญ 33/2 7 สระน้ำใส  
437 นายเหรียญทอง   คันทา 7/8 7 สระน้ำใส  
438 นายอุดม   ศรีพิมาย 81 7 สระน้ำใส  
439 นางทองสี   เมฆหมอก 225/2 7 สระน้ำใส  
440 นายจำรสั     คันธน ู 34/3 7 สระน้ำใส  
441 นายศรี   สุกสุทธิ 229/2 7 สระน้ำใส  

442 นางสาวประนอม   อรรถีโสต 103/1 7 สระน้ำใส  

443 นายจำลอง     ทองวอน 34/1 7 สระน้ำใส  
444 นางสุภัทรา  ชัชวาลวรพงษ์ 139 7 สระน้ำใส  

445 นายพิสัณฑ์   พานิชขจรกุล 78/3 7 สระน้ำใส  

ลำดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล  บ้านเลขที ่ หมู่
ที่ 

ช่ือหมู่บ้าน หมายเหต ุ

446 นางสุนีย์   พานิชขจรกุล 78/1 7 สระน้ำใส  
447 นางบุญทา   บุญนำ 222/1 7 สระน้ำใส  
448 นางช้ัน  สระจันทร ์ 39/4 7 สระน้ำใส  
449 นางมาลัย    ศรีนลิ 126 7 สระน้ำใส  
450 นางแดง   ศรีจมู 151 7 สระน้ำใส  
451 นางเรียบ   สีคันทา 22 7 สระน้ำใส  
452 นางอำพรรณ   จันทร์ตา 34 7 สระน้ำใส  
453 นางทองเช้ือ   ท่าสาคร 92 7 สระน้ำใส  
454 นางนิยม   แพงไตร 60 7 สระน้ำใส  
455 นางเสมอ    ณ .  เทาใหม ่ 1 7 สระน้ำใส  
456 นายหวล   แพงไตร 60 7 สระน้ำใส  
457 นางทอง    โคกดอน 223 7 สระน้ำใส  

458 นายทน   เรืองจาบ 33 7 สระน้ำใส  



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ  อบต.โปง่ตาลอง  พ.ศ. ๒๕62 หน้า ๘๖ 
 

 

 

459 นางบัวผัน     นายสูงเนิน 98 7 สระน้ำใส  

460 นางสงัด    สุขไตรรัตน์ 114/2 7 สระน้ำใส  
461 นางคำ    ชาติพมิาย 3/3 7 สระน้ำใส  
462 นายบุญม ี  คันธน ู 49 7 สระน้ำใส  
463 นางจันทร์    สมานมิตร 95 7 สระน้ำใส  
464 นายปัญญา    จันทร์ตา 34 7 สระน้ำใส  
465 นายแป๊ะ  สระจันทร ์ 39 7 สระน้ำใส  
466 นายสุทธิวรรณ วรรณศิลป  7 สระน้ำใส  
467 นางอนงค์    สนแก้ว 11/1 7 สระน้ำใส  
468 นายจำนงค์   พละโสม 26 7 สระน้ำใส  
469 นายฉิม    ชาติพิมาย 3/3 7 สระน้ำใส  
470 นางขำ    ชูเชิด 105 7 สระน้ำใส  
471 นางเทียบ    พันธ์มณ ี 18 7 สระน้ำใส  
472 นางลอย    วัชราภรณ์ 50 7 สระน้ำใส  
473 นายสมอง เบ็ญจมาศ 16 8 ตะเคียนงาม  
474 นางบังอร เบ็ญจมาศ 16 8 ตะเคียนงาม  
475 นายทองดา สาระวิถี 101 8 ตะเคียนงาม  
476 นางละมลู มุ่งพันกลาง 62 8 ตะเคียนงาม  
477 นายสำเรงิ พูนสวัสดิ ์ 80 8 ตะเคียนงาม  
478 นางฉอ้อน แซวจันทึก 144 8 ตะเคียนงาม  

479 นายบัวพัน สุขประเสริฐ 17 8 ตะเคียนงาม  

480 นางดวงแสง เปลี่ยนบางช้าง 92 8 ตะเคียนงาม  
481 นางทองออ่น  ทารินทร ์ 79/1 8 ตะเคียนงาม  

482 นายชัยโย วงสาม ี 137/1 8 ตะเคียนงาม  

ลำดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล  บ้านเลขที ่ หมู่
ที่ 

ช่ือหมู่บ้าน หมายเหต ุ

483 นายประสิทธ์ิ ทองคำพันธ์ 21 8 ตะเคียนงาม  
484 นางวิน พูนสวัสดิ ์ 80 8 ตะเคียนงาม  
485 นายสำราญ สมาจาน 46/1 8 ตะเคียนงาม  
486 นายเติม แซวจันทึก 144 8 ตะเคียนงาม  
487 นางลัง ขอนัดกลาง 91 8 ตะเคียนงาม  
488 นางละมัย มณปีกรณ์ 6 8 ตะเคียนงาม  
489 นางทองสา สุขประเสริฐ 17 8 ตะเคียนงาม  
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490 นางทองคำ  คุ้มทรัพย ์ 1 8 ตะเคียนงาม  
491 นางสมร  เรืองมะเรงิ 19 8 ตะเคียนงาม  
492 นายทองคำ  งานประเสริฐ 152 8 ตะเคียนงาม  
493 นางสำเนียง   ละมุล 71 8 ตะเคียนงาม  
494 นายสมพร   จงปลืม้กลาง 24 8 ตะเคียนงาม  

495 นายแบน   เรืองมะเรงิ 19 8 ตะเคียนงาม  

496 นางสวง   งามประเสริฐ 152 8 ตะเคียนงาม  

497 นายแม้น   บัวทองหลาง 28 8 ตะเคียนงาม  
498 นางกุหลาบ   แซวจันทึก 144 8 ตะเคียนงาม  
499 นางน้อย   ปัญญาไว 3 8 ตะเคียนงาม  
500 นางปิก    โลสันเทียะ 29 8 ตะเคียนงาม  
501 นางหนู   มารัตตะ 50 8 ตะเคียนงาม  
502 นางจันทร์   บัวทองหลาง 28 8 ตะเคียนงาม  
503 นายธูป    นาบกระโทก 79/1 8 ตะเคียนงาม  
504 นายขาว    มุกข์กลาง 20 8 ตะเคียนงาม  
505 นายแป๊ะ     โลสันเทียะ 29 8 ตะเคียนงาม  
506 นายวีระชาติ    มณีปกรณ์ 6 8 ตะเคียนงาม  
507 นางทับ    บุกกลาง 58/1 8 ตะเคียนงาม  
508 นายทอง    ดินดำ 64 8 ตะเคียนงาม  
509 นางแฉล้ม    พูนสวัสดิ์ 79 8 ตะเคียนงาม  
510 นางหนูนาย   วงษ์ประไพร 65 8 ตะเคียนงาม  
511 นางชา สักภูกลาง 126 8 ตะเคียนงาม  
512 นายช่วงศักดิ์   มิตรรามญั 99 8 ตะเคียนงาม  
513 นางหนูเฮียง    ดินดำ 64 8 ตะเคียนงาม  
514 นายประจวบ  อินคุ้ม 112 8 ตะเคียนงาม  
515 นางแก้ว    จันทรสมุทร 42 8 ตะเคียนงาม  

516 นางจำเนียร   อ่อนสูงทรง 75 8 ตะเคียนงาม  

517 นางทองม้วน   บุกกลาง 25 8 ตะเคียนงาม  
518 นางพิน   อ้วนศร ี 4/1 8 ตะเคียนงาม  

519 นายประทวน  ดรุงค์ 38 8 ตะเคียนงาม  



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ  อบต.โปง่ตาลอง  พ.ศ. ๒๕62 หน้า ๘๘ 
 

 

ลำดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล  บ้านเลขที ่ หมู่
ที่ 

ช่ือหมู่บ้าน หมายเหต ุ

520 นางส้มเกลี้ยง   ท่าร ี 130 8 ตะเคียนงาม  
521 นางธูป    มกุข์กลาง 20 8 ตะเคียนงาม  
522 นายอ๊อต  เคลอืบนอก 21 8 ตะเคียนงาม  
523 นางดำ   ปั้นทอง 102 8 ตะเคียนงาม  
524 นางฝอย    ประทุมวงษ์ 120 8 ตะเคียนงาม  
525 นางวันเพ็ญ จันทรส์ุข 159 9 มอตะเคียน  
526 นายสมบัต ิบญุสำเรจ็ 38 9 มอตะเคียน  
527 นายปุ้ย สวยกลาง 175 9 มอตะเคียน  
528 นางทองสุข จันทร์สุข 11/1 9 มอตะเคียน  
529 นางสาวเทียน ศรจีันทึก 134 9 มอตะเคียน  
530 นายสมจิตร จันทรส์ุข 159 9 มอตะเคียน  
531 นายประเสริฐ นันทิโย 132 9 มอตะเคียน  

532 นายถาวร หงสจ์ุมพล 88 9 มอตะเคียน  

533 นางประยูร  บุญสำเร็จ 145 9 มอตะเคียน  

534 นางหวาด  เทียนแดง 228 9 มอตะเคียน  
535 นายสุพล  ศรีจันทึก 134 9 มอตะเคียน  
536 นางเครือ  ประเสรฐิสงค์ 91 9 มอตะเคียน  
537 นายพันธ์  ประสิทธ์ินอก  9 มอตะเคียน  
538 นางสุทัศน์  หมายเดิมกลาง 115 9 มอตะเคียน  
539 นางสาววาล  ราสูงเนิน 135/1 9 มอตะเคียน  
540 นางแต๋ว  ละศรีนวล 91 9 มอตะเคียน  
541 นางสาวทองสญู   แก้วงาม  9 มอตะเคียน  
542 นางสุน ี  ศรจีันทึก 134 9 มอตะเคียน  
543 นายอาด    แก้วลา 135/1 9 มอตะเคียน  
544 นายสวัสดี ตรีริยะ 119 9 มอตะเคียน  
545 นางสาวทองแดง   จุกจันทร ์ 178 9 มอตะเคียน  
546 นายปลื้ม   ฆ้องเหล็ก 131 9 มอตะเคียน  
547 นายชม    ขันทะนม 234 9 มอตะเคียน  
548 นายประสิทธ์ิ   แตงรม่ 59 9 มอตะเคียน  
549 นางพู    กลุสงิห ์ 195 9 มอตะเคียน  
550 นายสมาน   บญุสำเรจ็ 145 9 มอตะเคียน  
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551 นายคำ     เทียนแดง 228 9 มอตะเคียน  
552 นางคำดี   วงศ์วรรณ 35 9 มอตะเคียน  

553 นายมัด    กะมล 195 9 มอตะเคียน  

554 นายแสวง   ดิษฐกร 235 9 มอตะเคียน  
556 นางเกษร วรรณแก้ว 108 10 หนองกรวด  

557 นางสาวกาญจนา ชินลำ 103/2 10 หนองกรวด  

ลำดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล  บ้านเลขที ่ หมู่
ที่ 
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558 นางพิน ปาณศร ี 141/1 10 หนองกรวด  
559 นางโสภาวรรณ์ ชินลำ 50 10 หนองกรวด  
560 นายประวัต ิมีสมวัฒน ์ 25 10 หนองกรวด  
561 นางประจิม วีระยทุธ์ิ 230 10 หนองกรวด  
562 นายธีรพจน ์วัชราภัย 99/1 10 หนองกรวด  
563 นายประยรู วรรณแก้ว 108 10 หนองกรวด  
564 นางนงคราญ   เพ็งนุม่ 27 10 หนองกรวด  
565 นางสังวาลย์   กองสมบูรณ์ 29 10 หนองกรวด  
566 นางภู   ศิลา 202/1 10 หนองกรวด  
567 นายบุญณะ   เหลก็ดี 141/4 10 หนองกรวด  
568 นายน้อย    วีระยุทธ์ิ 28 10 หนองกรวด  
569 นายทองคำ บุสด ี 239 10 หนองกรวด  

570 นายไร     จันทพฒัน์   4 10 หนองกรวด  

571 นางทองหลอ่   แพรส ี 239 10 หนองกรวด  

572 นางทับทมิ    อปัษร 118 10 หนองกรวด  
573 นายเทียน    อปัษร 118 10 หนองกรวด  
574 นางสาวสงัวาลย์ อุดสร ิ 7 11 เนินทอง  
575 นางทองสุข เกลี้ยงจิตต์แผ้ว 124 11 เนินทอง  
576 นางอารมย์ คำงาม 57 11 เนินทอง  
577 นายบุญปรุง  บุญงาม 128 11 เนินทอง  
578 นางปรางทอง สาทรกิจ  11 เนินทอง  
579 นางสาวสุดใจ  สีชมภู 51 11 เนินทอง  
580 นายสนั่น  เกลี้ยงจิตต์แผ้ว 124 11 เนินทอง  
581 นายอนันต ์  คำงาม 57 11 เนินทอง  
582 นางสายบัว    โพธ์ิสิทธ์ิ 119/1 11 เนินทอง  
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583 นางสมวรรณ   พลราชา 99/2 11 เนินทอง  
584 นางสุมนต์ ดามะณี 27 11 เนินทอง  
585 นางสาลี ่  ขุมทรพัย ์ 25 11 เนินทอง  
586 นายชุม หาญสงคราม 63 12 เทพนิมิตร  
587 นายหลงมา กองปัญโย 33 12 เทพนิมิตร  
588 นางบัวสอน สีหามาตร ์ 9/1 12 เทพนิมิตร  
589 นางบุญเลิศ บญุมีมาก 66 12 เทพนิมิตร  
590 นางเยาวภา มั่นเจริญ 71 12 เทพนิมิตร  

591 นางประคอง หาญสงคราม 63 12 เทพนิมิตร  

592 นายมาโนช บางบรรเจิดศิลป ์ 91 12 เทพนิมิตร  
593 นายศร โนคำ 47 12 เทพนิมิตร  

594 นางหนูเล็ก ภักด ี 73 12 เทพนิมิตร  
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595 นายสุวรรณ ภักด ี 73 12 เทพนิมิตร  
596 นางหนูนาย  พมิสอน 92 12 เทพนิมิตร  
597 นางฝอย  ชอบตะขบ 97 12 เทพนิมิตร  
598 นางภาสินี  แก้วศร ี 22/1 12 เทพนิมิตร  
599 นางสาวสุพรรณี เจียมทองอรุณ 49 12 เทพนิมิตร  
600 นางจันพร  ปราบชนะ 65 12 เทพนิมิตร  
601 นายเฉลิม  ชอบตะขบ 97 12 เทพนิมิตร  
602 นายสวัน  บุญขันธ์ 67 12 เทพนิมิตร  
603 นายไสว  พึง่พึง 44 12 เทพนิมิตร  
604 นางสุวรรณ์   จูชาวนา 98 12 เทพนิมิตร  
605 นางสาวสมสมัย  สมัฤทธ์ิวงค์ 5 12 เทพนิมิตร  
606 นางสุบัน   พึง่พิง 44 12 เทพนิมิตร  

607 นางโสภี   เปรียบมวย 95 12 เทพนิมิตร  

608 นายหลอด    สวยกระโทก 11 12 เทพนิมิตร  

609 นางแก้ว    ภิบาลบุตร 25 12 เทพนิมิตร  
610 นายจำนงค์    แก้วศร ี 22/1 12 เทพนิมิตร  
611 นายสำเนียง     จูชาวนา 98 12 เทพนิมิตร  
612 นางแร่    ทองลมลุ 103 12 เทพนิมิตร  
613 นางเลก็     นันทะโสม 68 12 เทพนิมิตร  
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614 นางเปีย     พิศนอก 83 12 เทพนิมิตร  
615 นายสมเฮง   พุทธิษา 77 12 เทพนิมิตร  
616 นางอุไร วงเจริญ 83/1 13 โป่งฉนวน  
617 นางสมพร พวงเทพ 19 13 โป่งฉนวน  
618 นางเสงี่ยม วิจิตร ์ 103 13 โป่งฉนวน  
619 นางสาวอาด มีพวงผล 35 13 โป่งฉนวน  
620 นายพรหม โพธ์ิเย็น 95 13 โป่งฉนวน  
621 นางสาวศรีนันท์ ศรปีัตเนตร ์ 30 13 โป่งฉนวน  
622 นายสุรพล พวงเทพ 19 13 โป่งฉนวน  
623 นางวิลเลี่ยม นามทัต 82 13 โป่งฉนวน  
624 นายอ๊อด มีพวงผล 232 13 โป่งฉนวน  
625 นางแถว  มีพวงผล 43 13 โป่งฉนวน  
626 นางสายทอง บุญคง 8 13 โป่งฉนวน  
627 นางเจง่  ศรลีะวรรณ 123 13 โป่งฉนวน  

628 นางถนอม  บญุชู 42 13 โป่งฉนวน  

629 นางรำไพ  เข็มศร ี 38 13 โป่งฉนวน  
630 นางประนอม   พรมวัน 124 13 โป่งฉนวน  

631 นายสุข   สายกระโทก 63 13 โป่งฉนวน  

ลำดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล  บ้านเลขที ่ หมู่
ที่ 

ช่ือหมู่บ้าน หมายเหต ุ

632 นายธงชัย   นามทัต 82 13 โป่งฉนวน  
633 นายบุญรอด   เข็มศร ี 36 13 โป่งฉนวน  
634 นางบุญเลิศ   เข็มศร ี 2 13 โป่งฉนวน  
635 นายบุญเหลอื ฟกูระโทก 144 13 โป่งฉนวน  
636 นางน้อย    บญุชูรอด 153/1 13 โป่งฉนวน  
637 นายวิชัย    เชิดชู 144 13 โป่งฉนวน  
638 นายชาย ฐานันทกุล 12 13 โป่งฉนวน  
639 นางศรี    แสงฉาย 27 13 โป่งฉนวน  
640 นายสังเวียน     บุญลือพันธ์ 15 13 โป่งฉนวน  
641 นายพร้อม วงเจรญิ 129 13 โป่งฉนวน  
642 นางเขียน    สีดาดัน 13 13 โป่งฉนวน  
643 นางสาย     กล่ำเกลี้ยง 252 13 โป่งฉนวน  

644 นางสาวสายหยุด  มิตรโสภณศิร ิ 12 13 โป่งฉนวน  
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ลำดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล  บ้านเลขที ่ หมู่
ที่ 

ช่ือหมู่บ้าน ลักษณะความพิการ 

1 ด .ญ .พรสุดา  แสนหนู   1 โป่งตาลอง สติปัญญาและการเรียนรู ้
2 นางสาวนิโลบล  สีชมช่ืน 17 1 โป่งตาลอง ทางจิต / พฤติกรรม 
3 นายอนุสรณ์  มหาอุด 220 1 โป่งตาลอง สติปัญญา 
4 นายชัชวาล  เหล็กโคกสงู  1 โป่งตาลอง การเคลื่อนไหว )3(  
5 นางสาวสัมฤทธ์ิ  โพธ์ิศรี  1 โป่งตาลอง การเคลื่อนไหว )3(  
6 นายพัด  มีสีสงค์  1 โป่งตาลอง การเคลื่อนไหว )3(  
7 นายรังสรรค์ ถวยสูงเนิน 122 1 โป่งตาลอง ทางกาย 
8 นายสุชาติ  แสงดี  1 โป่งตาลอง  
9 นางสาวทิพย์  บัวศร ี 143 1 โป่งตาลอง การเคลื่อนไหว )3(  
10 นายประยรู  มีสีสงค์  1 โป่งตาลอง การเคลื่อนไหว )3(  
11 นายสมชาย  ปะอาจ 41 1 โป่งตาลอง  
12 นางอภิรุจี  ถวยสูงเนิน  1 โป่งตาลอง การเคลื่อนไหว )3(  

13 นายณรงค์ศักดิ์  พรมจันทร ์ 147 1 โป่งตาลอง การเคลื่อนไหว  )3(  

14 นางทองออ่น  กลิ่นพิกลุ  1 โป่งตาลอง การเคลื่อนไหว )3(  

15 นายสมัย  นามทัต  1 โป่งตาลอง  
16 นายสมนึก  ตองอ่อน 55 1 โป่งตาลอง การเคลื่อนไหว )3(  

17 นางอรทัย ทองม ี 5 1 โป่งตาลอง การเคลื่อนไหว )3(  

18 นางสวาท  คนคล่อง  1 โป่งตาลอง  
19 นายแก้วจันทร์  กำลงัเหลือ  1 โป่งตาลอง  
20 นางบุษดี  ใบชา  1 โป่งตาลอง ทางการมองเห็น )1(  
21 นางรอด  เทพสูงเนิน  1 โป่งตาลอง ทางการได้ยิน )2(  
22 นายสมศักดิ์  ถวยสูงเนิน  1 โป่งตาลอง  

645 นายจรัญ    ทิพย์ขันต์ 42 13 โป่งฉนวน  

646 นายสุข    มุกดา 2 13 โป่งฉนวน  
647 นายดำ  สีดาดัน 13 13 โป่งฉนวน  
648 นางฝ้าย     สิงห์ตัน 253 13 โป่งฉนวน  
649 นายเนิ่น    ดีชัยรัมย ์ 251 13 โป่งฉนวน  
650 นายพุด    ภูมรัง 138/1 13 โป่งฉนวน  
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23 นายถิรชากุล  บุญยงค ์  1 โป่งตาลอง  
24 นายวินัย  เปียใจดี  1 โป่งตาลอง  
25 นายอำนาจ  เปียใจด ี  1 โป่งตาลอง  
26 นายสวัสดิ์ บุตรสุวรรณ  1 โป่งตาลอง  
27 นางสำอาง  คิมทอง  1 โป่งตาลอง  
28 นายวิทยา  ขำเขียว 79 2 หนองคุ้ม ทางสตปิัญญา )4( 
29 นายเสนาะ  ปั้นแก้ว 247 2 หนองคุ้ม ทางกาย )3( 
30 นายสมศักดิ์  ประเสริฐสงค์ 29 2 หนองคุ้ม ทางสตปิัญญา )2( 
31 นางยุพิน  คุ้มภัย 165 2 หนองคุ้ม ทางกาย  
32 นายสนิท  จันทร์สุข 155 2 หนองคุ้ม การเคลื่อนไหว  
33 น .ส.ประหยัด  ทะสรูย์  194 2 หนองคุ้ม การเคลื่อนไหว  
34 เด็กชายธีราทร  คุ้มภัย  2 หนองคุ้ม ทางการมองเห็น 
35 นางสมนกึ  บันเทิง  2 หนองคุ้ม ทางการเคลือ่นไหว (3) 
36 นางสาวทิพวัลย์  วันทอง  2 หนองคุ้ม  
37 นางพี  ยอดเสนีย์  2 หนองคุ้ม  

ลำดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล  บ้านเลขที ่ หมู่
ที่ 

ช่ือหมู่บ้าน ลักษณะความพิการ 

38 นางสาวทอง  พรมสาด  2 หนองคุ้ม  
39 นางสุหรง  คงสมพักตร ์  2 หนองคุ้ม  
40 นายประสงค์  ขำเขียว  2 หนองคุ้ม  
38 นางสาวทอง  พรมสาด  2 หนองคุ้ม ทางการได้ยิน 
39 นางสุหรง  คงสมพักตร ์  2 หนองคุ้ม  
40 นายประสงค์  ขำเขียว 79 2 หนองคุ้ม  
41 นางสาวสริินภา  วงษ์ละคร 77 3 โป่งไทร ทางสตปิัญญา (3) 
42 นางฉลาด  สร้อยสนธ์ิ 18 3 โป่งไทร ทางการเคลือ่นไหว (3) 
43 นายไหล  จันทรอ์ินทร ์ 4 3 โป่งไทร ทางการเคลือ่นไหว (3) 
44 นายหิน  ทองจันทร ์ 22 3 โป่งไทร การได้ยิน 
45 นายวิเชียร  ต้องกลิ่น 71 3 โป่งไทร  
46 นางสาวเปีย้  ด้วงตะกั่ว  3 โป่งไทร  

47 นางบุญเหลือ  จิตรจำนง 55 3 โป่งไทร  

48 นายเหรียญ  จันทร์อินทร ์ 63 3 โป่งไทร  

49 เด็กหญิงภัทรพร  บรรเทา 19 4 ปอห ู ทางกาย )5( 
50 นางสุนีย์  ประสมบูรณ์ 36 4 ปอห ู ทางกาย  
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51 นายอารมณ์  หริ่งสำโรง 30/2 4 ปอห ู ทางกาย 
52 นายพิทักษ์  มุ่งช่วยกลาง  4 ปอห ู ทางการเคลือ่นไหว )3(  
53 นายทวิช  สุนทรผลิน  4 ปอห ู ทางการได้ยิน 
49 เด็กหญิงภัทรพร  บรรเทา  4 ปอห ู ทางกาย )5( 
54 นายบุญทัน  มานอก 17 5 หนองซ่อม ทางกาย )3( 
55 นางลิขิต  บุญมีมาก 145 5 หนองซ่อม การได้ยิน (5) 
56 นายมงคล  ฝูงกระโทก 1 5 หนองซ่อม สต ิ(3) / การได้ยิน  (2) 
57 น .ส.แฉลม้   หลอดจันทึก 13 5 หนองซ่อม ทางกาย )3( 
58 ด .ญ.สกุัญญา  สนทิจันทร์  121 5 หนองซ่อม ทางกาย )4( 
59 นายสำรวย  ชุ่มสันเทียะ 69 5 หนองซ่อม การเคลื่อนไหว (3) 
60 นายพร้า  ทองศร ี 27 5 หนองซ่อม การได้ยิน  
61 นายสมศักดิ์  กัลวิโล  5 หนองซ่อม การได้ยิน  
62 นายหรั่ง  พรมเมือง  5 หนองซ่อม  
63 นายเทียน  ดอกรักกลาง  5 หนองซ่อม  
64 นางภาณี  ภาติกพันธ์  5 หนองซ่อม การเคลื่อนไหว (3) 
65 นายรณชัย  ทองย้อย 71 6 หนองจอก การเคลื่อนไหว (3) 
66 นายชะลอ  ชัยยา 46 6 หนองจอก การเคลื่อนไหว (3) 
67 น .ส .หล้า  ชัยยา  46 6 หนองจอก การเคลื่อนไหว (3) 
68 นายศิวรักษ์  อินทนุรักษ์ 1\2 6 หนองจอก  
69 นายสังคม  ป้องจิตใส 203 6 หนองจอก การเคลื่อนไหว (3) 
70 นายบุญจันทร์  จันพทุธสอน 21 6 หนองจอก การเคลื่อนไหว (3) 

ลำดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล  บ้านเลขที ่ หมู่
ที่ 

ช่ือหมู่บ้าน ลักษณะความพิการ 

71 นางสว่าง พันมหา 104/1 6 หนองจอก การเคลื่อนไหว (3) 
72 นายสำเนียง  บุญงาม 155 6 หนองจอก  
73 นางวรรณี  แกคำภู 153 6 หนองจอก  
74 นายพะยอม  จิตรักษา 28 6 หนองจอก  
75 นายวิโรจน์  คงสันต์ 244 7 สระน้ำใส การได้ยิน )3( 
76 นายบุญรอด  แพรศร ี 84/1 7 สระน้ำใส ทางกาย )3( 
77 นายแป๊ะ  สระจันทร ์ 39/4 7 สระน้ำใส ทางกาย )5( 
78 น .ส.ภัทธิรา  ชัชวาลวรพงษ์  119 7 สระน้ำใส ทางสตปิัญญา )5( 
79 นางสามารถ  เรืองจาบ 82/1 7 สระน้ำใส ทางกาย  
80 นายทน  เรืองจาบ 33 7 สระน้ำใส ทางกาย  
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81 น .ส.วนาลกัษณ์  นาคาพงษ์  9/2 7 สระน้ำใส การได้ยิน  
82 นายหนุ่ม  วงษ์แก้ว 103 7 สระน้ำใส การเคลื่อนไหว  
83 นางเสมอ ณ เท่าใหม ่ 1 7 สระน้ำใส การเคลื่อนไหว )3(  
84 นายพันชัย  ชาติพิมาย 226 7 สระน้ำใส การเคลื่อนไหว )3(  
85 นางสาวบุญเรอืน  กรรณิการ ์  7 สระน้ำใส ทางการได้ยิน 
86 นางสาวรส  ฉันทะนง  7 สระน้ำใส  
87 นางสาวเรณู  ศุภะชีระ  7 สระน้ำใส  
88 นางสัมฤทธ์ิ วงษ์ทา  7 สระน้ำใส  
89 นายสุวรรณ์  สระจันทร ์  7 สระน้ำใส  
90 นายจำรสั  คันธนู  7 สระน้ำใส  
91 นายพล  บุกกลาง 58/1 8 ตะเคียนงาม ทางกาย )5( 
92 นายวิเชียร  มณีปกรณ์ 6 8 ตะเคียนงาม ทางสตปิัญญา  ) 3( 
93 นายบัวพัน  สุขประเสริฐ 17 8 ตะเคียนงาม ทางกาย )1( 
94 นางทองออ่น  ทารินทร ์ 79/1 8 ตะเคียนงาม การได้ยิน )4( 
95 นางสมร  เรืองมะเรงิ 19 8 ตะเคียนงาม ทางการมองเห็น (4) 
96 นายสมัย  บุกกลาง 25 8 ตะเคียนงาม ทางจิต / พฤติกรรม  
97 นายทอง  ดินดำ 64 8 ตะเคียนงาม ทางกาย  
98 นางสมเกลี้ยง  ท่าร ี 130 8 ตะเคียนงาม ทางกาย  
99 นายแป๊ะ  โลสันเทียะ 29 8 ตะเคียนงาม ทางกาย  
100 นางพิน  อ้วนศรี 4/1 8 ตะเคียนงาม ทางการมองเห็น  
101 นายวิชัย  เคลือบนอก 21 8 ตะเคียนงาม การเคลื่อนไหว (3) 
102 นายเกรียงไกร  พินธ์ุประโคน  8 ตะเคียนงาม  
103 นายสมโภชน์  บัวทองหลาง  8 ตะเคียนงาม ทางการได้ยิน )2(  
104 นายพงษ์ธร  จันทรเ์จริญ  8 ตะเคียนงาม ทางจิตใจ 
105 นางสาวบุญรอด  กุมโนนแดง  8 ตะเคียนงาม ทางการได้ยิน )2(  
106 นางปิก  โลสันเที๊ยะ 29 8 ตะเคียนงาม ทางการได้ยิน )2(  
107 นางจันทร์  บัวทองหลาง 28 8 ตะเคียนงาม ทางการได้ยิน )2(  

ลำดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล  บ้านเลขที ่ หมู่
ที่ 

ช่ือหมู่บ้าน ลักษณะความพิการ 

108 นางหนูนาย  วงษ์ประไพร 65 8 ตะเคียนงาม การเคลื่อนไหว )3(  
109 นางสาวลื่น  พัฒนกลุ  8 ตะเคียนงาม  
110 นางประยูร  บุญสำเร็จ 145 9 มอตะเคียน ทางกาย )4( 
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111 นางเครือ  ประเสรฐิสงค์ 91 9 มอตะเคียน การได้ยิน  
112 นายมัด  กะมล 195 9 มอตะเคียน การเคลื่อนไหว (3) 
113 นางเตือนใจ  หมายเดินกลาง  9 มอตะเคียน  
114 นายบุญเนียม  อัปษร 2 10 หนองกรวด การเคลื่อนไหว (3) 
115 นายไพโรจน์  วิวาสุข 8 11 เนินทอง ทางกาย )3( 
116 น .ส.อภิญญา  ด่านตระกูล  355/1 11 เนินทอง การได้ยิน )3( 
117 นายพงศกรณ์  นวลพุดซา 5 11 เนินทอง ทางกาย )3( 
118 น .ส.บงัอร  พลตัน  110 11 เนินทอง ทางกาย / สติปญัญา  (5) 
119 นางสายบัว  โพธ์ิสิทธ์ิ 119 11 เนินทอง ทางกาย  
120 เด็กชายรัฐศักดิ์ ฉบังกลาง  11 เนินทอง ทางสตปิัญญา )5(  
121 นางเลก็  นวลจันทร ์ 88 12 เทพนิมิตร ทางการเคลือ่นไหว )3 (  
122 นายวินัย  นวลจันทร ์ 88 12 เทพนิมิตร ทางสตปิัญญา  
123 น .ส.อรทัย  สรสิทธ์ิ  86 13 โป่งฉนวน ได้ยิน (5) /กาย  (1)   /สติ  (2) 
124 ด .ญ.วัชราภรณ์  ดีชัยรัมย์  251 13 โป่งฉนวน ทางสตปิัญญา  
125 นายสุวิทย์  บุญลือพันธ์ 15 13 โป่งฉนวน ทางการมองเห็น (5) 
126 นายดำ  สีดาคัน 13 13 โป่งฉนวน ทางกาย )2( 
127 ด .ญ.วันดี  กล่ำเกลี้ยง  252 13 โป่งฉนวน ทางสตปิัญญา )3( 
128 นายสุทัน  ศรียงพะเนาว์ 37 13 โป่งฉนวน ทางกาย  
129 นายไพรัตน์  นามทัต  13 โป่งฉนวน ทางการเคลือ่นไหว )3(  
130 นายอ๊อต  มีพวงผล 232 13 โป่งฉนวน ทางการเคลือ่นไหว )3(  
131 นางถนอม  บุญชู 42 13 โป่งฉนวน ทางการเคลือ่นไหว )3(  

132 นายธงชัย  นามทัต 82 13 โป่งฉนวน ทางการเคลือ่นไหว )3(  

133 นายบุญรอด  เข็มศร ี 36 13 โป่งฉนวน ทางการได้ยิน  
134 นายสุข  มุกดา 2 13 โป่งฉนวน ทางการเคลือ่นไหว )3(  
135 นางเขียน  สีดาดัน 13 13 โป่งฉนวน  
136 นางบุญเลิศ  เข็มศร ี 36 13 โป่งฉนวน  
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ลำดับ

ที่ 
ชื่อ – สกุล บ้านเลขที่ หมู ่ ชื่อหมู่บ้าน หมายเหต ุ

1 นางสาวอรญา  สลักศิลป ์ 37 8 บ้านตะเคียนงาม  
 
หมายเหตุ  ๑ . ข้อมูลบญัชีรายช่ือบุคคลที่จะต้องอพยพก่อนเป็นลำดับแรก  จะต้องมกีารปรับปรงุใหเ้ป็น
ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ 
 ๒. เด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุตัง้แต่ ๑๐ ปีลงมา 
 ๓. คนชรา หมายถึง บุคคลทีม่ีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีข้ึนไป 
 ๔. เนื่องจากข้อมลูบญัชีรายช่ือบุคคลที่จะตอ้งอพยพก่อนเป็นลำดับแรกเป็นข้อมลูส่วนตัว         
ควรมอบใหเ้ฉพาะผู้มหีน้าที่รบัผิดชอบเท่านั้น เช่น กำนัน / ผู้ใหญบ่้าน  / ผู้นำชุมชน  ฯลฯ 
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ลำดับท่ี สถานท่ี ท่ีตั้ง หมายเหต ุ
 

1 
2 
 
 

 
3 
4 
 
 

 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

 
 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

 

 
18 

โรงพยาบาล/สถานพยาบาล 
- โรงพยาบาลวัดมกุฎคีรีวัน 
- โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพ 
  ตำบลโป่งตาลอง 
 

สถานท่ีราชการ 
- องค์การบรหิารส่วนตำบลโปง่ตาลอง 
- หน่วยอนุรักษ์ และจัดการต้นน้ำลำพระ
เพลงิ (ขญ.3 ตะเคียนงาม) 
 

โรงเรียนภายในตำบลโป่งตาลอง  
- โรงเรียนบ้านโปง่ตาลองฯ 
- โรงเรียนบ้านหนองคุ้มฯ 
- โรงเรียนบ้านหนองซอ่มฯ 
- โรงเรียนบ้านหนองจอกฯ 
- โรงเรียนบ้านสระน้ำใสฯ 
- โรงเรียนเขาใหญ่ฯ 
- โรงเรียนพฤกษาฯ 
- ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ อบต.โป่งตาลอง 
 

 วัด/โบสถ์/มัสยิด  
- วัดมกุฎคีรีวัน 
- วัดโป่งตาลอง 
- วัดหนองคุ้ม 
- วัดหนองซอ่ม 
- วัดหนองจอก 
- วัดสระน้ำใส 
 

สถานีบริการนำ้มัน 
- สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ  
ลำตะคลอง จำกัด (ตลาดกลางหนองคุ้ม)   

 
- หมู่ 1  บ้านโป่งตาลอง 
7 หมู่ 2  บ้านหนองคุ้ม 

 
 

 
444 หมู่ 4  บ้านปอห ู

- หมู่ 13  บ้านโปง่ฉนวน 
 
 

 
121 หมู่ 1  บ้านโป่งตาลอง 

- หมู่ 2  บ้านหนองคุ้ม 
166 หมู่ 5  บ้านหนองคุ้ม 
- หมู่ 6  บ้านหนองจอก 

40/4 หมู่ 7  บ้านสระน้ำใส 
- หมู่ 4  บ้านปอห ู

37 หมู่ 7  บ้านสระน้ำใส 
222  หมู่ 2 บ้านหนองคุ้ม 

 

 
86 หมู่ 4  บ้านปอห ู

300 หมู่ 1  บ้านโป่งตาลอง 
300 หมู่ 2  บ้านหนองคุ้ม 
300 หมู่ 5  บ้านหนองซ่อม 
300 หมู่ 6  บ้านหนองจอก 
300 หมู่ 7  บ้านสระน้ำใส 

 
 

199 หมู่ 2  บ้านหนองคุ้ม 
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ตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเสี่ยง 
โอกาสหรือความถี ่

ในการเกิดภัย 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

แทบไม่มี (๑) เล็กน้อย (๒) ปานกลาง (๓) ร้ายแรง (๔) วิกฤต (๕) 
มีโอกาสเกิดน้อยมาก (๑) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มีโอกาสเกิดน้อย (๒) ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 
มีโอกาสเกิดปานกลาง (๓) ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

มีโอกาสเกิดสูง (๔) ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 
มีโอกาสเกิดสูงมาก (๕) ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

  ความเสี่ยงสูง   ความเสี่ยงปานกลาง      ความเสี่ยงต่ำ 
ที่มา :  ADPC, 2011 (พ.ศ. ๒๕๕๔) 

ความเสี่ยงสูง     หมายถึง  มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
ความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบเลก็น้อย 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
ความเสี่ยงต่ำ     หมายถึง  มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง       ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่ม ี
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบเลก็น้อย 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบเลก็น้อย 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 
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คำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
เรื่อง การจัดต้ังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
--------------------------- 

 
 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 15 และแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 บทที่ 3 หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ข้อ 3.2.2 (8) ที่กำหนดให้มีการ
จัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  โดยมีองค์ประกอบและอำนาจ
หน้าที่ ดังนี้ 
 1. นายทองหล่อ  ช้างสีทา       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  ผู้อำนวยการ 

๒. นายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์      รองนายกองค์การบรหิารสว่นตำบลโปง่ตาลอง       รองผู้อำนวยการ 
3. นายชัยณรงค์  บุตรสุวรรณ   รองนายกองค์การบริหารสว่นตำบลโปง่ตาลอง       รองผู้อำนวยการ 
4. นางภัทราพร  ก่อเกิด          ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง           กรรมการ 
5. พ.ต.อ. ชูสิทธ์ิ  หล่อแสง       ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหมูสี        กรรมการ 
6. ร้อยตรีจิระพงษ์  จอกสูงเนิน  ผู้แทนฝ่ายทหารในเขตพื้นที่                 กรรมการ 
7. นายอดุลย์  ทองบัวศรี          กำนันตำบลโป่งตาลอง         กรรมการ 
8. ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน                                            กรรมการ 
๘. นางสมนึก  ปั้นแก้ว             ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคุ้ม   กรรมการ 
๙. ว่าที่ร้อยเอก ณัฐพงษ์  ทองดี  ปลัดอำเภอปากช่อง                  กรรมการ 
๑๐.นายบัณฑิตย์  วงศ์อำมาตย์   ผู้แทนสถานศึกษาในพื้นที่                             กรรมการ 
๑๑.นายณัฐพงษ์  จันพางาม       ผู้แทนองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่                          กรรมการ 
๑๒.หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง                          กรรมการ 
๑๓.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการขององค์การบริการส่วนตำบลโป่งตาลอง     กรรมการ 

                  และเลขานุการ 
 
อำนาจหน้าท่ี 
  1.  จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  และแผนเผชิญ
เหตอุงค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  เพื่ออำนวยการประสานงาน  และปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
  2.กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยการเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย  
และการฟื้นฟูของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
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  3.  เฝ้าระวัง  ติดตาม  ประเมิน  และวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัย  เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึนใน
เขตพื้นที่  ให้เสนอผู้อำนวยการท้องถ่ินจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบรหิารส่วนตำบลโป่งตาลอง  เพื่อจัดการสาธารณ
ภัยที่เกิดข้ึน 
 4. สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับ
การร้องขอ 
 5.  รวบรวมและจัดทำคลังข้อมูลทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งตาลอง 
 6.  ปฏิบัติหน้าที่  อื่นใดตามที่นายอำเภอปากช่อง  หรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ  
ปากช่อง  หรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา  และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
มอบหมาย 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
  สั่ง ณ วันที่  26  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2561 
 

 
    (..............................................) 
                          นายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์  

                                 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  รักษาราชการแทน  
                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 ำ                    ฒ          

   ์              ำ               ำ ภ                             
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  พัฒนาสังคมคุณภาพทีท่ั่วถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสมีา  

1. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดแีละสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน 
1.1  ผ                   ็          

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนในสถานการณ์
ภัยพิบัต ิ

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบปัญหาภัยพิบัติ 
ทั้งอัคคีภัย วาตภัย 
อุทกภัย และภัยอันตราย
อ่ืนๆ ที่เกิดจากธรรมชาติ 

เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชน
ที่เกิดภัยพิบัติ ได้ทันท่วงที  และ
บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่ตำบลโป่งตาลอง
ได้ประมาณระดับหน่ึง 

 100,000   จำนวน 1 
โครงการ 

สามารถช่วยเหลือประชาชนที่
เกิดภัยพิบัติได้ทันท่วงที และ
บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่ตำบลโป่งตา
ลองได้ประมาณระดับหน่ึง 

สำนักงานปลัด 

2 โครงการอบรมเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ตำบลโป่งตาลอง 

เพื่อฝึกอบรมเพิ่มพูน 
ประสิทธิภาพการทำงาน
ของอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
ตำบลโป่งตาลอง 

เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ตำบลโป่งตาลอง 
มีความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับวิธีการ
ป้องกันภัยและช่วยเหลือประชาชน 
จากภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นทั้งทาง
ธรรมชาติและภัยที่เกิดจากโดย
ความประมาท  รวมถึงภัยต่างๆที่
จะเกิดขึ้นด้วย 

 100,000   จำนวน 1 
โครงการ 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อพปร.) ตำบลโป่งตาลอง  
มีความรู้ความเข้าใจ  เก่ียวกับ
วิธีการป้องกันภัยและช่วยเหลือ
ประชาชน  จากภัยต่างๆที่จะ
เกิดขึ้นด้วย 

สำนักงานปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยตำบลโป่งตา
ลอง 

เพื่อจัดอบรม ซักซ้อม
แผนฯ  กรณีเกิดเหตุ
อัคคีภัยภายในตำบลโป่ง
ตาลอง 

เพื่อให้พนักงานฯ ผู้บริหาร และ
ประชาชนในตำบลโป่งตาลองได้มี
การซักซ้อมแผนการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

 100,000 100,000 100,000 จำนวน 1 
โครงการ 

พนักงานฯ ผู้บริหารและ
ประชาชนในตำบลโป่งตาลอง 
ได้มีการซักซ้อมแผนการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

สำนักงานปลัด 

4 โครงการอาสาจราจร
ตำบลโป่งตาลอง 

เพื่อฝึกอบรมจราจร
ให้แก่นักเรียน / อปพร. 
/ผู้นำ 

ผู้ฝึกอบรมได้นำทักษะการอบรม
มาปฏิบัติ 

 50,000   จำนวน 1 
โครงการ 

ผู้ฝึกอบรมสามารถนำความรู้
จากการอบรมมาปฏิบัติ 

สำนักงานปลัด 
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แบบประเมนิภัยพิบัติขั้นต้นด้านความต้องการช่วยเหลือผูป้ระสบภัยจากภัยพิบัติ ระยะท่ี 1 
(Initial Disaster Assessment Form) 

2. ทีมประเมินอยา่งรวดเร็ว (DANA Team) ประกอบด้วย 

3. ข้อมูลภัยพิบัต ิ

คำช้ีแจง กรุณาใส่เครื่องหมายในช่องว่างที่เตรียมไวให้ และ/หรือเขียนข้อความ ตามความเป็นจริง 

1. สถานท่ีท่ีทำการประเมิน 
สถานที ่ หมู่ที ่
ช่ือหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล 

อำเภอ จังหวัด 

พิกัด (GPS) ละตจิูด (1 AT) ลองจิจูด (1 ONG) 
 

ที่ ซื่อ-นามสกล หน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail/ID LINE 
1      
2      
3      
4      
5      
 

3.1 ประเภทและลักษณะของภัย 
ประเภทของภัย ลักษณะของภัย 

อุทกภัย (  ) นํ้าท่วมฉับพลัน   (  ) นํ้าท่วมขัง (  ) นํ้าล้นตลิ่ง 
(  ) นํ้าไหลหลาก  (  ) นํ้าทะเลหนุน (  ) นํ้าป่าไหลหลาก 
(  ) วาตภัย (  ) อื่นๆ ระบ 

ดินโคลนถล่ม (  ) การร่วงหล่น (Falls) (  ) การลิ่นไถล (Slides) (  ) การไหล (Flows) 

ข้อมูลเพิ่มเตมิลกัษณะของภัย          
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3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพิบัต ิ

 (  )  ณ วันที่ทำการประเมิน ภัยพิบัติได้สิ้นสุดลงแล้ว 
   ภัยพิบัต ิ เกิดข้ึนวันที ่ เดือน  พ.ศ. เวลาประมาณ  น 
    สิ้นสุดวันที ่ เดือน  พ.ศ. เวลาประมาณ  น 
  (  ) ณ วันที่ทำการประเมิน ภัยพิบัติยังไม่สิ้นสุด    

 ภัยพิบัต ิ เกิดข้ึนวันที ่ เดือน  พ.ศ. เวลาประมาณ  น 
3.3 สถานท่ีเกิดภัยพิบัต ิ

หมู่บ้าน/ชุมชน ________________________  หมู่ที่ ______________  
ตำบล ______________________________  อำเภอ _____________  
จังหวัด  _____________________________  
พิกัด GPS ละตจิูด (LAT) __________  ลองจจิูด (LONG) 

3.4 ระดับการจัดการสาธารณภัย 
(  ) สาธารณภัยขนาดเล็ก โดยมีผูอ้ำนวยการอำเภอ ผู้อำนวยการท้องถ่ิน และ/หรือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ   
     กรุงเทพมหานคร ควบคุมและสัง่การ 
(  ) สาธารณภัยขนาดกลาง โดยมี ผู้อำนวยการจังหวัด หรือผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม 
    สั่งการและบญัชาการ 
(  ) สาธารณภัยขนาดใหญ่ โดยมีผู้บญัชาการบ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ควบคุม สั่งการ 
     และบัญชาการ 

 (  ) สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิง่ โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรซีึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
  ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

 
4. ข้อมูลประชากรในพ้ืนท่ีภัยพิบัต ิ

4.1 ประชาชนในพื้นที ่
4.1.1 ประชาชนรวม   จำนวน  คน  จำนวน  ครัวเรือน 
4.1.2  ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จำนวน  คน  จำนวน  ครัวเรือน 
4.1.3 ประชาชนที่ต้องอพยพ  จำนวน  คน 
4.1.4 ประชาชนที่เสียชีวิต  จำนวน  คน 
4.1.5 ประชาชนที่บาดเจบ็  จำนวน  คน 
4.1.6 ประชาชนที่สญูหาย  จำนวน  คน 
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4.2 ประชากรแฝง    

(  ) มี   (  ) ไม่มี   (  ) ไม่ทราบ  
(  ) ประชากรแฝงทัง้หมด  จำนวน   คน 
(  ) ประชากรแฝงที่ได้รับผลกระทบ จำนวน   คน 

 4.3 ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง (ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กที่ไมม่ผีู้ดูแล คนพิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  
ผู้ป่วยเรื้อรงั ผูป้่วยติดเตียง ผูป้่วยจิตเวช คนเรร่่อน) 

  (  )  มี (  ) ไม่มี   (  ) ไม่ทราบ 
   (  ) ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง ทั้งหมดจำนวน _________  คน 
       (  )  ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจำนวน ________________ คน 

5. สาธารณปูโภค 

5.1 การเดินทางเข้าพื้นที่ที่ประสบภัย 
(  ) เดินเท้า            (  ) รถจักรยานยนต์ 
(  ) รถยนต์   (  ) 4 ล้อ  (  ) ขับเคลื่อนสีล่้อ       (  ) 6 ล้อ     (  ) 10 ล้อ 
(  ) รถแทรกเตอร์ / รถที่ใช้ในการเกษตร   (  ) รถไฟ 
(  ) เรือ  ระบปุระเภท        
(  ) อากาศยาน  ระบปุระเภท         
(  ) อื่นๆ   ระบ ุ          

5.2 ระบบสาธารณปูโภค 
รายการ การใช้งาน 

ใช้งานได้ปกต ิ ไม่ปกติ  
แต่ทำงานได้ เป็นระยะ 

ๆ 

เสียหาย 
 ใช้งานไม่ได ้

ถนน    
ระบบไฟฟ้า    
ระบบประปา    
โทรศัพทพ์ื้นฐาน    
โทรศัพทม์ือถือ    
วิทยุสื่อสาร    
ระบบอินเตอรเ์น็ต    
อื่นๆ ระบุ    
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6. บ้านเรือน/อาคารท่ีอยู่อาศัยท่ีได้รับผลกระทบ 

(  ) เสียหายบางส่วนสามารถอยู่ได ้  จำนวน  หลงั 
(  ) เสียหายบางส่วน และไมส่ามารถอยู่ได ้  จำนวน  หลงั 
(  ) เสียหายทัง้หมด    จำนวน  หลงั 
 

7. ความต้องการความช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน (โปรดลำดบัความต้องการแต่ละด้าน) 
7.1 ความต้องการความช่วยเหลือเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นหาและกู้ชีพกู้ภัย 

 (  ) รถบรรทุกนา จำนวน _____________ คัน 
 (  ) รถกู้ภัย จำนวน _____________ คัน 
 (  ) เรือท้องแบน/ แพยาง จำนวน _____________ ลำ 
 (  ) เครื่องปั่นไฟ จำนวน _____________ เครื่อง 
 (  ) รถปั่นไฟ จำนวน _____________ คัน 
 (  ) รถบรรทุกยกสูง/รถบรรทกุ จำนวน _____________ คัน 
 (  ) รถขุดตัก จำนวน _____________ คัน 
 (  ) รถผลิตน้ำดื่ม จำนวน _____________ คัน 
 (  ) รถประกอบอาหาร จำนวน _____________ คัน 
 (  ) วิทยุสื่อสาร จำนวน _____________ เครื่อง 
 (  ) โดรน จำนวน _____________ เครื่อง 
      (  ) เรือผลักดันนํ้า จำนวน _____________ ลำ 

 (  ) อุปกรณ์กู้ภัยทางนํ้า 
          (  ) เสื้อชูชีพ                                 จำนวน _______________ อัน 
           (  ) อื่นๆ ระบุ                                  จำนวน  _____________ อัน 

 (  ) รถไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน _____________ คัน 
 (  ) เครื่องสูบนํ้าระยะไกล จำนวน _____________ เครื่อง 
 (  ) เครื่องสูบนํ้า จำนวน _____________ เครื่อง 
 (  ) รถสื่อสาร จำนวน _____________ คัน 
 (  ) อื่นๆ ระบุ                                            จำนวน  _____________  
  7.2 ความต้องการความช่วยเหลือด้านอุปโภคบริโภค 
 (  ) ถุงยังชีพ จำนวน ______________ ชุด 
 (  ) ข้าวกล่อง จำนวน ______________ ชุด 
 (  ) น้ำดื่ม จำนวน _______________ ลิตร/ ขวด 
 (  ) เสื้อผ้า                                                จำนวน _____________ ชุด 
 (  ) ยารักษาโรค จำนวน ______________ ชุด 
 (  ) อาหาร / เครื่องใช้สำหรบัเดก็อ่อน จำนวน ______________ ชุด 
 (  ) สุขาเคลื่อนที ่ จำนวน _______________ ห้อง 
 (  ) ของใช้ส่วนตัว (สบูแ่ชมพู ยาสีฟัน แปรงสีฟัน) จำนวน ______________ ชุด 
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(  ) ไฟฉาย    จำนวน   ชุด 
(  ) ยากันยุง    จำนวน   ชุด 
(  ) ผ้าอนามัย   จำนวน   ชุด 
(  ) ชุดช้ันในชาย   จำนวน   ชุด 
(  ) ชุดช้ันในหญิง   จำนวน   ชุด 
(  ) กระดาษชำระ   จำนวน   ชุด 
(  ) นํ้ามันเช้ือเพลงิ   จำนวน   ชุด 
(  ) ถุงดำสำหรบัขับถ่าย  จำนวน   ชุด 
(  ) ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น  จำนวน   ชุด 
(  ) เต้นท์สนาม   จำนวน   ชุด 
(  ) ครัวกลาง/โรงประกอบอาหาร/โรงประกอบเลี้ยง ผลิตได ้   กล่อง/วัน 
(  ) อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผูป้่วย คนชรา คนพิการ จำนวน   ชุด 
(  ) ชุดเครื่องนอน (หมอน ผ้าหม่ เสือ่ มุ้ง) จำนวน   ชุด 
(  ) อื่นๆ      ระบ ุ   จำนวน  

7.3 ความต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณประโยชน์   
(  ) สะพานเหล็กช้ัวคราว Bailey bridge จำนวน   แห่ง 
(  ) ถนน     จำนวน   สาย 
(  ) อื่นๆ      ระบ ุ   จำนวน  

7.4 ความต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ระบ ุ        
             
           

 
8. ความต้องการดา้นบุคลากร 

(  ) ทีมค้นหา     จำนวน   คน 
(  ) พร้อมสุนัขกู้ภัย    จำนวน   ตัว 
(  ) แพทย์พยาบาลฉุกเฉิน   จำนวน   คน 
(  ) ชุดประสานงาน    จำนวน   คน 
(  ) หน่วยแพทย์เคลื่อนที ่   จำนวน   หน่วย 
(  ) ตำรวจ/ตซด./ทหาร   จำนวน   คน 
(  ) อื่นๆ      ระบ ุ   จำนวน  
 
ผู้ประเมิน     ตำแหน่ง       
วัน/เดือน/ป ี     เวลา       

 
 ************************************ 
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แบบประเมินความเสียหายและความต้องการระยะที่ 2 

(Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA) 
 

1. สถานท่ีทำการประเมิน 
สถานที ่ หม่ที ่
ซื่อหมบ่้าน/ชุมซน ตำบล 
อำเภอ จังหวัด 
พิกัด (GPS) I AT I ONG 

 
2. ทีมประเมินอยา่งรวดเร็ว (DANA Team) 
ที่ ซื่อ-นามสกล หน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท ์ E-mail/ID LINE 
1      
2      
3      
4      
5      
 
3. ข้อมลูภัยพิบัต ิ
คำช้ีแจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ^ในซ่องว่างที่เตรียมไวให้และ/ หรีอเขียน,ข้อความ ตามความเป็นจริง 
 3.1 ประเภทและลักษณะของภัย 
ประเภทของภัย ลักษณะของภัย 
อุทกภัย (  ) นํ้าท่วมฉับพลัน (  ) นํ้าท่วมขัง (  ) น้ำล้นตลิ่ง 

(  ) นํ้าไหลหลาก (  ) นํ้าทะเลหนุน (  ) น้ำป่าไหลหลาก 
(  ) วาตภัย (  ) อื่นๆ ระบ 

ดินโคลนถล่ม (  ) การร่วงหล่น (Falls)  
(  ) การลื่นไถล (Slides)  
(  ) การไหล (Flows) 

 
ข้อมูลเพิ่มเตมิลกัษณะของภัย 
             
             
             
      

ภ  ผ    ฑ  



แบบประเมินภัยพิบัติข้ันต้น ระยะท่ี 1 หมายเลขอ้างอิงแบบประเมิน    
 

๖ 

 

 

 
 
3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพิบัต ิ

            (  )  ณ วันที่ทำการประเมิน    ภัยพิบัติได้สิ้นสุดลงแล้ว 
         ภัยพิบัติ เกิดข้ึนวันที่ เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 
         สิ้นสุดวันที ่  เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 

  (  )  ณ วันที่ทำการาประเมิน ภัยพิบัติยังไม่สิ้นสุด 
            ภัยพิบัติ เกิดข้ึนวันที่ เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 
3.3 สถานที่เกิดภัยพบิัต ิ

  หมู่บ้าน/ชุมซน      หมู่ที่       
  ตำบล        อำเภอ       
  จังหวัด         
  พิกัด (GPS) ละตจิูด (LAT)     ลองจจิูด(LONG).    

3.4 ระดับการจัดการสาธารณภัย 
  (  ) สาธารณภัยขนาดเล็ก โดยมีผู้อำนวยการอำเภอ และ/หรือ ผูอ้ำนวยการทอ้งถ่ิน ควบคุม 
      และสั่งการ 
  (  ) สาธารณภัยขนาดกลาง โดยมี ผู้อำนวยการจงัหวัด ควบคุม สั่งการและ บัญชาการ 
  (  ) สาธารณภัยขนาดใหญ่ โดยมีผูบ้ัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ควบคุม  
       สั่งการและ บัญชาการ 
  (  ) สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรฐัมนตรซีึ่งนายกรัฐมนตรี  
       มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบญัชาการ 

3.5 การเดินทางเข้าพื้นที่ที่ประสบภัย 
(  ) เดินเท้า  
(  ) รถจักรยานยนต์ 
(  ) รถยนต์     (  ) 4 ล้อ  (  ) ขับเคลื่อนสีล่้อ    (  ) 6 ล้อ      (  ) 10 ล้อ 
(  ) รถแทรกเตอร์ / รถที่ใช้ในการเกษตร (  ) รถไฟ 
(  ) เรือ  ระบปุระเภท        
(  ) อากาศยาน ระบปุระเภท         
(  ) อื่นๆ ระบ ุ   
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4. ข้อมลูประชากรท่ีไดร้ับผลกระทบจากภัยพิบัต ิ

4.1 ประชาชนในพื้นที ่
ประชาชน จำนวน (คน) จำนวนครัวเรือน 

(ครัวเรอืน) รวม ชาย หญิง 
ประชาชนในพื้นที ่     
ประชาชนที่ได้รบัผลกระทบ     
ประชาชนที่ต้องอพยพ     
ประชาชนที่เสียชีวิต     
ประชาชนที่บาดเจบ็ 
ช่วยเหลือตนเองได ้
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 

   

ประชาชนที่สญูหาย    
 
 4.2 ประชากรแฝง 

ประชากรแฝง จำนวน (คน) จำนวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) รวม ชาย หญิง 

ประชากรแฝงแฝงในพื้นที ่     
ประชากรแฝงแฝงไดร้ับผลกระทบ     
ประชากรแฝงแฝงที่ต้องอพยพ     
ประชากรแฝงแฝงที่เสียชีวิต     
ประชากรแฝงแฝงที่บาดเจบ็ 
ช่วยเหลือตนเองได ้
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 

   

ประชากรแฝงแฝงที่สญูหาย    
 

4.3 ประชากรกลุม่เสี่ยง/เปราะบาง 
ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง จำนวน (คน) 

รวม ชาย หญิง 

ผู้สงูอายุ    

ผู้เยาว์ที่ไม่มผีู้ดูแล    
คนพิการ    
ผู้ป่วยเรื้อรงั    
ผู้ป่วยติดเตียง    
ผู้ป่วยจิตเวช    
สตรีตั้งครรภ์    
อื่นๆ ระบ ุ    
รวม (คน)    
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4.4 อาชีพหลักของประชาชน (เรียงลำดับ 1 ถึง 3 อาชีพหลัก) 

(  ) เกษตรกรรม  
(  ) ปศุสัตว์  
(  ) ประมง 
(  ) แรงงานในภาคเกษตรกรรม (รวมทัง้ปศุสัตว์ ประมง) 
(  ) แรงงานนอกภาคเกษตรกรรม (แรงงานในภาคอุตสาหกรรม การค้าและบริการ)  
(  ) ข้าราชการ รัฐวิสาหกจิ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(  ) พนักงานบริษัท  
(  ) เจ้าของกจิการ ผู้ประกอบการ  
(  ) แม่บ้าน  
(  ) ว่างงาน 
(  ) อื่นๆ ระบ ุ  

5. พ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบ 
 5.1 ทรัพยส์ินที่ได้รบัความเสียหายจากภัยพิบัต ิ
     5.1.1 บ้านเรือนทีเ่สียหาย 

 (  ) เสียหายบางส่วน สามารถอยู่ได ้ จำนวน หลงั 
 (  ) เสียหายบางส่วน ไม่สามารถอยู่ได ้ จำนวน หลงั 
 (  ) เสียหายทัง้หมด  จำนวน หลงั 
5.1.2  อาคารและสถานที ่

อาคารพาณิชย์  (  ) เสียหายบางส่วน สามารถอยู่ได้  จำนวน   หลงั 
    (  )  เสียหายบางส่วน ไม่สามารถอยู่ได้ จำนวน   หลงั 
    (  )  เสียหายทั้งหมด   จำนวน   หลงั 
  โรงงาน  (  )  เสียหายบางส่วน   จำนวน   หลงั 
    (  )  เสียหายทั้งหมด   จำนวน   หลงั 
  โรงแรม  (  )  เสียหายบางส่วน สามารถอยู่ได้ จำนวน   หลงั 
    (  ) เสียหายบางส่วน ไม่สามารถอยู่ได ้ จำนวน   หลงั 
    (  )  เสียหายทั้งหมด   จำนวน   หลงั 
  ตลาด  (  )  เสียหายบางส่วน   จำนวน   หลงั 
    (  )  เสียหายทั้งหมด   จำนวน   หลงั 

5.1.3 ทรัพยส์ินในการประ กอบอาชีพ   
  (  ) ยานยนต์  จำนวน   คัน 
  (  ) เรือประมง  จำนวน   ลำ 
  (  ) ปศุสัตว์   จำนวน   ตัว 

(  ) สัตว์ปีก  จำนวน             ตัว 
  (  ) พื้นที่การเกษตร 
     (  ) พืชไร่  จำนวน                 ไร่ 

(  ) พืชสวน  จำนวน        ไร่ 
 (  )  นาข้าว  จำนวน                  ไร่ 
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(  ) บ่อปลา/กุ้ง/สัตว์นํ้า จำนวน                   บ่อ 
(  ) เครื่องมือประกอบอาชีพ  จำนวน                         อัน 
(  )  อื่นๆ ระบ ุ                 จำนวน  

 
 5.2 สาธารณประโยชน์ที่ได้รบัความเสียหายจากภัยพิบัต ิ

(  ) ถนนจำนวน สาย 
(  ) สะพาน/คอสะพาน   จำนวน  แห่ง 
(  ) ทำนบกั้นนํ้า    จำนวน  แห่ง 
(  ) ฝาย     จำนวน  แห่ง 
(  ) เหมือง    จำนวน  แห่ง 
(  ) ศาสนสถาน    จำนวน  แห่ง 
(  ) สถาบันการศึกษา   จำนวน  แห่ง 
(  ) สถานพยาบาล   จำนวน  แห่ง 
(  ) สถานที่ราชการ ระบ ุ   จำนวน  แห่ง 
(  ) ศาลาประชาคม /ศาลาอเนกประสงค์ จำนวน  แห่ง 
(  ) บ่อน้ำ / อ่างเก็บน้ำ   จำนวน  แห่ง 
(  ) ท่อระบายน้ำ    จำนวน  แห่ง 
(  ) โบราณสถาน    จำนวน  แห่ง 
(  ) อื่นๆ ระบ ุ    จำนวน  

6. ความต้องการความช่วยเหลือรายการความจำเป็นท่ีไมใ่ช่อาหาร (NFIs) ตามมาตรฐาน Sphere NFI 
 

รายการ จำนวน 
1. นํ้าดื่ม (ครัวเรือนละ 20 - 40 ลิตร)  
2. อุปกรณ์และวัสดเุพื่อการประกอบอาหารทีเ่หมาะสม  
3. วัสดุเพื่อสุขอนามัยชองผู้หญิง (เซ่น ผ้าอนามัย)  
4. เครื่องใช้ประจำวัน (เซ่น สบุ่ ผงซักฟอก แซมพสระผม ยาสีฟ้'น)  
5. เครื่องนอน (เซ่น หมอน ผ้าผืน เสือ่ ผ้าหม่)  
6. เสื้อผ้า คนละ 2 ชุด  
7. ยาสามัญประจำบ้าน  
8. เครื่องผลิตน้ําด่ืม  
9. การจัดการพื้นทีอ่พยพสัตว์เลี้ยง  
10. การจัดการชองเสียและขยะ  
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7. นํา้และสุขาภิบาล 

7.1 ประเภทแหล่งนํ้าทีส่ามารถเข้าถึงได้ ในช่วงเกิดภัยพิบัต ิ
 (  ) ซื้อน้ำ   (  ) ประปาส่วนภูมิภาค (  ) ประปาชุมซน 
    (  ) บ่อน้ำบาดาล/น้ำใต้ดิน (  ) อื่นๆ ระบ ุ  
7.2 ประเภทห้องสุขาที่ตอ้งการ ในช่วงเกิดภัยพิบัต ิ

(  ) สุขาสำเรจ็รปู    (  ) สุขาเคลื่อนที ่
(  ) สุขาประจำที่/สุขาที่สร้างขึ้นใหม่ในชุมซน 
(  ) อื่นๆ ระบ ุ  

8. สขุภาพ 
 8.1 การบริการสาธารณสุฃที่ยงัเปิด่ใหบ้ริการได้ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ 

(  ) โรงพยาบาลรัฐ  (  ) โรงพยาบาลเอกซน (  ) คลินิก/สถานพยาบาล 
(  ) รพ.สต.  (  ) ร้านขายยา  (  ) อื่นๆ ระบ ุ  

8.2 จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงเกดิภัยพิบัติ  
(  ) แพทย์ จำนวน คน 
(  ) ทันตแพทย์ จำนวน คน 
(  )จิตแพทย ์ จำนวน คน 
(  )เภสัชกร จำนวน คน 
(  ) พยาบาล จำนวน คน 
(  ) เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข จำนวน คน 
(  ) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน คน 
(  ) อื่นๆ ระบ จำนวน คน 

 8.3 ปัญหาสุขภาพ ในช่วงเกิดภัยพิบัต ิ
 (  ) โรคอุจจาระร่วง   (  ) โรคหวัดและทางเดินหายใจ (  ) สุขภาพจิต 

(  ) การบาดเจ็บจากการเกิดภัยพบิัติ  (  ) เจ็บป่วยเรื้อรัง    (  ) โรคน้ำกัดเท้า  
(  ) อื่นๆ ระบ ุ

9. อาหาร 
9.1 อาหารหลกั ในช่วงเกิดภัยพิบัต ิ

(  ) ข้าวสาร / อาหารกึ่งสำเร็จรูป  (  ) อาหารกระป๋อง 
(  )ไข่     (  ) อาหารปรุงสด 
(  ) อาหารฮาลาล 
(  ) อื่นๆ ระบ ุ  

9.2 แหล่งอาหาร ในช่วงเกิดภัยพิบัต ิ
(  ) ตลาดท้องถ่ิน    (  ) ร้านขายอาหาร     
(  ) เพาะปลกู / เลี้ยงสัตว์   (  ) ครัวกลาง    
(  ) ได้รับแจกอาหาร    (  ) หาอาหารเอง เซ่น จับปลา 
(  ) อื่นๆ ระบ ุ  
 

10. ศูนย์พักพิง (Shelter) 
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10.1ลักษณะการอพยพ 
(  ) ประซาซนที่ไม่ยอมอพยพ จำนวน คน 
(  ) ประซาซนอพยพไปที่ศูนย์พักพงิ จำนวน คน 
(  ) ประซาซนอพยพไปอยูท่ี่อื่นที่ไม่ใช่ศูนย์พักพงิ จำนวน คน 

 10.2 เหตผุลในการอพยพ 
(  ) ไม่ปลอดภัยหลังเกิดภัยพิบัต ิ
(  ) บ้านเสียหายไม่สามารถอยู่อาศัยได ้
(  ) การคมนาคมถูกตัดขาดไม่สามารถเข้าขุมซนได ้
(  ) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได้รับความเสียหายไม่สามารถใข้ได้ 
(  ) เกิดโรคระบาด 
(  ) อื่นๆ ระบ ุ  

 10.3 จำนวนศูนย์พักพิง จำนวน  แห่ง 
11. การศึกษา 

11.2 สถาบันการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ 
จำนวนสถาบันการศึกษาที่ได้รบัผลกระทบ จำนวน  แห่ง 
จำนวนสถาบันการศึกษาที่ได้รบัผลกระทบ แต่เปิดการเรียนการสอนได้  จำนวน  แห่ง 
จำนวนสถาบันการศึกษาที่ได้รบัผลกระทบ แต่เปิดการเรียนการสอนไม่ได้  จำนวน  แห่ง 

11.2 ผลกระทบต่อสถานศึกษา และผูท้ี่เกี่ยวข้อง 
(  ) ไม่มีผู้สอน     (  ) ถูกใช้เพื่อเป็นศูนย์พักพงิ 
(  ) นักเรียนไม่ปลอดภัยทีจ่ะเข้าไปเรียน  (  ) วัสดุและอุปกรณ์ขำรุด/ได้รบัความเสียหาย 
(  ) ผู้ปกครองยังต้องการให้เดก็อยู่กบัครอบครัว (  ) ระบบการคมนาคมขนส่งถูกตัดขาด 
(  ) อื่นๆ ระบ ุ  

12. การคุม้ครอง 
 12.1จำนวนเด็กในพื้นที่ประสบภัย (อายุตํ่ากว่า 18ปี) 

จำนวนเด็กในพื้นที่
ทั้งหมด 

จำนวน คน หญิง คน ชาย    คน 
เด็กที่พ่อแม่/ผป้กครอง

เสียชีวิต 
จำนวน คน หญิง คน ชาย คน 

เด็กพลัดหลง จำนวน คน หญิง คน ชาย คน 
อื่นๆ โปรดระบ ุ       

 12.2 ภัยคุกคามที่มีโอกาสเกิดข้ึนต่อเด็ก (อายุตํ่ากว่า 18 ปี) ในช่วงเกิดภัยพิบัติ 
(  ) การค้ามนุษย์  (  ) แรงงานเด็ก  (  ) ความรุนแรงกับเด็ก 
(  ) ยาเสพติด  (  ) โรคติดต่อ  (  ) การคุกคามทางเพศ 
(  ) เด็กสูญหาย  (  ) อื่นๆ ระบ ุ  
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินความเสียหายและความตอ้งการระยะท่ี 2                         หมายเลขอา้งอิงแบบประเมิน..............................  

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ  อบต.โปง่ตาลอง  พ.ศ. ๒๕62 หน้า ๑๒ 
 

 

 
13. ข้อมูลข่าวสาร  
 13.1 แหล่งข้อมลข่าวสาร 

แหล่งข้อมูลข่าวสาร ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย / หลังเกิดภัย 
โทรทัศน์   
โทรศัพทม์ือถือ   
วิทยุ   
อินเตอรเ์น็ต   
เสียงตามสาย   
หนังสือพิมพ ์   
สื่อสิง่พิมพ์จากหน่วยงานรฐั   
อื่นๆ ระบ ุ   

 
 13.3 อปุสรรคในการเข้าถึงแหลง่ข้อมลูข่าวสารในช่วงเกิดภัยพิบัติ 

(  ) ไม่มีไฟฟ้า   (  ) ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอรเ์น็ต 
(  ) เส้นทางคมนาคมตัดขาด (  ) อื่นๆ ระบ ุ  

14. ภาพรวมของความต้องการความช่วยเหลือ  
14.1 การจัดลำดับความต้องการความช่วยเหลือเรง่ด่วน 

รายการ ระดับความต้องการ (เร่งด่วน) 
มาก ปานกลาง น้อย 

ที่พักพิง    
อาหาร ข้าวสาร อาหารแหง้    
นํ้าดื่ม/น้ำใช้    
อุปกรณ์ยงัชีพ/ถุงยังชีพ    
เวชภัณฑ์และยารักษาโรค    
สุขอนามัย การกำจัดสิ่งปฏิกลและขยะมลฝอย    
การใหบ้ริการด้านการศึกษา    
สัตว์เลี้ยง (อาหารและการขนย้าย)    
รายการที่ไม่ใช่อาหาร *รายละเอียดตามข้อ 6    
ระบบไฟฟ้า    
ระบบประปา    
ระบบสื่อสาร    
การคมนาคมขนสง่    
การรกัษาความปลอดภัยของขุมซน    
อื่นๆ โปรดระบุ...    
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14.1 การช่วยเหลือจากหน่วยงาน ในช่วงเกิดภัยพิบัต ิ
14.1.1 ด้านโครงสร้างถนน ระบุช่ือหน่วยงาน  
14.1.2 ด้านไฟฟ้า ระบุช่ือหน่วยงาน 
14.1.3 ด้านประปา ระบุช่ือหน่วยงาน 
14.1.4 ด้านการสื่อสาร ระบุช่ือหน่วยงาน 
14.1.5 ด้านอาหาร ถุงยังชีพ ระบุช่ือหน่วยงาน 
14.1.6 ด้านสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ใช่อาหาร ระบุช่ือหน่วยงาน 
14.1.7 ด้านสุขภาพ ระบุซือ่ช่ือหน่วยงาน 
14.1.8 ด้านที่พักพิง/ที่อพยพช่ัวคราว ระบุช่ือหน่วยงาน 
14.1.9 ด้านสุขาภิบาล ระบุช่ือหน่วยงาน 
14.1.10 ด้านการศึกษา ระบุช่ือหน่วยงาน 
14.1.11 ด้านการคุ้มครอง ระบุช่ือหน่วยงาน 
14.1.12 อื่นๆ ระบุช่ือหน่วยงาน 
 
ผู้ประเมิน     ตำแหน่ง      
วัน/เดือน/ป ี     เวลา        

 
******************************* 
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รายละเอียดศูนย์พักพิง 
(1) ข้อมูลศูนย์พักพงิผูป้ระสบภัย 

ช่ือศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย __________________________  
หมู่บ้าน ___________________________  ตำบล      . 
อำเภอ ___________________________  จังหวัด      
พิกัด (GPS) LAT __________________________ LONG _____________________  
ผู้ประสานที่พักพิง _________________________ เบอร์ติดต่อ __________________  
หัวหน้าศูนย์พักพิง _______________________  เบอร์ติดต่อ ___________________  

(2) ประเภท 
(  )ศาสนสถาน (  )สถาบันการศึกษา (  ) ชุมชน 
(  ) สนามกีฬา (  ) พื้นที่ทหาร (  ) สถานสงเคราะห์ 
(  ) อื่นๆ ระบุ ______________________  

(3) ขนาดพื้นที่ใช้สอย _____________ ตารางเมตร 
(4) ศักยภาพที่รับผู้ประสบภัยได้ _____________ คน จำนวนที่อยู่จรงิ จำนวน                    คน 
(5) ระบบการบรหิารจัดการภายในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย 

 

รายการ มี (ปริมาณ / ขนาด) ไม่ม ี
1. สถานที่นอน   

- เครื่องนอน/ฟูก   
- มุ้ง   
- เสื่อ   
- ผ้าหม่   
- เต้นท ์   

2. ห้องสุขา   
- หญงิ   
- ชาย   

3. ห้องอาบน้ำ   
- หญงิ   
- ชาย   

4. โรงครัว   
- อุปกรณ์ทำครัว   
- จาน/ช้อน/ถ้วย   

5. ฉากกั้น   

6. พื้นที่ส่วนกลาง   

7. จุดพยาบาล   
 



แบบประเมินความเสียหายและความตอ้งการระยะท่ี 2                         หมายเลขอา้งอิงแบบประเมิน..............................  

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ  อบต.โปง่ตาลอง  พ.ศ. ๒๕62 หน้า ๑๕ 
 

 

 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

รายการ มี (ปริมาณ / ขนาด) ไม่ม ี

8. จุดลงทะเบียนผูป้ระสบภัย 
  

9. จุดรับบรจิาคและคลังเก็บ 
  

10. จุดดูแลกลุ่มเปราะบาง เซ่น เด็กเลก็ คนพิการ ผูสู้งอายุ สตรีมีครรภ์ 
  

11. ที่จอดรถ 
  

12. พื้นที่กิจกรรมทางศาสนา ระบ ุ
  

13. พื้นที่บริการคนพกิาร (รลีแชร)์ หรือผู้ที่ต้องการบริการพิเศษ 
  

14. พื้นที่จัดการขยะ 
  

15. มุมลันทนาการ/มุมให้คำปรึกษา 
  

16. พื้นที่ซักล้าง 
  

17. พื้นที่สำหรบัสัตว์เลี้ยง 
  

18. การรกัษาความปลอดภัยในศูนย์พักพงิผูป้ระสบภัย 
  

19. อื่นๆ ระบ ุ
  

 

หมายเหตุ : มาตรฐานศูนย์ฟักพงิ (องค์การสหประซาซาติ) 
รายการ จำนวน/ประชากร 

สุขา 1 : 20 
ระยะทางจากสุขาถึงที่พกั 5-51 เมตร 
เจ้าหน้าที่หลักดูแล 1:100 
อาสาสมัครช่วยเหลือ 4:100 
นํ้าส่วนตัว 15-20 ลิตร/คน/จัน 
นํ้าสำหรับครัวในศูนย์ฯ 20-30 ลิตร/คน/วัน 
นํ้าสำหรับหน่วยแพทย์/พยาบาล 40-60 ลิตร/คน/วัน 
อาหาร 2100 Kca 1/คน/วัน 
พื้นที ่ 3.5 ตารางเมตร/คน 
ขนาดพื้นที่ศูนย์ฯ 30 ตารางเมตร/คน 

 


