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  สาธารณภัยในพื้นที่ตำบลวังตะเฆ่ ยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และซับซ้อน    

มากขึ้น  เนื่องจากความแปรปรวนของภูมิอากาศโลก  ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  ประกอบ

กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว  ประชาชนมีโอกาส

อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น  ส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติ เช่น 

อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว และภัยจากการกระทำของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของ

สารเคมีอันตราย 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน  และมีบทบาท 

ภารกิจในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภัยในลำดับแรก  ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไป ให้

ความช่วยเหลือ  ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  กำหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการป้องกัน  และบรรเทาสาธารณภัยและให้ผู้บริหารองค์กร ปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อำนวยการท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นของตน   จึงถือเป็น

ภารกิจสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกัน   สาธารณภัย  และ

พัฒนาขดีความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยภายหลัง จากสถานการณ์ภัยยุติ 

  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ

บรรเทา สาธารณภัย สำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงาน

ต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ข้างเคียง ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย ได้อย่าง

ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวช้อง  สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผน

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากการเกิดสาธารณภัยที่มีผลต่อชีวิต  ทรัพย์สินและ

เศรษฐกิจได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
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สารบัญ 

 ประกาศ 

คำนำ 

เนือ้หา            หนา้ 

ขั้นตอนการปฏิบัติการตามวัฏจักรของสาธารณภัย 

ส่วนที ่           ๑      หลักการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

บทที่ ๑  บทนำ                                            

           ๑.1  วัตถุประสงค์         2 
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๒.3 การประเมินความเสี่ยงภัยของตำบลวังตะเฆ่     8 
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๔.2 ระยะระหว่างเกิดสาธารณภัย      ๑๔ 

๔.๒.1 มาตรการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน        ๑๔ 
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๔.๓.1 มาตรการในการจัดการหลังเกิดภัย        14 

๔.๔ แหล่งที่มาของงบประมาณ       ๑4 
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 แผนภูมทิี ่1  วฏัจกัรการบริหารจดัการสาธารณภยั (Disaster  Management Cycle) 

ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
ตามวัฏจักรของสาธารณภัย 

 

ระหว่างเกิดภัย 

 

หลังเกิดภัย
 ก่อ

นเ
กดิ

ภัย
 

 

3. การบรรเทา
ทุกข ์การ
จัดการ 

ในภาวะฉุกเฉิน 

เกดิสาธารณภัย 

 (Disaster Impact ) 

4. การฟื้นฟูบูรณะและ
ก่อสร้างใหม่ 

1. การป้องกันและลดผล 
กระทบ 

 

2. การเตรียม
ความพร้อมรับ

ภัย  
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  วงจรการปฏิบัติการตาม วักจักรของสาธารณภัย สามารถสรุปภารกิจในการบริหารจัดการ  

สาธารณภัยได้เป็น 3 กลุ่มภารกิจ คือ ภารกิจก่อนเกิดภัย ภารกิจระหว่างเกิดภัย และภารกิจหลังเกิดภัย 

โดยกิจกรรมในแต่ละกลุ่มภารกิจต้องมีศักยภาพในการประสานความร่วมมือปฏิบัติงานจากหน่วยงาน    ที่

เกี่ยวข้องอย่างเป็นขั้นตอนและอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุกกิจกรรมดังกล่าว ข้างต้นจะปรากฏตามแผนการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550  ซึ่งกำหนดให้

มีสาระสำคัญอย่างน้อยในเรื่อง 

 (1) แนวทาง มาตรการ และงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 (2) แนวทางและวิธีการในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า

และระยะยาวเมื่อเกิดสาธารณภัย รวมถึงการอพยพประชากร หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย การดูแลเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ

สื่อสารและการสาธารณูปโภค 

 (3) หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ และวิธีการให้ได้มาซึ่ง

งบประมาณเพื่อการดำเนินงาน 

 (4) แนวทางในการเตรียมพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องใช้ และจัดระบบปฏิบัติการใน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการฝึกบุคลากรและประชาชน 

 (5) แนวทางในการซ่อมแซม บูรณะ ฟื้นฟู และให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังสาธารณภัย

สิน้สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_ ๑ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๑ 
 



_ ๒ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

บทที่ ๑ 

บทนำ 

หลักการ 

  สถานการณ์สาธารณภัยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในปัจจุบัน พบว่า ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่

เกิดขึ้นมีความถี่และความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว พายุฤดูร้อน เป็นต้น  โดยมี

ปัจจัยหลักมาจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การตัดไม้ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย การขยายตัว

ของภาคอุตสาหกรรม ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงจนเข้าสู่ภาวะโลกร้อนที่รุนแรงและรวดเร็ว

ขึ้น  การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกมีผลต่อระบบนิเวศ เช่น น้ำแข็งขั้วโลกละลายเพิ่มขึ้น สภาพอากาศ

แปรปรวน ร้อนจัด และอากาศที่หนาวจัด ทำให้มีหิมะปกคลุมมากเหมือนที่กำลังเกิดขึ้นในทวีปยุโรป หรือเมื่อ

เกิดฝนตกในปริมาณมากเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหนัก และแผ่นดินถล่มดังที่เกิดขึ้นกับจังหวัดทาง

ภาคใต้ของประเทศไทย 

  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแห่งพื้นที่ คือ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี

กฎหมายจัดตั้ง มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่นและ     มีหน้าที่ ช่วยเหลือ

ผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา) เป็น

ผูช่้วยผู้อำนวยการท้องถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของ

ตน และมีหน้าที่ช่วยเหลอืผูอ้ำนวยการท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย (มาตรา 20) 

วัตถุประสงค์ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระดับตำบล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 ๑. เพื่อสร้างเสริมความรู ้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับสาธารณภัยให้แก่ประชาชนและชุมชน 

 ๒. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฯ อันจะนำไปสู่การเตรียมความพร้อม

และการสรา้งความเชื่อมั่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 ๓. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติให้เหลอืน้อยที่สุด 

 ๔. เพื่อให้ประชาชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลอืฟืน้ฟูอย่างทั่วถึงและทันเวลา 

 ๕. เพื่อบูรณาการระบบการสั่งการที่มเีอกภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 6. เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ด ีและสอดคล้องกับวัฏจักรการเกิดภัย 

 

 

 

 

 



_ ๓ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

บทที่ ๒ 

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

สภาพภูมิสังคม 

 ลักษณะทางภูมิศาสตร์  

  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ตั้งอยู่บ้านวังอุดม หมู่ที่ 13 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัว

ระเหว จังหวัดชัยภูมิ  มีเนื้อที่ ทั้งหมด 306 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1981250 ไร่ ติดทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 225 (ถนนสายชัยภูมิ นครสวรรค์) ระยะทางจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ถึง   

- อำเภอหนองบัวระเหว  16  กิโลเมตร 

- จังหวัดชัยภูมิ    68  กิโลเมตร 

- กรุงเทพมหานคร  318  กิโลเมตร          

 อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนอื  ติดต่อกับ ตำบลห้วยแย้   อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 

ทิศใต้      ติดต่อกับ ตำบลโคกสะอาด  อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 

ตำบลโป่งนก  อำเภอหนองเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโคกสะอาด  อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโป่งนก  อำเภอหนองเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 

        อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 

 ภูมิประเทศ 

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูงสลับภูเขา ส่วนใหญ่ พื้นที่เป็นป่าและเนินเขา ประมารณ 80

เปอร์เซ็นต์ ของพืน้ที่ ส่วนใหญ่เป็นพืน้ที่ของป่าสงวนพืน้ที่ความรับผดิชอบของสำนักบริหารพืน้ที่อนุรักษ์ที่ 7 

 ลักษณะภูมิอากาศ 

 ภูมิอากาศของตำบลวังตะเฆ่ เป็นภูมิอากาศประเภทฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู อยู่ภายใต้อิทธิพล

ของลมมรสุม สามารถแบ่งฤดูกาลออกได้เป็น 3 ฤดู คอื  

- ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ลักษณะของฝนที่ตกส่วนมากจะเป็นพายุฝนฟ้า

คะนอง อิทธิพลของพายุดีเปรสช่ันจะได้รับไม่มากนัก ฝนตกมากในช่วงเดือนกันยายน  

- ฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์  

- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม    

 การประกอบอาชีพ 

  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ค้าขายและรับจา้ง พืชหลักที่เพาะปลูก

ในพื้นที่ส่วนมาก ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อยโรงงาน พริก และพืชผลอื่นๆ การจำแนกรายละเอียดการ

ประกอบอาชีพของประชาชน ดังนี้ อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 9.45 อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 15.25 อาชีพ

เกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ร้อยละ 75.3  

 

 



_ ๔ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  มีแหล่งน้ำ  ดังนี้ 

 แหล่งน้ำธรรมชาติ  

                     จำนวน ๔ แห่ง  ได้แก่ ลำหว้ยเชียงทา ลำห้วยตะโก ลำหว้ยยางชุม ลำหว้ยพนังลาว 

 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น   

                     ได้แก่  คลองชลประทาน 1 แห่ง จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 25 แห่ง 

 ลักษณะทางการปกครองการปกครองท้องที่ 

            องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  แบ่งการปกครองออกเป็น 18 หมู่บ้าน ได้แก่ 

ความหนาแน่นเฉลี่ย 34.62 คน / ตารางกิโลเมตร (4.02 คน / ครัวเรือน) 

 

รายละเอียด ข้อมูลประชากร หมู่บ้าน ตำบลวังตะเฆ่ 

ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที ่ ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

๑ บ้านวังตะเฆ่ ๑ ๓๖๑ ๔๙๗ ๕๒๐ ๑,๐๑๗ 

๒ บ้านวังกะทะ ๒ ๒๕๐ ๓๓๖ ๓๖๗ ๗๐๓ 

๓ บ้านวังอา้ยจดี ๓ ๒๓๓ ๔๑๕ ๔๑๐ ๘๒๕ 

๔ บ้านท่าโป่ง ๔ ๓๓๗ ๓๑๙ ๓๒๑ ๖๔๐ 

๕ บ้านสำนักตูมกา ๕ ๒๙๗ ๔๕๘ ๓๙๓ ๘๕๑ 

๖ บ้านหัวสะพาน ๖ ๓๒๔ ๖๐๙ ๕๖๒ ๑,๑๗๑ 

๗ บ้านโนนสำราญ ๗ ๓๑๘ ๕๗๔ ๕๔๔ ๑,๑๑๘ 

๘ บ้านโนนม่วง ๘ ๒๖๗ ๔๒๐ ๓๗๘ ๗๙๘ 

๙ บ้านหลังสัน ๙ ๒๘๔ ๓๔๕ ๓๑๕ ๖๖๐ 

๑๐ บ้านวังน้ำเขียว ๑๐ ๑๓๑ ๒๒๑ ๒๐๑ ๔๒๒ 

๑๑ บ้านปากดง ๑๑ ๑๘๕ ๒๕๐ ๒๓๓ ๔๘๓ 

๑๒ บ้านแจ้งวังทอง ๑๒ ๑๘๐ ๒๘๒ ๓๐๕ ๕๘๗ 

๑๓ บ้านวังอุดม ๑๓ ๒๙๓ ๕๕๔ ๕๔๒ ๑,๐๙๖ 

๑๔ บ้านวังกะทะ ๑๔ ๓๘๘ ๖๐๗ ๖๑๒ ๑,๒๑๙ 

๑๕ บ้านใหม่เจริญผล ๑๕ ๑๔๙ ๒๖๐ ๒๓๙ ๔๙๙ 

๑๖ บ้านศรสีง่า ๑๖ ๒๔๖ ๔๕๗ ๔๐๘ ๘๖๕ 

๑๗ บ้านโป่งนคร ๑๗ ๓๑๔ ๔๙๔ ๕๑๘ ๑,๐๑๒ 

๑๘ บ้านวังตะเฆ่ ๑๘ ๑๒๗ ๑๕๔ ๑๕๔ ๓๐๘ 

รวม ๔,๖๘๖ ๗,๒๕๒ ๗,๐๒๒ ๑๔,๒๗๔ 



_ ๕ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

 สภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน   

  การคมนาคม  

เส้นทางการคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ มีถนนทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 225 (ถนนชัยภูมินครสวรรค์) และนอกจากนีย้ังมีถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ได้แก่ 

1. ถนนลูกลัง   จำนวน 18 สาย 

2. ถนนลาดยาง  จำนวน 3 สาย 

3. ถนนคอนกรีต จำนวน 18 สาย 

  การโทรคมนาคม 

  มี โทรศัพท์สาธารณะจำนวน 18 แห่ง ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังใช้ได้ทุกหมู่บ้าน  โดย

ประชาชนที่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้คิดเป็นร้อยละ  ๙๐ 

  การไฟฟ้า 

  การไฟฟ้าอยู่ในความรับผดิชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจำนวน 18 หมู่บ้าน ประชากรมี

ไฟฟ้าใช้ประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ ของพืน้ที่ 

  สภาพทางเศรษฐกิจ 

  อาชีพ  การเพาะปลูกเป็นเกษตรกรรมหลัก ค้าขายและรับจ้าง พื้นที่ส่วนใหญ่จะปลูก ได้แก่ มัน

สำปะหลัง ข้าวโพด อ้อยโรงงาน 

 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

  การอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ 

  -  โรงแรมรีสอร์ท   จำนวน    1    แห่ง 

  -  ร้านเสริมสวย   จำนวน    10    แห่ง  

  -  ร้านค้าต่างๆ     จำนวน    ๓8    แห่ง 

  -  ปั๊มน้ำมัน    จำนวน    22    แห่ง 

  -  ตลาดนัด    จำนวน    ๕    แห่ง 

  -  ร้านอาหาร – เครื่องดื่ม  จำนวน    25    แห่ง 

  -  ร้านซ่อมเครื่องยนต์   จำนวน    20    แห่ง 

  -  โรงสีข้าว    จำนวน    25   แห่ง  

  การท่องเที่ยว 

  ในเขตพืน้ที่ตำบลวังตะเฆ่  มีแหล่งท่องเที่ยงตามธรรมชาติ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติไทรทอง และ

ผาหำหด ตั้งอยู่ในพืน้ที่ หมู่ที่ 10 บ้านวังนำ้เขียว ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 

 



_ ๖ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

สถิติการเกิดสาธารณภัยของตำบลวังตะเฆ่ 

 

อุทกภัยและดินโคลนถล่ม 

ปี พ.ศ. 
จำนวนครั้ง 

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 

พืน้ที่ประสบภัย 

(หมู่บ้าน) 

เสียชีวติ 

(คน) 

บาดเจ็บ 

(คน) 

มูลค่าความเสียหาย      

(บาท) 

2560 - - - - - 

2561 - - - - - 

2๕62 - - - - - 

  

          พายุหมุนเขตร้อน (วาตภัย) 

ปี พ.ศ. 
จำนวนครั้ง 

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 

พืน้ที่ประสบภัย 

(หมู่บ้าน) 

เสียชีวติ 

(คน) 

บาดเจ็บ 

(คน) 

มูลค่าความเสียหาย      

(บาท) 

2560 4 5,7,11,14, - - 258,250 

2561      

2๕62      

  

          ภัยแล้ง 

ปี พ.ศ. 
จำนวนครั้ง 

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 

พืน้ที่ประสบภัย 

(หมู่บ้าน) 

เสียชีวติ 

(คน) 

บาดเจ็บ 

(คน) 

มูลค่าความเสียหาย      

(บาท) 

2560 - - - - - 

2561 - - - - - 

2๕62 - - - - - 

 

ไฟป่าและหมอกควัน 

ปี พ.ศ. 
จำนวนครั้ง 

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 

พืน้ที่ประสบภัย 

(หมู่บ้าน) 

เสียชีวติ 

(คน) 

บาดเจ็บ 

(คน) 

มูลค่าความเสียหาย      

(บาท) 

2560 - - - - - 

2561 - - - - - 

2๕62 - - - - - 

 



_ ๗ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

สถิติการเกิดสาธารณภัยของตำบลวังตะเฆ่ (ต่อ) 

 ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง 

ปี พ.ศ. 
จำนวนครั้ง 

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 

พืน้ที่ประสบภัย 

(หมู่บ้าน) 

เสียชีวติ 

(คน) 

บาดเจ็บ 

(คน) 

มูลค่าความเสียหาย      

(บาท) 

2560 - - - - - 

2561 2 - 2 - 50,800 

2๕62 1 - - - 7,000 

  

           อัคคีภัย 

ปี พ.ศ. 
จำนวนครั้ง 

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 

พืน้ที่ประสบภัย 

(หมู่บ้าน) 

เสียชีวติ 

(คน) 

บาดเจ็บ 

(คน) 

มูลค่าความเสียหาย      

(บาท) 

2560 ๑ ๖ - - ๕๐,๐๐๐ 

2561 - - - - - 

2๕62 1 7 - - ๕๐,๐๐๐ 

  

          ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 

ปี พ.ศ. 
จำนวนครั้ง 

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 

พืน้ที่ประสบภัย 

(หมู่บ้าน) 

เสียชีวติ 

(คน) 

บาดเจ็บ 

(คน) 

มูลค่าความเสียหาย      

(บาท) 

2560 - - - - - 

2561 - - - - - 

2๕62 - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_ ๘ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

การประเมินความเสี่ยงภัยของตำบลวังตะเฆ่ 

  จากข้อมูลสถิติการเกิดอุทกภัยและวาตภัย หลายครั้งในพื้นที่ตำบลวังตะเฆ่  ซึ่งนับวันยิ่งมี

โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  และนับวันยังคงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกินกว่าวัฏจักรตามธรรมชาติ  อันเป็นผลให้

เกิดปรากฎการณ์ต่างๆ ทั้งภัยพิบัติที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์  อันเนื่องมาจากทำให้ทรัพยากรธรรมชาติ

เสื่อมโทรมลงอย่างมาก  สภาพทางนเิวศวิทยาเปลี่ยนแปลงไป  นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้น 

ประกอบกับลักษณะภูมิศาสตร์โดยทั่วไปของตำบลวังตะเฆ่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูงสลับภูเขา 

ส่วนใหญ่ พื้นที่เป็นป่าและเนินเขา ประมารณ 80เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ ซึ่งเสี่ยงต่อการการเกิดสาธารณภัย ดังนี้ 

(เรียงจากความเสี่ยงภัยมากไปหาน้อยตามลำดับ) 

            - วาตภัย 

   - อุทกภัยและดินโคลนถล่ม  

   - ภัยแล้ง 

   - ภัยจากอัคคีภัย 

   - ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน 

- ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 

  จากความเสี่ยงต่อสาธารณภัยดังกล่าวข้างต้น ส่งผลกระทบต่อชีวติและทรัพย์สินของประชาชน

และของรัฐ  ดังนัน้องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ จึงจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ

ตำบล ปี พ.ศ.2563 ขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_ ๙ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

 

บทที่ ๓ 

การวเิคราะห์สภาพ แวดล้อม วิสัยทัศน์ พันธกิจและ 

เป้าประสงค์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT analysis)  

  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) คือ การวิเคราะห์สำรวจสภาพแวดล้อมภายใน 

และสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เพื่ อนำมาสังเคราะห์ว่าองค์กรมีจุดแข็ง (Strengths), จุดอ่อน 

(Weaknesses), อุปสรรค (Threats) และโอกาส (Opportunities) อย่างไร  ซึ่งสภาพแวดล้อมดังกล่าว ประกอบไป

ด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้ 

  ปัจจัยภายใน  คือ  สิ่งที่เราควบคุมได้ ได้แก่ 

  จุดแข็ง หมายถึง  ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นบวก  ซึ่งนำมาเป็น

ประโยชน์ในการทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 

  จุดอ่อน หมายถึง  ความสามารถและสถานการณ์ ภายในองค์กรที่ เป็นลบและด้อย

ความสามารถ  ซึ่งไม่สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 

  ปัจจัยภายนอก  คือ  สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ ได้แก่ 

  อุปสรรคหรืออันตราย  หมายถึง  ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ไม่เอื้ออำนวยให้การ

ทำงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์หรือสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัญหาต่อองค์กร   ซึ่งในที่นี้  คือ 

อันตรายจากสาธารณภัยต่างๆ 

  โอกาส  หมายถึง  ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เอือ้อำนวยให้การทำงานขององค์กร

บรรลุวัตถุประสงค์หรอืสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการขององค์กร 

สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบรหิารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

จุดแข็ง 

(Strengths) 

1. มีทรัพยากรธรรมชาติหลากชนิด พร้อมแหล่งท่องเที่ยว 

2. มีกฎหมายที่เป็นหลักในการทำงาน 

3. บุคลากรมีความรูห้ลากหลายสาขาและมากด้วยประสบการณ์ 

4. มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน สามารถดำเนินงานได้ 

จุดอ่อน 

(Weaknesses) 

1. ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายและเสื่อมโทรม 

2. ขาดความชัดเจนของระบบในการปฏิบัติ 

3. ขาดบุคลากรที่มคีวามรู ้ความเข้าใจในด้านการป้องกัน บรรเทา ฟืน้ฟู อย่างแท้จริง 

4. ขาดอุปกรณ์และเครื่องมอืที่ทันสมัย 

 



_ ๑๐ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

 

สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบรหิารส่วนตำบลวังตะเฆ่ (ต่อ) 

โอกาส 

(Opportunities) 

1. จังหวัด อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญในการบูรณา 

    การด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

2. นโยบายแห่งรัฐใหค้วามสำคัญและมอบหมายใหเ้ป็นหน่วยงานหลักที่ 

    รับผิดชอบ ภารกิจ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3. ประชาชนให้ความยอมรับเชื่อถือ และเห็นความสำคัญในการป้องกันบรรเทา   

    ฟืน้ฟู ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม  ให้ความสำคัญเพื่อความปลอดภัยของ 

   ประชาชน 

4. มีกฎหมายเป็นหลักในการทำงาน 

อุปสรรค/อันตราย 

(Threats) 

1. ขาดระบบฐานขอ้มูลในการเตือนภัย และเครื่องมือ เทคโนโลยีในการ 

    สนับสนุนการดำเนินงาน 

2. สาธารณภัยเกิดนอกเหนือการควบคุมทำให้ยากต่อการจัดการ 

3. การเชื่อมโยงระบบงานในแต่ละหน่วยงานไม่ทั่วถึง 

4. สภาพภูมปิระเทศ พืน้ที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดเชิงเขา เป็นที่ราบชายฝั่ง    

    อยู่ติดทะเลอันดามัน ทำให้เกิดสึนามิ อุทกภัย และวาตภัยได้ตลอดเวลา 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

  การกำหนดวิสัยทัศน์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง

ตะเฆ่  เป็นความคาดหวังที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ปรารถนาจะบรรลุในอนาคต ดังนั้นการกำหนด

วิสัยทัศน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเน้นเรื่องอะไรใหพ้ิจารณาจาก จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และ

อันตรายที่เกิดขึ้นในตำบลใหส้อดคล้องกับวิสัยทัศน์ในแผนพัฒนาตำบล  

  “ศูนย์ป้องกันสาธารณภัยตำบลวังตะเฆ่  เป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย เพื่อประโยชน์สุขของปวงประชา พร้อมให้บริการอย่างทั่วถึง” 

พันธกิจ (Mission)  

  กรอบหรือขอบเขตการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วน

ตำบลวังตะเฆ่สามารถทำได้โดย  นำภารกิจหรือหน้าที่ความรับผิดชอบที่องค์กรได้รับมอบหมายตั้งแต่แรกมา

เป็นแนวทาง  ทั้งนี้ ผู้จัดทำต้องกำหนดขอบเขตพันธกิจให้ครอบคลุมและชัดเจน  เพื่อให้การจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์ในขั้นตอนต่อไปเป็นไปอย่างสะดวกและถูกต้อง จึงนำพันธกิจทั้งหมดมาพิจารณาในภาพรวม ว่า



_ ๑๑ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

องค์กรจักต้องดำเนินการในเรื่องใดบ้าง และเพื่อให้สามารถบรรลุพันธกิจได้ครบถ้วนทุกข้อองค์กรต้องมีความ

เป็นเลิศในด้านใด หรอืควรมุ่งเน้นไปในทิศทางใด เช่น 

  1. ดำเนินการจัดทำนโยบายแนวทางและวางมาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในเขตพืน้ที่ตำบลวังตะเฆ่  ทั้งขั้นตอนก่อนเกิดภัย  ขณะเกิดภัย  และหลังเกิดภัย 

  2. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการสร้างเครอืข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณ  โดย

การร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผดิชอบ 

  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการป้องกัน เตือนภัย และบรรเทาสาธารณภัย  

  4. สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในเขตพืน้ที่แต่ละชุมชน 

  5. ฝกึอบรมและฝกึปฏิบัติในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ

ฟืน้ฟูสภาพพื้นที่ ตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด 

  6. ส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

และฟืน้ฟูสภาพพื้นที่ 

  7. อำนวยการและประสานการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย  และฟื้นฟูบูรณะ

สภาพพื้นที่ ที่ประสบสาธารณภัยขนาดใหญ่ 

  8. ประสานความช่วยเหลือในการป้องกัน การช่วยเหลือ การบรรเทาและฟืน้ฟูกับหน่วยงานทั้ง

ภายในและภายนอก   

  9. ดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง

ตะเฆ่  หรอืตามที่จังหวัดมอบหมาย 

เป้าประสงค์  (Goals)   

  คือ สิ่งที่หน่วยงานปรารถนาจะบรรลุ โดยต้องนำพันธ์ กิจมาพิจารณาว่า หากสามารถ

ดำเนนิการจนประสบความสำเร็จตามประเด็นแลว้ ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ และได้รับประโยชน์อย่างไร เช่น  

  1. เพื่อให้ชุมชนและประชาชนมคีวามพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้

อย่างมีประสทิธิภาพสามารถลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติให้เหลอืน้อยที่สุด 

  3. เพื่อให้ประชาชนผู้ประสบภัย ได้รับการช่วยเหลอื ฟืน้ฟู เยียวยา อย่างทันเวลาและทั่วถึง 

  4. เพื่อบูรณาการระบบการสั่งการที่มีเอกภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ

ตำบล 

  5. เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดีและสอดคล้องกับวัฏจักรการเกิดภัยนำไปสู่

การคุ้มค่า และยั่งยืน 

  6. พัฒนาองค์กรให้มขีีดสมรรถนะสูง 



_ ๑๒ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

ขอบเขตสาธารณภัย   

  สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์   

โรคระบาดสัตว์น้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจาก

ธรรมชาติ มีผู้ทำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด  ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือ

ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ  และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อ

วินาศกรรมด้วย 

  ภัยทางอากาศ   หมายถึง  ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ 

  การก่อวินาศกรรม หมายถึง การกระทำใดๆ อันเป็นการมุ่งทำลายทรัพย์สินของประชาชนหรือ

ของรัฐ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวนขัดขวาง หน่วงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใด ๆ ตลอดจน

การประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมือง การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โดย

มุ่งหมายที่จะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ 

  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การ

บริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ฉบับนี ้กำหนดขอบเขตสาธารณภัยไว้ดังนี้ 

  ด้านสาธารณภัย 

  (1) อุทกภัยและดินโคลนถล่ม   (2) ภัยจากพายุหมุนเขตร้อน 

 (3) ภัยจากอัคคีภัย    (4) ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 

  (5) ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง  (6) ภัยแล้ง 

  (7) ภัยจากอากาศหนาว   (8) ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน 

  (9) ภัยจากแผ่นดนิไหวและอาคารถล่ม  (10) ภัยจากโรคระบาดสัตว์และสัตว์นำ้ 

  (11) ภัยจากโรคระบาดในมนุษย์   (12) ภัยจากโรค แมลง สัตว์ ศัตรูพืชระบาด 

   ด้านความมั่นคงของประเทศ 

  (1) ภัยจากการก่อวินาศกรรม 

  (2) ภัยจากทุ่นระเบิดกับระเบิด 

(3) ภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (3) ภัยทางอากาศ 

 (4) ภัยจากการชุมนุมประท้วงและก่อการจลาจล 

 

 

 

 



_ ๑๓ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

บทที่ ๔ 

แผนงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  จะดำเนินการ

เป็นไปตามวงจรวัฏจักรของสาธารณภัยในแนวทางการปฏิบัติการในเชิงรุก (Proactive Approch) เท่าที่จะ

สามารถทำได้  ซึ่งจะเป็นการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน     

และการฟื้นฟูบูรณะ  โดยมีแนวทางและกิจกรรมที่สำคัญให้สอดรับกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ.2550 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พระราชบัญญัติงบประมาณและระเบียบว่าด้วยการบริหาร

งบประมาณ พ.ศ.2548  โดยแผนงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นแผนงานระยะ 5 ปี มีการแบ่ง

กระบวนการออกเป็น 3 ระยะของการจัดการสาธารณภัย ดังนี้ 

ระยะก่อนเกิดสาธารณภัย 

  มาตรการการป้องกันและลดผลกระทบ  เป็นการปรับระบบการบริหารจัดการสาธารณภัย

ให้    มีขีดความสามารถในการเตรียมการเผชิญสาธารณภัยต่างๆ ไว้ล่วงหน้าก่อนเกิดภัยเป็นการลดความ

รุนแรงและลดความสูญเสียจากสาธารณภัยที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ให้มคีวามเสี่ยงให้มนี้อยที่สุด ได้แก่ 

  (1) การป้องกันสาธารณภัยโดยใช้มาตรการดา้นโครงสร้าง 

   (2) การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย เพื่อจัดทำฐานข้อมูล

ด้านสาธารณภัยให้สมบูรณ์ ทันสมัย สามารถเชื่อมต่อระบบข้อมูลได้ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับ

ตำบลถึงระดับหมู่บ้าน  

  มาตรการในการเตรียมความพร้อม เป็นการสร้างระบบการเตรียมความพร้อมและแนวทาง 

ปฏิบัติในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น  เพื่อลดภาระในการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐเมื่อเกิดสา

ธารณภัย ได้แก่ 

   (1)  การจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ ตั้งแต่ระดับตำบลถึงระดับ

หมู่บ้าน 

   (2) การพัฒนาระบบการพยากรณ์และการแจ้งเตือนภัย ตั้งแต่ระดับตำบลถึงระดับหมู่บ้าน 

   (3) การพัฒนาศักยภาพของระบบสื่อสาร 

   (4) การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ 

   (5) การเตรียมปัจจัยสี่เพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภัย 

   (6) การเตรียมสนับสนุนด้านทรัพยากรและพลังงาน เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

   (7) การเตรียมบุคลากรเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   (8) การเสริมสรา้งความพร้อมของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 



_ ๑๔ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

ระยะระหว่างเกิดสาธารณภัย 

  มาตรการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  เป็นการเตรียมการที่จำเป็นให้สามารถเผชิญและ

จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว และเพื่อให้การปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินเป็นไป

อย่างมีระบบ ชัดเจน ไม่สับสน และลดความสูญเสียจากสาธารณภัยให้มนี้อยที่สุด ได้แก่ 

   (1) การจัดตัง้ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจระดับตำบล 

   (2) การเชื่อมโยงระบบติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานให้ใช้งานได้ขณะเกิดภัย 

   (3) การสนธิกำลังเข้าช่วยเหลือและควบคุมสถานการณ์ โดยเน้นการปฏิบัติการค้นหาและ

ช่วยชีวติ และการจัดตัง้ศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย รวมทั้งการซ่อมแซมฉุกเฉิน 

   (4) การรักษาพยาบาลผู้ประสบภัย โดยการจัดระบบการแพทย์และการสาธารณสุขฉุกเฉิน

อย่างมีประสทิธิภาพ 

   (5) การจัดการศพ โดยการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เก็บรักษาศพ และการตรวจพิสูจน์

เอกลักษณ์บุคคล  

  (6) การประชาสัมพันธ์ โดยการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์  และจัดทำข่าวสถานการณ์ภัยพิบัติที่

ถูกต้อง เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบทุกระยะ เพื่อลดความตื่นตระหนก  

ระยะหลังจากเกิดสาธารณภัย 

 มาตรการในการจัดการหลังเกิดภัย  เพื่อบรรเทาทุกข์ขั้นต้นแก่ผู้ประสบภัยโดยเร็ว ต่อเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาพ

ปกติโดยเร็ว ได้แก่ 

   (1) การให้ความช่วยเหลอืและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

  (2) การฟืน้ฟูผูป้ระสบภัย สัตว์เลี้ยง และสัตว์ป่า 

  (3) การบูรณะสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เสียหาย 

   (4) การฟืน้ฟูโครงสรา้งพื้นฐานที่เสียหาย 

   (5) การจัดการสภาพแวดล้อมในพื้นที่ประสบภัย 

   (6) การรายงานและติดตามประเมินผล โดยการจัดทำรายงานความเสียหายจากสาธารณภัย 

และติดตามประเมินผลการสงเคราะห์ผูป้ระสบภัยและการฟืน้ฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัย 

แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 

 แหล่งงบประมาณที่จะดำเนนิการตามแผนงานและมาตรการที่กำหนดไว้ในแผนฉบับนี ้ประกอบด้วย 

  ๑. งบประมาณจากส่วนกลาง  หน่วยงานต้องเสนอขอตั้งงบประมาณปกติประจำปี เพื่อ

ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เป็นภารกิจของหน่วยงานที่จะดำเนินการรองรับมาตรการ

ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยการนำแผน/โครงการตาม



_ ๑๕ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

แผนการป้องกันฯไปจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสำหรับเสนอ

ขอตั้งงบประมาณต่อไป 

  2. งบประมาณจากจังหวัด /อำเภอ   หน่วยงานต้องเสนอขอตั้งงบประมาณจากสำนัก

งบประมาณได้โดยตรง  โดยการจัดทำแผนพัฒนาตำบล  แผนปฏิบัติราชการประจำปีขององค์กร  เพื่อให้จังหวัด

ได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามเจตนารมณ์ที่กำหนด

ไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 

  3. งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ กำหนดให้ อปท.แห่งพื้นที่  โดยผู้บริหารท้องถิ่นเป็นอำนวยการท้องถิ่น

รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตนเอง มีหน้าที่ช่วยเหลือ

ผูว้่าราชการจังหวัด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_ ๑๖ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

บทที่ ๕ 

หลักการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

วัตถุประสงค ์

 ๑. เพื่อวางระบบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการและมีความเป็นเอกภาพในการ

บังคับบัญชา 

 ๒. เพื่อการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถนำมาตรการในการลดหรือ

หลีกเลี่ยงไม่ใหเ้กิดสาธารณภัย มาใช้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

 ๓. เพื่อช่วยเหลอืชีวติและทรัพย์สินของประชาชนให้ปลอดภัยจากสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

นิยามศัพท ์

 “สาธารณภัย” หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์โรคระบาดสัตว์   โรค

ระบาดสัตว์น้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชนไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ 

มีผู้ทำให้เกิดขึน้ อุบัติเหตุ หรอืเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย

แก่ทรัพย์สินของประชาชน หรอืของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ  และการก่อวินาศกรรมด้วย 

 “ระดมสรรพกำลัง” หมายถึง การดำเนินการเพื่อรวบรวมและจัดระเบียบทรัพยากร ทำให้ทรัพยากร

อยู่ในลักษณะพร้อมที่จะนำไปใช้ และใช้ทรัพยากรที่เตรียมไว้แล้วนั้น สนองความต้องการที่จะเกิดขึ้นในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 “หน่วยงานของรัฐ” หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่

ไม่หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล องค์การบริหารส่วน

จังหวัด เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่” หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาล และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 “จังหวัด” ไม่หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร 

 “อำเภอ” หมายความรวมถึงกิ่งอำเภอ  

 “นายอำเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ 

 “ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรี และหัวหน้า

ผูบ้ริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพืน้ที่อื่น 

 “ผู้บัญชาการ” หมายความว่า ผูบ้ัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

 “ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการกลาง ผู้อำนวยการจังหวัด ผู้อำนวยการอำเภอ 

ผูอ้ำนวยการท้องถิ่น และผูอ้ำนวยการกรุงเทพมหานคร 

 “ผู้ บัญ ชาการป้ อ งกันและบ รรเทาสาธารณ ภั ยแห่ งชาติ ”  หมายถึ ง รั ฐมนตรีว่ าการ

กระทรวงมหาดไทย 

 “รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ”  หมายถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 “ผู้อำนวยการกลาง”  หมายถึง  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  



_ ๑๗ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

 “ผู้อำนวยการจังหวัด”  หมายถึง  ผูว้่าราชการจังหวัด 

 “รองผู้อำนวยการจังหวัด”  หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 “ผู้อำนวยการอำเภอ”  หมายถึง  นายอำเภอ 

 “ผู้อำนวยการท้องถิ่น”  หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ,นายกเทศมนตรี , นายกเมือง

พัทยา ,และหัวหนา้ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพืน้ที่อื่น 

 “ผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถ่ิน”  หมายถึง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 “ผู้บัญชาการเหตุการณ์”  หมายถึง เป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุด และเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานแก้ไข

ปัญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าจะมีการมอบอำนาจนั้นๆ ให้แก่ผูอ้ื่นหรอืหน่วยงานอื่นต่อไป 

 “เจ้าพนักงาน” หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน

พืน้ที่ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 

 “อาสาสมัคร” หมายถึง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  

 “กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด” หมายถึง หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อทำ

หนา้ที่ช่วยเหลอืผูอ้ำนวยการจังหวัดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 “กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ” หมายถึง หน่วยงานทีจัดตั้งขึ้น เพื่อทำ

หนา้ที่ช่วยเหลอืผูอ้ำนวยการอำเภอในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 “กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถ่ินแห่งพื้นที่” หมายถึง หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น

เพื่อช่วยเหลือผู้อำนวยการท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลหรือ  องค์การบริหาร

ส่วนตำบล หรอืเมืองพัทยา 

หลักการปฏิบัติ  

  1. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่รับผิดชอบในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ ตลอดจนการฟื้นฟูบูรณะสิ่งเสียหาย

อันเนื่องมาจากสาธารณภัยตามระดับความรุนแรงของสาธารณภัย 

  2. การเผชิญเหตุ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ (ฝ่ายฟื้นฟู

บูรณะ) ที่มหีนา้ที่ในการเผชิญเหตุในพื้นที่ มีอำนาจหน้าที่ในการเข้าระงับบรรเทาสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็ว  

 3. ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลวังตะเฆ่ มีอำนาจหน้าที่ในการอำนวยการเป็น

ผู้ที่สามารถสั่งการในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบเหนือหน่วยงานที่เข้าร่วมการปฏิบัติทั้งสิ้น  แต่ขึ้นอยู่

กับขนาดและความรุนแรงและขีดความสามารถในการจัดการกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น หรอือาจจะเกิดขึ้น 

 4. ให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ความช่วยเหลือการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ ตาม

ศักยภาพและมีประสทิธิภาพ 

 5. การจัดตั้งระบบการสื่อสาร ในการรับและแจ้งข่าวระหว่างหน่วยงานต่างๆ ไว้ตั้งแต่ยามปกติ โดย

สามารถรับและแจ้งข่าวซึ่งกันและกันได้สะดวกรวดเร็ว ทันเหตุการณ์และโดยต่อเนื่องตลอด 24  

 6. การอพยพประชาชน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยตามแผนการอพยพ ภายใต้การสั่งการของผู้อำนวยการในความ

รับผิดชอบในเขตพื้นที่เท่านั้น และแจ้งให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช้ันเหนือขึ้นไปทราบ

ทันที   



_ ๑๘ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

ระดับความรุนแรงของสาธารณภัย 

 ความรุนแรงระดับ 1 สาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วไปหรอืมีขนาดเล็ก 

   ผู้อำนวยการท้องถิ่น และ/หรือผู้อำนวยการอำเภอ สามารถควบคุมสถานการณ์และจัดการ

ระงับภัยได้โดยลำพัง 

 ความรุนแรงระดับ 2 สาธารณภัยขนาดกลาง 

   ผู้อำนวยการในระดับ 1 ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ผู้อำนวยการจังหวัด เข้าควบคุม

สถานการณ์ 

 ความรุนแรงระดับ 3 สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง หรือสาธารณภัยที่

จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรืออุปกรณ์พิเศษ 

  เป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มพีื้นที่เสียหายเป็นบริเวณกว้างขวางหรอืสถานการณ์ของสาธารณ

ภัย ที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญหรืออุปกรณ์พิเศษต้องระดมความช่วยเหลือจากทุกส่วนราชการ 

ภาคเอกชนและผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ผู้อำนวยการจังหวัดไม่สามารถควบคุมและระงับสาธารณภัยได้ต้อง

อาศัยความร่วมมอื จากหน่วยงานภายนอกพืน้ที่ ให้ผู้อำนวยการกลาง หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้บัญชาการ

เหตุการณ์เข้าควบคุมสถานการณ์ 

 ความรุนแรงระดับ 4 สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบร้ายแรงอย่างยิ่ง   

  เป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่มากเป็นพิเศษ ที่มีผลกระทบร้ายแรงอย่างยิ่งต่อชีวิตทรัพย์สินและ

ขวัญกำลังใจของประชาชนทั้งประเทศ หรอืเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินผู้บัญชาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยแห่งชาติไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์และระงับภัยได้ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ที่

นายกรัฐมนตรีมอบหมาย จะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เขา้ควบคุมสถานการณ์ 

แนวทางการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ  

 หลักการปฏิบัติ 

  กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ประสานการ

ปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

(ท้องถิ่นอำเภอคุระบุร ี จังหวัดพังงา และส่วนราชการอื่น ๆ)  

 แนวทางปฏิบัติ 

  ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ได้ดำเนินการตาม

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 

 มาตรา ๒๑ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แห่งพื้นที่ใด ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นมีหน้าที่เข้าดำเนินการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อำนวยการอำเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่นั้นและผู้อำนวยการ

จังหวัดทราบทันที 

มาตรา ๒๔ เมื่อเกิดสาธารณภัย ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ประสบเหตุต้องเข้าดำเนินการ

เบือ้งต้นเพื่อระงับสาธารณภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นที่รับผิดชอบในพืน้ที่นั้นเพื่อสั่งการต่อไป 



_ ๑๙ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

และในกรณีจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจดำเนินการใดๆ  เพื่อคุ้มครองชีวิตหรือป้องกัน

ภยันตรายที่จะเกิดแก่บุคคลได้ 

มาตรา ๓๐ ให้ผู้อำนวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสำรวจความเสียหายจากสาธารณภัยที่

เกิดขึ้นและทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน  พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้

ผูป้ระสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟืน้ฟู 

ในกรณีที่ผู้ประสบภัยหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอหลักฐานเพื่ อรับการ

สงเคราะห์หรือบริการอื่นใด ให้ผู้อำนวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ  ออกหนังสือรับรองให้ตามระเบียบที่

กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

ความสอดคล้องในการปฏิบัติการกับแผนอื่น 

 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  เป็นการดำเนินการป้องกัน

ภัยในเขตพื้นที่ตำบลวังตะเฆ่ ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550  มีเป้าหมาย

หลัก เพื่อป้องกันมิให้เกิดภัยร้ายแรงขึน้จนก่อความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหรอืของรัฐ หรือ

หากเกิดภัยร้ายแรงขึ้นต้องสามารถบรรเทาอันตรายหรอืลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นใหเ้หลือน้อยที่สุด  ดังนั้น 

การที่จะดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเตรียมความพร้อมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่

ระดับบุคคลจนถึงระดับชุมชนท้องถิ่น  

 การจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ก็เป็นการ

จัดเตรียมความพร้อมอีกขั้นตอนหนึ่ง ที่ต้องกำหนดหลักการปฏิบัติให้สอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงภัย  

และสอดคล้องในการปฏิบัติกับแผนอื่นๆ ด้วย  เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะได้ดำเนินการไปใน

กรอบทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ และมีความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติตามแผนฯ   ซึ่งการจัดทำแผนฯ 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ต้องสอดคล้องกับแผนอื่น ดังนี้ 

  1. แผนปฏิบัติการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติในเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ.2553-2563 

(Startegic Nationnal Action Plan : SNAP) 

  2. นโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ  

   3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 

   4. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 

   5. แนวนโยบายรัฐบาล 

   6. แผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด 

   7. แผนยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูม ิ

   8. แผนแม่บทการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจากดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลัน   

   9. แผนแม่บทการป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลน

ถล่ม (ระยะ 5 ปี) 

   10. แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากคลื่นสนึามิ พ.ศ.2552-2556 

   11. แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ  (Master  Plan  of  National  Fire  Safety  

Development) 

   12. แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวง 



_ ๒๐ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

  13. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูม ิพ.ศ.2553-2557 

แผนภูมิ : โครงสรา้งการบังคับบัญชาในภาวะปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบัญชาการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   

 

รองผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   

 

ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   
กรณีฉุกเฉิน จังหวัดพังงา 

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   

 

เจ้าหน้าที่ อปพร.อบต.วังตะเฆ่ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   

 

หน่วยปฐมพยาบาล 
 

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

ฝ่ายปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย 

กรรมการประสานงาน ศูนย์ อปพร.
อบต.วังตะเฆ่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พิบัติ   
 

คณะที่ปรึกษา ศูนย์ อปพร.อบต.วัง
ตะเฆช่่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   

 



_ ๒๑ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

แผนภูมิ : โครงสรา้งการบังคับบัญชาในภาวะไม่ปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   
กรณีฉุกเฉิน อำเภอหนองบัวระเหว 

 

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   
กรณีฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

 

ฝ่ายเตรียมการป้องกันภัย 
 

หน่วยป้องกันภัย 

หน่วยสื่อสาร 
 

หน่วยสวัสดิการ 
 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
 

หน่วยกู้ภัย 
 

หน่วยปฐมพยาบาล 
 

หน่วยอพยพ 
 

หน่วยรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

 

ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ 
 

หน่วยสงเคราะห ์

หน่วยบูรณะซ่อมแซม 

หน่วยรักษาพยาบาล 
 

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   
กรณีฉุกเฉิน จังหวัดชัยภูมิ 

 



_ ๒๒ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

 

บทที่ ๖ 

 

การจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

องค์กรปฏิบัติ 

 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ทำหน้าที่     เป็น

หน่วยงานของผู้อำนวยการท้องถิ่น และให้มีที่ทำการโดยให้ใช้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล   วังตะเฆ่เป็น

สำนักงานของผู้อำนวยการท้องถิ่น  มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่เป็นผู้อำนวยการ ปลัดองค์การ

บริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานใน

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพืน้ที่ 

 ภารกิจของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่   

   (1) อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตพืน้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

   (2) สนับสนุนกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพื้นที่ติดต่อ หรือใกล้เคียง 

หรอืเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการรอ้งขอ 

   (3) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งประสาน

ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน 

 เมื่อคาดว่าจะเกิดหรอืเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด  ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในพื้นที่นั้น จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือประชาชน

ในพืน้ที่โดยเร็ว 

โครงสร้างและหน้าที่ 

 โครงสร้างกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่

ประกอบด้วย 6 ฝ่าย ได้แก่ 

  (๑) ฝ่ายอำนวยการ 

  (๒) ฝ่ายแผนและโครงการ 

  (๓) ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ 

  (๔) ฝ่ายฟืน้ฟูบูรณะ 

  (๕) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

  (๖) ฝ่ายสื่อสาร 

 

 

 

 



_ ๒๓ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

แผนภูมิ : โครงสร้างกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังตะเฆ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตารางรายชื่อผู้รับผิดชอบอยู่หน้าภาคผนวก) 

 หน้าที่ 

  1. ฝ่ายอำนวยการ  ได้แก่ 

   - สำนักงานปลัด 

   - ส่วนการคลัง 

   - ส่วนโยธา 

   - ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

   - ส่วนการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  ทำหน้าที่ อำนวยการ ควบคุม กำกับดูแล ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และวางระบบการติดต่อสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่าง

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้การติดต่อเป็นไปอย่างรวดเร็ว

ต่อเนื่องและเชื่อถือได้ตลอดเวลา 

  ในขณะที่สาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว ฝ่ายอำนวยการจัดตัง้หน่วยดังต่อไปนี้ 

   หน่วยรับบริจาค  มีหน้าที่  เชิญชวนและรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจน

สิ่งของต่างๆ เพื่อนำไปช่วยเหลอืผูป้ระสบภัย 

   หน่วยสวัสดิการ  มีหน้าที่ จัดสวัสดิการต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม เพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติงานของเจา้หนา้ที่ปฏิบัติงาน 

  ๒. ฝ่ายแผนและโครงการ  ได้แก่ 

   - สำนักงานปลัด   *ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   - ส่วนโยธา 

กองอ ำนวยกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 

องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลวงัตะเฆ่ 

(2) 
ฝ่ายแผน 

และโครงการ 
 

(2) 
ฝ่ายป้องกัน 
และปฏิบัติการ 
 

(2) 
ฝ่าย 

ฟื้นฟูบูรณะ 

 

(2) 
ฝ่าย 

ประชาสัมพันธ ์

 
 

(2) 
ฝ่าย 

สื่อสาร 
 

 

(1) 
ฝ่าย 

อำนวยการ 
 



_ ๒๔ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

  ทำหน้าที่ เกี่ยวกับงานการวางแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาแผนงาน 

การพัฒนาเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอน งานติดตามประเมินผลงานการฝึกซ้อม

แผนฯ งานการจัดฝกึอบรมต่างๆ และงานการจัดทำโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

  3. ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ  ได้แก่ 

   - สำนักงานปลัด 

   - ส่วนโยธา 

   - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)/ OTOS 

   - และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเหว สำนักงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูม ิ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอหนองบัวระเหว  

  ทำหน้าที่  ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น วางมาตรการ

ต่างๆ ในการป้องกันภัยมิให้ภัยเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วให้ได้รับความเสียหายน้อยที่สุดจัดระเบียบแจ้งเตือนภัย 

การช่วยเหลอืประชาชนผู้ประสบภัย งานการข่าว การรักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติการจิตวิทยา  

  ในส่วนของปฏิบัติการ  เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นในการดำเนินการเข้าระงับเหตุ   ค้นหาและ

กู้ภัยดำเนินการอพยพประชาชนออกจากพืน้ที่อันตราย และรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณที่เกิดภัย มีความ

ซับซ้อนในขั้นตอนของการปฏิบัติ  เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบขณะเกิดภัย   จึงแบ่งงานภายในให้

สอดคล้องกับโครงสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  แบ่งออกเป็น ๓ 

หน่วย  ดังนี ้

   (๑) หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่  อำนวยการภายในฝ่ายป้องกัน

และปฏิบัติการ ติดต่อสื่อสาร ติดตามสถานการณ์ จัดเตรียมด้านกำลังพล จัดเครื่องมือเครื่องใช้ให้  พร้อม

สนับสนุนเมื่อได้รับการรอ้งขอ 

   (๒) หน่วยปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย   มีหน้าที่  ออกเผชิญเหตุ ค้นหาและกู้ภัย ปฐม

พยาบาลเบือ้งตน้ในที่เกิดเหตุ 

   (๓) หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อย  มีหน้าที่  จัดการอพยพประชาชนออกจากพืน้ที่

อันตราย ขนย้ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สินของประชาชนไปยังที่ปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย จัด

ระเบียบการจราจรในบริเวณที่เกิดภัย   

  4. ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ  ได้แก่   

   - สำนักงานปลัด  

   - ส่วนโยธา 

   - ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

   - ส่วนการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

   - และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  ที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเหว  สำนักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอหนองบัวระเหว  

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ  เป็นต้น

    



_ ๒๕ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

ทำหน้าที่  สำรวจความเสียหาย และความต้องการด้านต่างๆ จัดทำบัญชี ผู้ประสบสาธารณภัย ประสานงาน

กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อให้การสงเคราะห์และฟื้นฟูคุณภาพชีวิต

ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้งดำเนินการฟื้นฟูบูรณะสิ่งที่ชำรุดเสียหายให้

กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมใหม้ากที่สุด  

  เนื่องจากฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ เป็นฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่เมื่อภัยได้ยุติลงแล้ว จึงแบ่งงานภายใน

ออกเป็น ๒ หน่วย ดังนี้ 

   (๑) หน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  มีหน้าที่  ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

สำรวจความเสียหายและความตอ้งการด้านต่าง ๆ ของผู้ประสบภัย 

   (๒) หน่วยบูรณะซ่อมแซม  มีหน้าที่  บูรซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ให้ใช้การได้ใน

เบือ้งตน้ 

  5. ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ได้แก่ 

   - สำนักงานปลัด 

   - ส่วนการคลัง 

   - ส่วนโยธา 

   - ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

   - ส่วนการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

   - และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  ที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเหว  สำนักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอหนองบัวระเหว  สถานี

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง

ตะเฆ่  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  ตัวแทนองค์กรภาครัฐ และเอกชน  เป็นต้น 

           ทำหน้าที่  เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยและการแถลงข่าวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายและความช่วยเหลือ ให้แก่สื่อมวลชน

และประชาชนทั่วไปได้ทราบ 

  6. ฝ่ายสื่อสาร  ได้แก่ 

   - สำนักงานปลัด  * ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   - ส่วนการคลัง 

   - ส่วนโยธา 

   - ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

   - ส่วนการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

   - และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  ที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเหว  สำนักงานป้องกัน

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอหนอง

บัวระเหว กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ

หมู่บ้าน (อสม.)  ตัวแทนองค์กรภาครัฐ และเอกชน เป็นต้น 



_ ๒๖ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

  ทำหน้าที่  วางระบบการติดต่อสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างกองอำ

นายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ให้การติดเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง

และเชื่อถือได้ตลอดเวลา 

                    การบรรจุกำลัง 

           1. ในภาวะปกติ ใช้กำลังเจ้าหนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เป็นหลัก 

           2. เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพืน้ที่ใด ใหก้องอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยเข้าควบคุมสถานการณ์ ปฏิบัติหนา้ที่ และเพื่อช่วยเหลอืประชาชนในพื้นที่โดยเร็ว และรายงานให้

ผูอ้ำนวยการอำเภอทราบทันที 

 

แผนภูมิ  :  โครงสร้างการบังคับบัญชาของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพืน้ที่ 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอหนองบัวระเหว 

(กอ.ปภ.อ.) 
ผู้อำนวยการอำเภอ (นายอำเภอหนองบัวระเหว) 

 

 
 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
(กอ.ปภ.อบต.) 

ผู้อำนวยการท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่) 
 

 
 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภมูิ 
(กอ.ปภ.จว.ชย.) 

ผู้อำนวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ) 
 

 
 



_ ๒๗ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

 

บทที่ ๗ 

การปฏิบัติก่อนเกิดสาธารณภัย  

 

          วัตถุประสงค ์

 เพื่อเตรียมการด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์สาธารณภัยที่

อาจเกิดขึ้น ทั้งการป้องกันบรรเทาและระงับภัยใหม้ีความพร้อมที่จะเผชิญสาธารณภัยได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

          หลักการปฏิบัติ 

 ให้องค์การบริหารตำบลวังตะเฆ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อ

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงและความล่อแหลมของแต่ละ

พื้นที่ รวมทั้งการวางแนวทางการปฏิบัติการให้พร้อมเผชิญสาธารณภัย  และดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนที่

กำหนดอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ  เพือ่ให้เกิดความพร้อมในทุกด้านและทุกภาคส่วนในเขตพืน้ที่ตำบลวังตะเฆ่ 

 

          การป้องกันและลดผลกระทบ  

 1 การวเิคราะห์ความเสี่ยงภัยของตำบลวังตะเฆ่ 

  จากการประเมินความเสี่ยงภัยและความล่อแหลมในเขตพื้นที่ตำบลวังตะเฆ่ เมื่อพิจารณาจาก

ข้อมูลสถิติและจากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมต่างๆ ของตำบลวังตะเฆ่ ส่งผลให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัย

จาก  ๑.วาตภัย  ๒.อุทกภัยและดินถล่ม  ๓.ภัยแล้ง  ๔.อัคคีภัย ตามลำดับ  ซึ่งจะส่งผลกระทบที่อาจเป็น

อันตรายต่อประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังตะเฆ่  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่จึงกำหนดมาตรการในการ

ป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น   โดยการเตรียมการด้านฐานข้อมูลและระบบ

สารสนเทศ  การส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การ

เตรียมการด้านฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ   การเตรียมการป้องกันด้านโครงสร้างและเครื่องหมาย

สัญญาณเตอืนภัย  การเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณ ทั้งงบประมาณปกติ  งบพัฒนาตำบล  งบประมาณ

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน  ตลอดจนการของบกลาง  เพื่อเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

นอกจากนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ได้มีการเตรียมการด้านบุคลากร  ด้านระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน  

เครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ พลังงาน  และอุปกรณ์ด้านการสื่อสารเพื่อเตรียม

ความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น 

 2 การเตรยีมการด้านฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

  ตำบลวังตะเฆ่ได้เตรยีมการด้านฐานขอ้มูลและระบบสารสนเทศ ดังนี้ 

  (1) จัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัย เช่น ฐานข้อมูลสถิติสาธารณ

ภัย ฐานข้อมูลผู้ประสบภัย ฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ฐานข้อมูลผู้เช่ียวชาญ และฐานข้อมูลอื่นๆ ที่

จำเป็น 

  (2) พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและ

สามารถใช้งานได้ร่วมกัน 



_ ๒๘ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

  (3) กระจายข้อมูลด้านสาธารณภัยไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติการตามแผนฉบับนี้ 

 3 การส่งเสรมิให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  (1) สนับสนุนให้สื่อประชาสัมพันธ์ทุกแขนงมีบทบาทในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อปลูกฝัง

จติสำนึกด้านความปลอดภัย (Safety Mind) อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึง

ประชาชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือ อินเตอร์เน็ต 

  (2) เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับความปลอด ภัยใน

ชีวติประจำวัน เช่น การใชถ้นนอย่างปลอดภัย การใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน  เป็นต้น 

  (3) พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนเข้าใจง่าย เหมาะสม  เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม  และเป็นที่น่าสนใจ 

  (4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกภาค

ส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครต่างๆ มีส่วนร่วมในการรณรงค์ในเรื่อง

ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

 

 4 การเตรยีมการป้องกันด้านโครงสร้างและเคร่ืองหมายสัญญาณเตือนภัย 

  การป้องกันโดยใช้โครงสร้าง หมายถึง การใช้สิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น อาคาร เขื่อน 

กำแพง อ่างเก็บน้ำ ฝาย เหมือง เส้นทางคมนาคมเพื่อส่งกำลังบำรุง ป้ายสัญญาณฯลฯ เพื่อการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ว่าควรใช้การป้องกันแบบใดจึงจะเหมาะสม

กับสภาพพื้นที่เสี่ยงภัยนั้น ๆ ประกอบด้วย 

  (1) จัดหาพื้นที่รองรับน้ำและกักเก็บน้ำ เช่น อ่างเก็บน้ำ เขื่อน สระน้ำ ทำนบ เหมือง ฝาย 

รวมทั้งการขุดลอกคูคลอง แหล่งน้ำสาธารณะที่ตื้นเขิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและ

การระบายในฤดูฝน 

  (2) ก่อสร้างกำแพง ผนัง หรอืรอดักตะกอน เพื่อป้องกันการเอ่อล้นหรือสูญเสียพื้นดินจากการ

กัดเซาะชายฝั่งของทะเลและแม่นำ้ 

   (3) สร้างอาคารหรือสถานที่เพื่อเป็นสถานที่หลบภัย  สำหรับพื้นที่ที่การหนีภัยทำได้ยาก 

หรอืไม่มีพืน้ที่หลบภัยที่เหมาะสม 

   (4) กรณีการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เสี่ยงภัยต้องให้มีความมั่นคงแข็งแรงและ

มีระบบความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้อาคาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งขอ้กำหนดและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

   (5) ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเพื่อการส่งกำลังบำรุง หรือเส้นทางไปสถานที่หลบภัยใหใ้ช้การได้

ตลอดเวลา 

 

 

 

 

 



_ ๒๙ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

การเตรยีมความพร้อม 

 1. ด้านการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 

  เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

ตำบลวังตะเฆ่ ได้เตรยีมระบบการปฏิบัติการฉุกเฉิน ดังนี้ 

   (1) จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผนสำรองของหน่วยงาน และมีการซักซ้อม ตั้งแต่ยาม

ปกติ เพื่อให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติได้ทันที เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น 

   (2) จัดเตรยีมระบบการตดิต่อสื่อสารหลักและสื่อสารสำรองระหว่างหน่วยปฏิบัติต่างๆ ตลอดจน

การตดิต่อสื่อสารภายในขององค์กรต่าง ๆ ไว้ให้พรอ้มใชง้านได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   (3)  กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย เช่น การส่งวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ รวมถึงการกระจายข่าวในท้องถิ่น เช่น เสียง

ตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เพื่อให้สาธารณชนรับทราบเหตุการณ์ที่เป็นจรงิและทันเหตุการณ์ 

   (4) จัดเตรียมระบบการแจ้งเตือนภัยและส่งสัญญาณเตือนภัยให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับ

ทราบล่วงหนา้ถึงภัยที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถเตรยีมการป้องกันชวีิตและทรัพย์สินให้ปลอดภัยได้ทันเวลา 

   (5) จัดเตรียมเส้นทางอพยพและจัดเตรียมสถานที่หลบภัยสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่  

  (6) กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย รวมทั้งการควบคุม การจราจร

และการสัญจรภายในเขตพืน้ที่ 

  (7) จัดระบบการรับบริจาคและการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ดำเนนิไปได้อย่างทั่วถึง เพียงพอ และเป็นธรรม 

 2. ด้านบุคลากร 

   องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ 

  (1) จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกำหนดวิธีการ

ปฏิบัติตามหนา้ที่และขัน้ตอนต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

  (2) วางระบบการพัฒนาศักยภาพและการฝึกอบรมบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย ให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยการฝึกอบรมเจ้าพนักงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤติ ชุด

ปฏิบัติการ หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (One Tambon One Search and Rescue Team : OTOS) อาสาสมัครแจ้ง

เตอืนภัย 

  (3) จัดทำบัญชีผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ หรอืเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อช่วยในการจัดการภัยพิบัติหรือการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ

ความรูเ้กี่ยวกับวิชาเฉพาะด้านต่างๆ  

  (4) การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการฝึกอบรม

ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้มีความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยชุมชนเองก่อนที่หน่วยงาน

ภายนอกจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ตามหลักการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 

(Community Based Disaster Risk Management: CBDRM)  



_ ๓๐ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

 3. ด้านเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และพลังงาน 

  ตำบลวังตะเฆ่  ได้เตรียมการด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 

และพลังงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ 

   (1) จัดเตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม ใช้งานได้

ทันทีเมื่อเกิดภัย 

   (2) จัดทำบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงานภาคีเครือข่าย

ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   (3) พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ด้านสาธารณภัยให้ทันสมัยและใช้งานได้

สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยพิบัติ 

   (4) จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นพื้นฐานสำหรับชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถเผชิญภัย

พิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  ดังนี้ 

    (5) จัดเตรียมระบบเตือนภัย เพื่อเป็นการเตรียมการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า โดยอาสาสมัครและ

เครือข่ายเฝ้าระวังและแจง้เตือนภัยในระดับชุมชน  โดยใช้ระบบสื่อสารหรอืเครื่องมือแจง้เตือนภัยของชุมชน เช่น 

เสียงตามสาย วิทยุ หอกระจายข่าว  ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน  โทรโข่ง นกหวีด หรอืสัญญาณเสียงที่กำหนด

ใช้เป็นสัญญาณเตอืนภัยประจำหมู่บ้าน หรอืตำบล 

   (6) จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองไว้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

   (7) จัดหาแหล่งพลังงานสำรองสำหรับการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน 

 4. ด้านการเตรยีมรับสถานการณ์ 

  เพื่อให้การเตรยีมรับสถานการณ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปอย่างมรีะบบและมี

ประสิทธิภาพ  ตำบลวังตะเฆ่ได้เตรยีมความพรอ้มรับสถานการณ ์ดังนี้ 

  (๑) จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันในการเตรยีมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  (๒) มอบหมายภารกิจให้ผู้รับผิดชอบภายในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่  และแบ่งเบาภารกิจให้

หน่วยงานภายนอกช่วยกันรับผิดชอบหรอืช่วยเหลอืในการบรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชน 

  (๓) กำหนดผู้รับผิดชอบเป็นภาคส่วน  เช่น  ผู้ใหญ่บ้าน  หัวหน้าชุด อปพร.แต่ละหมู่ สมาชิก 

อบต. เป็นผู้นำและแกนนำในการปฏิบัติหนา้ที่การให้ความช่วยเหลอืในเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ 
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บทที่ 8 

การปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย 

วัตถุประสงค ์

 1 เพื่อดำเนินการระงับภัยที่เกิดขึ้นให้ยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัย โดยการประสานความ

ร่วมมอืจากทุกภาคส่วน 

 2 เพื่อรักษาชีวติ  ทรัพย์สิน  และสภาวะแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติใหสู้ญเสียน้อยที่สุด 

หลักการปฏิบัติ   

 หลักการปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัยในเขตพื้นที ่ใหด้ำเนินการ ดังนี ้

1. เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ใด 

ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นมีหน้าที่เข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อำนวยการอำเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่นั้นและผู้อำนวยการจังหวัดทราบ

ทันที 

   2. กรณีที่พืน้ที่ที่เกิดหรือจะเกิดภัยพิบัติอยู่ในความรับผดิชอบของผูอ้ำนวยการท้องถิ่นหลายคน  

ผูอ้ำนวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนก็ได้ แล้วให้แจง้ผู้อำนวยการท้องถิ่นอื่น

ทราบโดยเร็ว และกรณีผู้อำนวยการท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ

หน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ของตน  ให้แจ้งให้ผู้อำนวยการอำเภอ 

หรอืผูอ้ำนวยการจังหวัดแล้วแต่กรณีเพื่อสั่งการโดยเร็วต่อไป 

  3. ผู้อำนวยการในเขตพื้นที่ที่ติดต่อหรือใกล้เคียง  มีหน้าที่สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยแก่ผู้อำนวยการซึ่งรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ติดต่อหรือ

ใกล้เคียงนั้น 

   4. เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น  เจ้าพนักงานที่ประสบเหตุมีหน้าที่ต้องเข้าดำเนินการเบื้องต้นเพื่อ

ระงับภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นเพื่อสั่งการต่อไป  และในกรณีจำเป็นเจ้าพนักงานมีอำนาจ

ดำเนนิการใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองชีวติหรอืป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่บุคคลได้ 

   5. กรณีเจ้าพนักงานจำเป็นต้องเข้าไปในอาคาร หรือสถานที่ที่อยู่ ใกล้เคียงกับบริเวณที่เกิดภัย

พิบัติ เพื่อทำการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้

ครอบครองอาคารหรอืสถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรอืผูค้รอบครองอยู่ในเวลานั้น หรอืเมื่อมีผู้อำนวยการอยู่

ด้วย  และหากทรัพย์สินนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสาธารณภัยได้ง่าย ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้

ครอบครองขนย้ายทรัพย์สินนั้นออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกล่าวได้  หากเจ้าของหรือผูค้รอบครองไม่ปฏิบัติ

ตาม เจ้าพนักงานมีอำนาจขนย้ายทรัพย์สินนั้นได้ตามความจำเป็น  โดยเจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดา

ความเสียหาย อันเกิดจากการกระทำดังกล่าว 

   6. ให้ผู้อำนวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นและทำบัญชีรายชื่อ

ผูป้ระสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน  พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐาน

ในการรับการสงเคราะห์และฟืน้ฟู 
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   7. ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง  นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่ง

นายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอำนาจสั่งการผู้บัญชาการ ผู้อำนวยการ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นใหด้ำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดทั้งให้ความช่วยเหลือ

แก่ประชาชน โดยมีอำนาจเช่นเดียวกับผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ผู้อำนวยการกลาง 

และผูอ้ำนวยการในเขตพืน้ที่ 

 

การปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย 

 หลักการปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัยเป็นการปฏิบัติเพื่อระงับและบรรเทาอันตรายและความเสียหายต่อ

ชีวติและทรัพย์สินของประชาชนและของหน่วยงานราชการ ตามแนวทางดังนี้ 

 1. การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ 

  การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ เป็นการดำเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยตำบล ตามมาตรา 16 (1) ของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ขึ้น โดย

ให้มโีครงสรา้ง ภารกิจหน้าที่  และหน่วยงานปฏิบัติการร่วมประจำศูนย์ฯ ดังนี้ 

   โครงสร้างศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ประกอบด้วย 8 ฝ่าย 1 คณะที่ปรึกษา ได้แก่ 

    (1)  คณะที่ปรึกษา 

   (2)  ฝ่ายอำนวยการ   

   (3)  ฝ่ายแจง้เตอืนภัย 

   (4)  ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   

   (5)  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

   (6)  ฝ่ายสื่อสาร 

   (7)  ฝ่ายรับบริจาค 

   (8)  ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย   

   (9)  ฝ่ายฟืน้ฟูบูรณะ   
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แผนภูมิ  :  โครงสร้างศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายรับบริจาค 
- งานตั้งศูนย์รับ    
  บริจาค 
- งานจัดสรรเงิน      
  และสิ่งของ
บริจาค  
- งานจัดทำบัญชี 
  รับ-จ่ายสิ่งของ 
  บริจาค 

 

ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ 
-  งานประเมินความเสียหายและ 
   ความต้องการ 
-  งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
-  งานจัดหาปัจจัยสี่ท่ีจำเป็น 
-  งานซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภค และเส้นทาง
คมนาคม 
-  งานรื้อถอนซากปรักหักพัง  
   ทำความสะอาด 
-  งานฟื้นฟูบูรณะพื้นท่ีประสบภัย 

ฝ่ายรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

- งานป้องกันการ 
  โจรกรรม 
- งานรักษาความ 
  ปลอดภัย 
- งานการจราจร 

ฝ่ายอ่ืนๆ 
ตาม
ความ

เหมาะส
ม 

ฝ่ายสื่อสาร 
- วางระบบสื่อสาร 
- วางระบบ 
  สารสนเทศ 

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ 

คณะที่ปรึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคณุวุฒิ 

ผู้แทนสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 
ฯลฯ 

ฝ่ายอำนวยการ 
- งานธุรการ  
- งานข่าวกรอง วิเคราะห ์
ข้อมูลสารสนเทศและ
รายงาน 
- งานจัดกำลังสนับสนุน 
- งานศูนย์สั่งการ 
- งานประสานการตรวจ
เยี่ยม 
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข ์
- งานประสานการ
ช่วยเหลือ 
- งานการเงินและบัญช ี

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ 
 -  งานปฏิบัติการค้นหาและ
กู้ภัย 
 -  งานอพยพผู้ประสบภัย  
 -  งานรักษาพยาบาลและการ 
    แพทย์ฉุกเฉิน  
 -  งานบริหารจัดการผู้เสียชีวิต 
 -  งานส่งกำลังบำรุง 
            

ศูนย์ปฏิบัติการส่วน
หน้า 

 

ส่วนสนับสนุน 

- จว.ใกล้เคียง 
- มูลนิธิและองค์กร 

เอกชน 
- หน่วยงานอื่น 

ฝ่ายแจ้งเตือนภัย 
- งานติดตามและ
ประเมิน  
  สถานการณ์ 
- งานเฝ้าระวังและ 
  แจ้งเตือนภัย 
- งานประสานการ    
   พยากรณ์อากาศและ   
   อุทกศาสตร์ 
- งานระบบการสื่อสาร 

ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
- งาน
ประชาสัมพันธ์ 
- งานตอบโต้การ
ข่าว 
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ภารกิจหน้าที่ของศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ประกอบด้วย 

   ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ  รับผิดชอบในการอำนวยการ ควบคุม กำกับดูแล 

สั่งการในเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

   1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  ผูอ้ำนวยการ 

   2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  คณะทำงาน 

   3. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  คณะทำงาน 

   คณะที่ปรึกษา  มีหน้าที่ให้คำแนะนำ ปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยของศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ 

   1. ผูว้่าราชการจังหวัดชัยภูม ิ

   2. ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูม ิ

   3. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูม ิ

   4. อำเภอ  

   5. ท้องถิ่นอำเภอ 

   6. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุระบุรี 

   7. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

   8. หน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  1. ฝ่ายอำนวยการ   ประกอบด้วย 

   1. สำนักงานปลัด (หัวหนา้สำนักงานปลัด)       หัวหนา้คณะทำงาน 

   2. ส่วนโยธา (หัวหนา้ส่วนโยธา)         คณะทำงาน 

   3. ส่วนการคลัง (หัวหนา้ส่วนการคลัง)        คณะทำงาน 

   4. ส่วนการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หัวหนา้ส่วนการศึกษา) คณะทำงาน 

   5. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (หัวหนา้ส่วนสาธารณสุขฯ)    คณะทำงาน 

   6. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจา้ง        คณะทำงาน 

   7. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        คณะทำงาน 

    มีหน้าที่   

    (1) อำนวยการ ควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ 

    (2) ประสานและติดตามผลการปฏิบัติของฝ่ายต่างๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้

เป็นไปตามนโยบายและการสั่งการของผูอ้ำนวยการศูนย์ 

   (3) บริหารจัดการงานธุรการ งานการเงนิและการเบิกจ่าย งานพัสดุและงานประชุมต่างๆ  

    (4) บริหารจัดการขอ้มูลสารสนเทศ และข่าวกรองต่างๆ    

                     (5) วิเคราะห์สถานการณ์และรายงานผลทุกระยะจนกว่าเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ 

    (6) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารใหส้ื่อมวลชนและประชาชนทราบ 

    (7) ประสานการตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชาและหน่วยงาน  



_ ๓๕ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

    (8) จัดระบบสื่อสารและโทรคมนาคมให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

   (9) ประสานหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลอืประชาชน   

            (10) รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

   2. ฝ่ายแจ้งเตือนภัย   ประกอบด้วย 

   1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  หัวหนา้คณะทำงาน 

   ๒. บุคลากรสังกัดสำนักงานปลัด    คณะทำงาน 

   ๓. สมาชิกสภา อบต.วังตะเฆ่    คณะทำงาน 

   4. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.วังตะเฆ่ คณะทำงาน 

   5. กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน     คณะทำงาน 

  มีหน้าที่   

     (1) ติดตามข้อมูลการพยากรณ์อากาศและสถานการณ์สาธารณภัย 

   (2) เฝา้ระวัง ติดตาม ประเมินสถานการณ์ตลอด 24 ช่ัวโมง และแจ้งเตือนภัย   

            (3) วิเคราะห์สถานการณ์และรายงานผลการดำเนินงานให้ผูบ้ังคับบัญชาทราบทุกระยะ 

    (4) ติดตามสถานการณ์สาธารณภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ 

  3. ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   ประกอบด้วย 

   1. หัวหนา้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หัวหนา้คณะทำงาน 

   2. นายวันชัย  ทองเอียด อปพร.(OTOS)  คณะทำงาน 

   ๓. นายธีระพล  ธรรมโอภาส อปพร.(OTOS)  คณะทำงาน 

   4. นายไพโรจน์  เจรญิรงค์ อปพร.(OTOS)  คณะทำงาน 

   5. นายผาด  ชูแสง  อปพร.(OTOS)  คณะทำงาน 

   6. นายสมทรง  ไชยช่วย  อปพร.(OTOS)  คณะทำงาน 

   7. นายอนันต์  จนีสมส่ง อปพร.(OTOS)  คณะทำงาน 

   8. นายแสน  พรหมรักษา อปพร.(OTOS)  คณะทำงาน 

   9. นายจรูญ  ชูปลอด  อปพร.(OTOS)  คณะทำงาน 

   10. นายพจน์  จารึก  อปพร.(OTOS)  คณะทำงาน 

   11. นายพรเทวัน  มศีรี  อปพร.(OTOS)  คณะทำงาน 

   12. นายบรรจง  รักษาสัตย์ อปพร.(OTOS)  คณะทำงาน 

   13. นายภิญโญ  นุ่นทองหอม อปพร.(OTOS)  คณะทำงาน 

   14. นางจุรี  ทองรอด  อปพร.(OTOS)  คณะทำงาน 

   15. นางวันเพ็ญ  ทวีกุล  อปพร.(OTOS)  คณะทำงาน 

   16. อปพร.ตำบลวังตะเฆ่ทั้งหมด   คณะทำงาน 

  มีหน้าที่ 

    (1) ดำเนนิการค้นหาและช่วยเหลอืผูป้ระสบภัย  

    (2) อพยพผูป้ระสบภัยไปสู่พืน้ที่ปลอดภัย  

    (3) จัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวแก่ผูป้ระสบภัย  



_ ๓๖ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

    (4) ใหก้ารรักษาพยาบาลและบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่เกิดเหตุ และพืน้ที่อพยพ 

    (5) รักษาความสงบเรียบร้อยของพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่รองรับการอพยพ 

    (6) บริหารจัดการผู้เสียชวีิตให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง และเรียบร้อย 

   (7) จัดระบบส่งกำลังบำรุงเพื่อช่วยเหลอืการปฏิบัติงาน 

 

   4. ฝ่ายประชาสัมพันธ์   ประกอบด้วย 

   1. เจ้าพนักงานธุรการ    หัวหนา้คณะทำงาน 

   2. เจ้าหนา้ที่ธุรการ    คณะทำงาน 

   3. ผูช่้วยเจา้หนา้ที่ธุรการ   คณะทำงาน 

  มีหน้าที่ 

    (1) ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อเท็จจริงด้านสาธารณภัยและการให้ความช่วยเหลือให้

ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องทันเหตุการณ์และต่อเนื่อง 

    (2) ประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนทุกประเภท เพื่อสนับสนุนควบคุมสถานการณ์

และการแก้ไขปัญหาใหลุ้ล่วง 

    (3) กรณีที่มีข่าวเชิงลบ ควรดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงให้

สาธารณชนทราบ 

  5. ฝ่ายสื่อสาร  ประกอบด้วย 

   1. เจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานปลัด)  หัวหนา้คณะทำงาน 

   2. เจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมูล (ส่วนการศกึษาฯ) หัวหนา้คณะทำงาน 

   3. ผูช่้วยเจา้หนา้ที่บันทึกข้อมูล    คณะทำงาน 

  มีหน้าที่ 

   (1) ติดตั้ง กำกับดูแล ระบบสื่อสารให้แก่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจกับพื้นที่ที่ประสบภัย 

เพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน  

    (2) เชื่อมต่อระบบสื่อสารระหว่างศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจกับเครือข่ายต่างๆ 

   (3) จัดวางระบบสารสนเทศใหก้ับศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ 

   (4) เชื่อมต่อฐานข้อมูลต่างๆ และให้บริการอนิเตอร์เน็ตใหก้ับศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ 

    (5) ถ่ายทอดสัญญาณและประชุมทางไกลด้วยภาพ (VDO conference) 

  6. ฝ่ายรับบริจาค   ประกอบด้วย 

   1. หัวหนา้ส่วนการคลัง    หัวหนา้คณะทำงาน 

   2. พนักงานการเงนิและบัญชี   คณะทำงาน 

   3. ผูช่้วยเจา้หนา้ที่การเงินและบัญชี  คณะทำงาน 

   4. ผูช่้วยเจา้หนา้ที่จัดเก็บรายได้   คณะทำงาน 

  มีหน้าที่ 

   (1) รับบริจาคเงิน สิ่งของ และออกใบเสร็จการรับบริจาคใหถู้กต้อง 

   (2) จัดทำบัญชีรับ-จ่าย สิ่งของบริจาคใหถู้กต้อง 



_ ๓๗ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

    (3) จัดเก็บรักษาสิ่งของที่ ได้รับบริจาค และจัดส่งสิ่ งของที่ ได้รับบริจาคตามที่

ผูอ้ำนวยการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจมอบหมาย 

  7. ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

   1. หัวหนา้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หัวหนา้คณะทำงาน 

   2. หัวหนา้ส่วนโยธา    คณะทำงาน 

   3. กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน    คณะทำงาน 

   4. หัวหนา้หน่วยปฏิบัติการกู้ชพีกู้ภัย  คณะทำงาน 

   5. ชุดหน่วยปฏิบัติการกู้ชพีกู้ภัย   คณะทำงาน 

   6. อปพร.ตำบลวังตะเฆ่ทั้งหมด   คณะทำงาน 

  มีหน้าที่ 

   (1) ตรวจตราและป้องกันการโจรกรรม 

    (2) รักษาความความปลอดภัยสถานที่เกิดสาธารณภัย พื้นที่รองรับการอพยพบ้านพัก

ช่ัวคราวและสถานที่ใกล้เคียง 

    (3) จัดระเบียบการจราจรในพื้นที่เกิดสาธารณภัย พื้นที่รองรับการอพยพบ้านพัก

ช่ัวคราวและพืน้ที่ใกล้เคียง 

  8. ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ   ประกอบด้วย 

   1. หัวหนา้ส่วนโยธา    หัวหนา้คณะทำงาน 

   2. นายช่างโยธา    คณะทำงาน 

   3. ช่างโยธา     คณะทำงาน 

   4. ผูช่้วยช่างโยธา    คณะทำงาน 

  มีหน้าที่  

    (1) สำรวจและประเมินความเสียหายและความตอ้งการของผู้ประสบภัย 

    (2) ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

    (3) จัดหาปัจจัยสี่ เช่น อาหาร น้ำดื่ม ที่จำเป็นแก่ผู้ประสบภัย เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่มา

ปฏิบัติงาน 

    (4) ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคที่เสียหายใหก้ลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว 

    (5) ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม และสิ่งก่อสร้างที่เสียหายให้สามารถใช้การได้  

   (6) รื้อถอนซากปรักหักพัง ทำความสะอาด และฟืน้ฟูบูรณะสิ่งเสียหายจากสาธารภัย 

 การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจสามารถปรับรูปแบบของโครงสร้างและหน้าที่ฝ่ายและงานต่างๆ ได้

ตามสภาพพื้นที่และสถานการณ์สาธารณภัย 

 

  

 

 

 



_ ๓๘ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

หน่วยงานปฏิบัติการร่วมประจำศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ 

 

ส่วนต่างๆ หน่วยงานปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบ 

1. คณะที่ปรึกษา - ผูอ้ำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธาณ

ภัยตำบลวังตะเฆ่ 

- รองผูอ้ำนวยการตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ฯ 

แต่งตั้ง 

- ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูม ิ

- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ชัยภูมิ 

- ที่ทำการปกครองอำเภอวังตะเฆ่ 

- ท้องถิ่นอำเภอวังตะเฆ่ 

- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอวัง

ตะเฆ่ 

 - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ 

 

นายก อบต.วัง

ตะเฆ่ 

ส่วนต่างๆ หน่วยงานปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบ 

2. ฝ่ายอำนวยการ    

 

- ท้องถิ่นจังหวัดพังงา 

- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

พังงา 

- ที่ทำการปกครองอำเภอคุระบุรี 

- ท้องถิ่นอำเภอคุระบุรี 

- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอคุ

ระบุรี 

- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ 

- ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยตำบลวังตะเฆ่ 

นายก อบต.วัง

ตะเฆ่ 

ปลัด อบต.วังตะเฆ่ 

3. ส่วนแจ้งเตือนภัย - ศูนย์อุตินยิมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

- สถานีอุตนิิยมวิทยาพังงา 

- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดพังงา 

- ที่ทำการปกครองอำเภอคุระบุรี 

- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารภัยอำเภอคุระบุ

ร ี

- ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยตำบลวังตะเฆ่ 

ศูนย์อุตินยิมวิทยา

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

อบต.วังตะเฆ่ 



_ ๓๙ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

4. ฝ่ายป้องกันและ

ปฏิบัติการ    

 

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

- ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  

อบต.วังตะเฆ่ (อปพร.)   

- องค์กรสาธารณกุศลและอาสาสมัครในตำบล 

ศูนย์อาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือน  

อบต.วังตะเฆ่ (อป

พร.)   

 

5. ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ 

 

- สำนักปลัด อบต.   

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน 

ศูนย์อาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือน  

อบต.วังตะเฆ่ (อป

พร.)   

6. ฝ่ายสื่อสาร    

 

- สำนักปลัด อบต.   

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.วัง

ตะเฆ่ 

อบต.วังตะเฆ่ 

 

 

7. ฝ่ายรับบริจาค    

 

 

- สำนักปลัด  อบต. 

- ส่วนการคลัง 

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อบต.วังตะเฆ่ 

 

 

8. ฝ่ายรักษาความ

สงบเรยีบร้อย   

 

 

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.วัง

ตะเฆ่ (อปพร.) 

- องค์กรสาธารณกุศลและอาสาสมัครในตำบล 

งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย 

9. ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ    

 

- ส่วนโยธา  

- นักพัฒนาชุมชน 

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- องค์กรสาธารณกุศลและอาสาสมัครในตำบล 

 

อบต.วังตะเฆ่ 

 2. การแจ้งเตือนภัย 

   เป็นการให้ข้อมูล หรือแจ้งสถานการณ์ที่ จำเป็นต่อการรับรู้เกี่ยวกับภยันอันตราย หรือ

เหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น เพื่อแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรือคาดว่าได้รับผลกระทบ 

เพื่อให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และสามารถอพยพ เคลื่อนย้ายไปสู่ที่ปลอดภัย ได้ทันเวลา 

  (1) บทบาทหน้าที่ในการแจ้งเตือนภัย 

   ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีหน้าที่ในการแจ้งเตือนภัยกองอำนวยการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ กองอำนวยการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น เพื่อแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เฝ้า
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ระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์  และสามารถอพยพเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ปลอดภัยได้  และให้กองอำนวยการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดภัยประเมินสถานการณ์จากระดับความรุนแรงของภัย

และดำเนินการแจง้เตอืนภัย        

  (2) วิธีการแจ้งเตือนภัย มี ๓ วิธี 

   1. แจ้งเตือนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

    โดยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ และหอ

กระจายข่าวเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน   

   2. แจ้งเตือนผ่านหน่วยงาน  

     โดยใช้กลไกระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผ่านหน่วยงานต่างๆ ตามลำดับ  

คือ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ สู่ระดับท้องถิ่น(อบต.) 

   3. แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง  

    โดยผ่านทาง  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(อปพร.)  และสมาชิกสภา อบต. เป็นต้น 

  (3) ระดับการแจ้งเตือนภัย 

     1 การแจ้งเตือนภัยระดับจังหวัด 

     เป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ผ่านระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารและสื่อ

ประชาสัมพันธ์ทางราชการและเอกชน เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร โทรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัด 

     2 การแจ้งเตือนภัยระดับอำเภอ 

     เป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ผ่านระบบเครือข่ายและระบบสื่อส ารและสื่ อ

ประชาสัมพันธ์ทางราชการและเอกชน เช่น วิทยุชุมชน วิทยุสื่อสาร โทรสาร ผ่านหน่วยงานอำเภอ 

     3 การแจ้งเตือนภัยระดับตำบล/หมู่บ้าน 

    เป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ให้อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ

เครือข่ายเฝ้าระวังและแจง้เตอืนภัยในระดับตำบล/หมู่บ้าน โดยใช้ระบบสื่อสารและสื่อประชาสัมพันธ์ในการแจ้ง

เตือนภัย เช่น เสียงตามสาย วิทยุ หอกระจายข่าว ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน โทรโข่ง นกหวีด หรือ

สัญญาณเสียงที่กำหนดใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจำหมู่บ้านหรอืตำบล 

 3. การประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ 

  หลักเกณฑ์ 

   การประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง

ราชการ เพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   

 

   

 

 

 

 



_ ๔๑ 
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                    แนวทางปฏิบัติ 

  1. เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในท้องที่ใด หากเป็นกรณีฉุกเฉินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศให้ภัย

พิบัตินั้นเป็นภัยพิบัติฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  โดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็น

หน่วยงานในการจัดทำประกาศให้  ผูว้่าราชการจังหวัดลงนาม โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 

   (1.1) ประเภทของภัย 

     (1.2) พืน้ที่ที่เกิดภัย 

   (1.3) วัน เดือน ปี ที่เกิดและสิน้สุดภัย 

    (1.4) เวลาเริ่มตน้และเวลาสิน้สุดของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย แต่ทั้งนี้ต้องไม่

เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่เกิดภัย 

  2. กรณีที่ภัยยังไม่ยุติในเวลาที่กำหนดใหร้ะบุในประกาศว่า “ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินยังไม่ยุติ” และ

เมื่อภัยยุติแล้วให้ประกาศ “วันสิ้นสุดของภัย” หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด ให้เป็นดุลพินิจของ

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือตาม

ความจำเป็นและเหตุการณ์เฉพาะหนา้ 

    3. การประกาศให้ภัยพิบัตินั้นเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินทันทีเมื่อเกิดภัยพิบัตินั้น ทั้งนี้ต้อง  ไม่

เกิน 7 วัน นับจากวันที่เริ่มดำเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบภัย โดย 

    (1.) ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขนาดเล็ก เป็นภัยพิบัติก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนที่

อยู่อาศัย ไม่เกิน 20 หลังคาเรือน หรือมีผู้ประสบภัยพิบัติจำนวนไม่เกิน 50 ครัวเรือน หรือไม่เกิน 200 คน 

หรอืมีพื้นที่ทางการเกษตร ปศุสัตว์ และประมงที่ได้รับความเสียหายไม่เกิน 1,000 ไร่ 

     (2.) ภัยพิบัติฉุกเฉินเฉพาะหน้า เป็นภัยพิบัติเกิดโดยปัจจุบันทันด่วน และต้องรีบ

ดำเนนิการช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยทันทีเมื่อเกิดภัย   

 4. การประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานรัฐ 

  (1) หลักการ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงาน

ภาครัฐ  ในการจัดการกับสาธารณภัยทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใต้พระราชบัญญัติ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 

  (2) วัตถุประสงค์ 

    (1) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนและขั้นตอนในการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

    (2) เพื่อเป็นการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การสั่งการของผู้อำนวยการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย พ.ศ.2550 

  (3) การปฏิบัติ 

    ก่อนเกิดสาธารณภัย 

    (1) จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้

สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนปฏิบัติการอื่นๆ ในการจัดการกับสาธารณภัย 



_ ๔๒ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

    (2) จัดให้มกีารซักซ้อมแผนเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุกปี 

    (3) จัดให้มีมาตรการ โครงการ กิจกรรม ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    (4) จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องหมาย สัญญาณ หรือสิ่งอื่นใดในการแจ้งให้

ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรอืจะเกิดสาธารณภัย 

    (5) จัดใหม้ีการฝกึอบรมแก่เจา้หนา้ที่ และประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

   ขณะเกิดสาธารณภัย 

    (1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ท้องถิ่นและพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 

   (2) จัดตัง้ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจขึน้ และแบ่งอำนาจหน้าที่ตามโครงสร้าง 

    (3) ให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยตามอำนาจหน้าที่ตามโครงสรา้ง 

    (4) อพยพประชาชนผู้ประสบภัยตามอำนาจหนา้ที่ 

    (5) จัดเจา้หน้าที่ประสานงานกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 

และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ตลอด 24 ช่ัวโมง 

    (6) ให้นำอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภัย 

    (7) กรณีที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และจัดการระงับภัยได้ ให้ร้องขอความ

ช่วยเหลอืจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชั้นเหนอืขึน้ไป 

    หลังเกิดสาธารณภัย 

    (1) สำรวจความเสียหายของสิ่งสาธารณประโยชน์ และความเสียหายต่างๆ  

    (2) ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายให้สามารถใช้ได้ในเบื้องต้น 

และการวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาว 

    (3) จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัย เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยเงนิทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2549 

 5. การประสานการปฏิบัติกับองค์การสาธารณกุศล 

  (1) หลักการ  การปฏิบัติเมื่อเกิดภัย ได้แก่ การขจัดหรือลดความรุนแรงของภัย รวมทั้งการ

รักษาขวัญกำลังใจของประชาชนและความเป็นระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครให้คงไว้ 

ซึ่งเป็นงานที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการเพื่อให้สภาวะภัย

หมดสิ้นโดยเร็วจงึจำเป็นต้องใช้กำลังอาสาสมัคร มูลนิธิ องค์การสาธารณกุศลเข้าช่วยเหลอื 

  (2) วัตถุประสงค์ 

    1. เพื่อระงับภัยที่เกิดขึ้นให้ยุติลงโดยเร็ว โดยอาศัยการผนึกกำลังจากอาสาสมัคร ภาค

ประชาชน มูลนิธิ องค์การสาธารณกุศล 
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    2. เพื่อรักษาความเป็นระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือประชาชนของเจ้าหน้าที่

ผูร้ับผิดชอบ และอาสาสมัคร มูลนิธิ องค์การสาธารณกุศล 

   3. เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน 

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การสั่งการของผู้อำนวยการ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  

   (3) การปฏิบัติ 

    ก่อนเกิดสาธารณภัย 

    (1) จัดทำบัญชีรายชื่อองค์การสาธารณกุศลภายในเขตพื้นที่พร้อมสถานที่ตั้ง รายชื่อ ผู้

ติดต่อประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ และทรัพยากรที่สามารถใหก้ารสนับสนุนได้ 

    (2) ให้องค์การสาธารณกุศลในพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับสำนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และอำเภอ ตลอด 24 ช่ัวโมง พร้อมอุปกรณ์และกำลังคนที่สามารถปฏิบัติภารกิจ

ได้         

   ขณะเกิดสาธารณภัย 

    (1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ถ้าองค์การสาธารณกุศลไปถึงพื้นที่ประสบภัยก่อน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้กั้นเขตพื้นที่อันตรายและกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยังพื้นที่อันตราย พร้อมทั้งแจ้ง

หน่วยงานหรอืเจ้าหนา้ที่ผู้รับผดิชอบโดยทันที เพื่อดำเนนิการควบคุมสถานการณ์สาธารณภัย 

    (2) กรณีที่ได้รับการประสานจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพืน้ที่

หรือหน่วยงานที่รับผดิชอบ ใหอ้งค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ  และให้รายงานตัวที่

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจหรอืผูบ้ัญชาการเหตุการณ์เพื่อรับมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ 

   หลังเกิดสาธารณภัย 

   (1) ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่

เกิดเหตุ และพืน้ที่รองรับการอพยพ 

    (2) ประสานหน่วยแพทย์และพยาบาล อีกทั้งให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบ

สาธารณภัย พร้อมทั้งลำเลียงผูไ้ด้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล 

    (3) อพยพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยไปยังที่ปลอดภัย หรือพื้นที่รองรับการอพยพ

   

  (4) การประสานงาน 

    1. ในภาวะปกติ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล

วังตะเฆ่เป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศลในพืน้ที่ 

   2. ในภาวะฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้น หรือมีการประกาศเขตภัยพิบัติในพื้นที่ที่

ประสบสาธารณภัยให้อาสาสมัคร มูลนิธิ องค์การสาธารณกุศล ต้องรายงานตัวต่อผูบ้ัญชาการเหตุการณ์ หรือ

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพืน้ที่ ที่จัดตั้งขึน้แลว้แต่กรณีเพื่อประสานการปฏิบัติ 
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               6. การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน    

  หลักการ 

   กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ทำหน้าที่เป็น

ศูนย์กลางการสื่อสาร  ในเขตรับผดิชอบของตนตลอด 24 ช่ัวโมง 

   แนวทางปฏิบัติ 

   1. ให้ใช้เส้นทางติดต่อสื่อสารร่วมกับข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมเครือข่ายอื่นๆ ตามความ

เหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและจัดระบบสำรองเพิ่มเติม รวมทั้งพิจารณาใช้ประโยชน์จากข่ ายสื่อสาร

ของชมรมวิทยุอาสาสมัครท้องถิ่น โดยยึดหลักการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารควบคู่กับความสะดวก

รวดเร็วในการตดิต่อสื่อสารด้วย ระบบโทรคมนาคมของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ 

    (1) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

    (2) ศูนย์สื่อสารที่ทำการปกครองจังหวัด 

    (3) สถานีสื่อสารกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัด 

    (4) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ   

    (5) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

    (6) บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด 

  2. ในกรณีที่ระบบการสื่อสารหลักภายในองค์กรไม่สามารถใช้งานได้ ให้นำระบบสื่อสารสำรอง

มาใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    1. คลื่นความถี่การใชง้านของวทิยุสื่อสาร 

     (1) ใหแ้ต่ละหมู่/พืน้ที่จัดให้มคีลื่นความถี่ของตนเอง 

     (2) นอกจากนี้จัดให้มีคลื่นความถี่กลางสำหรับติดต่อประสานงานระหว่างศูนย์

และหน่วยงานของส่วนราชการ ทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ 

    2. จัดเจ้าหนา้ที่ประจำศูนย์วิทยุสื่อสารตลอด 24 ช่ัวโมง 

  ระบบสื่อสาร 

    1. ระบบสื่อสารหลัก ได้แก่ 

     (1) โทรศัพท์ 

    (2) โทรสาร 

    (3) โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ CALL CENTER ระบบรับแจ้งเหตุ 

   2. ระบบสื่อสารรอง  

     (1) วิทยุสื่อสารข่ายต่างๆ เช่น ระบบ HF/SBB ฯลฯ 

     (2) สถานีโทรทัศน์  สถานวีิทยุชุมชน ระบบกระจายเสียงตามสาย   

    (3) วิทยุกระจายเสียง AM/FM 

    (4) ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม 

   3. ระบบสื่อสารสำรอง ได้จัดเตรียมระบบสื่อสารสำรองไว้ใช้ทดแทนในกรณี

ระบบสื่อสารหลักไม่สามารถใช้การได้ เช่น โทรศัพท์  โทรสาร  โทรศัพท์เคลื่อนที่    
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แผนภูมิ : การติดต่อสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองอำนวยการ 
ป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดข้างเคียง 

 

กองอำนวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด 

 
กองอำนวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภยัอำเภอ 

กองอำนวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภยั 

องค์การบริหารส่วนตำบล 

 

หน่วยปฏิบัติ 
 

หน่วยปฏิบัติ 
 

หน่วยปฏิบัติ 

 
หน่วยทหารในพื้นที ่

 

องค์กรภาคเอกชน  
(ชมรม/สมาคม/มลูนิธิ) 
ที่มีเครื่องมือสื่อสาร 

 

กองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั

เทศบาล 
 

 

กองอำนวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภยั 

เมืองพัทยา 

 

 “ สายด่วนนิรภยั 1784 ” 
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภยั    
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย    
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 7. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 

   หลักการ 

  เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในช่วงเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ              สู่

สาธารณชน ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ  และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยของหน่วยงาน 

อย่างถูกต้อง  มีความเป็นเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งจะทำให้มีทัศนคติที่ดี และมีความเข้าใจ ที่

ถูกต้อง อันจะช่วยให้ประชาชนมีความตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดขึ้น และป้องกันความตื่นตระหนก ตกใจ 

ความกลัวเกินกว่าเหตุ ความเข้าใจผิด ตลอดจนความสับสนอลหม่านด้านข้อมูลข่าวสาร และกระแสข่าวลือ

ต่างๆ ที่มผีลกระทบต่อความร่วมมอืของประชาชนในพื้นที่ และภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 

   (1) ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ควรกำหนดแผนประชาสัมพันธ์สำหรับใช้ปฏิบัติในช่วง

เกิดสถานการณ์ภัย ซึ่งประกอบด้วย การเตรียมพร้อม การกำหนดรูปแบบการดำเนินงาน ว่าควรมีอะไรบ้าง

ดำเนินงานอย่างไรและจัดแบ่งหน้าที่และแนวทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน  ทั้ งนี้  เพื่อให้การดำเนินงาน

ประชาสัมพันธ์เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดเจ้าหน้าที่เฉพาะในการเป็นผู้ให้ข้อมูล

ข่าวสารการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภัยแก่สื่อมวลชนโดยเฉพาะ เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมี

เอกภาพ ป้องกันปัญหาความคลาดเคลื่อนในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชน ที่อาจก่อให้เกิด

ภาพลักษณ์ในเชิงลบและทำลายความเช่ือถอืของผู้ประสบภัยต่อหน่วยงาน 

   (2) ในระยะเกิดเหตุ ก่อนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชน ควร

ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่างละเอียด เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน รวมทั้งต้อง เป็นภาษาที่

เข้าใจง่าย ป้องกันการสับสนของประชาชน ซึ่งจะช่วยลดความตื่นตระหนกจากการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ไม่

ชัดเจน 

    (3) ในการประชาสัมพันธ์ ควรคำนึงถึงความรู้สึกของผู้รับรู้ข่าวสาร และผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ  โดยเฉพาะผู้ประสบภัยพิบัติ ซึ่งควรนำเสนอในลักษณะของการให้ขวัญและ

กำลังใจ  และเป็นการรายงานข่าวด้วยความถูกต้องและชัดเจน รูปแบบของการสื่อสารประชาสัมพันธ์จะต้อง

เหมาะกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น  เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกกับผู้ประสบภัยและสาธารณชน ตลอดจนป้องกันการเกิด

ปัญหาเรื่องความเสื่อมเสียต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายหลังจากสถานการณ์ภัยพิบัติสลงบลงแล้ว 

    (4) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ควรดำเนินการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ทางสื่อ

ต่างๆ ทั้งสื่อสื่อวิทยุกระจายเสียงหอกระจายข่าว เพื่อลดผลกระทบจากกระแสข่าวลือที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่เกิด

สถานการณ์ภัยพิบัติ และในกรณีที่มีข่าวเชิงลบที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์หน่วยงานควรดำเนินการ

ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารพรอ้มช้ีแจงขอ้เท็จจริงให้สาธารณชนได้เข้าใจถูกต้องตรงกัน 

    (5) กรณีที่ เกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน  ให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารการให้ความช่วยเหลือต่อ

หน่วยงานส่วนกลาง เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชนต่อไป 
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                         แนวทางปฏิบัติ 

   (1) ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้สื่อมวลชน

และประชาชนทราบถึงสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลอือย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

   (2) จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจด้านสาธารณภัย ผ่านสื่อทุกต่างๆ 

เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจใหป้ระชาชนได้ตระหนักถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   (3) ประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน 

มูลนิธิ องค์กรชุมชนต่างๆ  เพื่อสนับสนุนเผยแพร่ความรู้ และข่าวสารด้านสาธารณภัยให้แก่ประชาชนได้รับ

ทราบถูกต้องและทันเหตุการณ์ 
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บทที่ 9 

การอพยพ 

วัตถุประสงค ์

    เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการและสามารถ

ดำเนินการอพยพเคลื่อนย้ายเป็นไปอย่างมีระบบสามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสู่สถานที่

ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเคลื่อนย้ายส่วนราชการมาอยู่ในเขตปลอดภัยและสามารถให้การ

บริการประชาชนได้  

การปฏิบัติ 

 1. องค์กรหลักที่ดำเนินการอพยพ 

  (๑) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  ทำ

หน้าที่ อำนวยการ ควบคุม สนับสนุนการปฏิบัติ  ในฐานะผู้อำนวยการระดับท้องถิ่น ที่เป็นผู้บัญชาการและ

บังคับบัญชาเจ้าหนา้ที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพืน้ที่ตำบลวังตะเฆ่ 

  (2) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่       ทำ

หน้าที่อพยพประชาชนในเขตความรับผิดชอบของตน และปฏิบัติตามการสั่งการของกองอำนวยการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยตำบลวังตะเฆ่ และช้ันเหนอืขึน้ไป (อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น) 

 2. องค์กรสนับสนุนการปฏิบัติ ได้แก่ 

  (1) ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ในเขตท้องที่มีหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยร่วมในส่วนที่เกี่ยวข้อง และให้การสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

  (2) องค์กรเอกชน มูลนิธิ มีหน้าที่ให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงานตามแผนรวมทั้งให้การ

สนับสนุนการปฏิบัติเมื่อได้รับการรอ้งขอ ตามที่ผูอ้ำนวยการจะสั่งการในกรณีที่เกิดสาธารณภัย  

  (3) ประชาชนในเขตท้องที่ มีหน้าที่ให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงานตามแผนรวมทั้งให้การ

สนับสนุนการปฏิบัติเมื่อได้รับการรอ้งขอ ตามที่ผูอ้ำนวยการสั่งการในกรณีที่เกิดสาธารณภัย  

 3. การเตรยีมการอพยพ 

 1. จัดทำแผนอพยพในพื้นที่เสี่ยงจากสาธารณภัย ให้ดำเนินการดังนี ้

  (1) ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังตะเฆ่  

สำนักปลัด  ส่วนโยธา  ส่วนการคลัง  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนการศึกษาศาสนา และวัฒนธรม 

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผูน้ำทางศาสนา ผูบ้ริหารสาถานศกึษา และ อปพร.ตำบลวังตะเฆ่ 

 2. เตรียมการอพยพ  ให้ดำเนินการดังนี ้

  (1) จัดทำแผนอพยพในพืน้ที่เสี่ยงจากสาธารณภัย 

  (2) จัดหาสถานที่ปลอดภัยสำหรับการอพยพประชาชน 

  (3) จัดเตรียมเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางสำรองที่ไม่ขัดขวางต่อการปฏิบัติการทางทหาร 

  (4) จัดทำป้ายแสดงสัญญาณเตือนภัยบอกเส้นทางอพยพไปสู่สถานที่ปลอดภัย 

  (5) จัดเตรียมสรรพกำลังหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน หรอืหน่วยอพยพ 

  (6) จัดเตรียมยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ เช่น รถยนต์ อุปกรณ์กู้ภัย กำลังพล 
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  (7) จัดประชุมหรอือบรมให้ความรูใ้นการช่วยเหลอืตัวเองให้แก่ประชาชนเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน 

  (8) จัดใหม้ีการฝึกซ้อมแผนอพยพจากสาธารณภัย 

  (9) จัดทำคู่มอืการอพยพจากสาธารณภัย ให้ประชาชนศกึษา 

 4. ขั้นตอนการอพยพ 

 1. เมื่อคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในท้องที่ใด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์เหตุการณ์

ให้ประชาชนทราบ และให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์และเตรยีมการอพยพประชาชนในกรณีที่จำเป็น 

 2. การเตรยีมการอพยพ 

 (1) การจัดทำแผนอพยพ ให้กำหนดรายละเอียดดังนี้ 

  1. สำรวจและจัดทำบัญชีจำนวนผูอ้พยพไว้ล่วงหน้า โดยแยกประเภทตามลำดับความเร่งด่วน 

  2. กำหนดเขตพืน้ที่รวมพลและพื้นที่รองรับการอพยพไว้ โดยแน่นอน 

  3. กำหนดเจา้หนา้ที่ดำเนินการอพยพไว้ล่วงหน้า โดยระบุหน้าที่ความรับผดิชอบไว้ให้ชัดเจน 

  4. สำรวจยานพาหนะ น้ำมันเชือ้เพลิงตลอดจนระบบการสื่อสารสำหรับการอพยพ 

  5. กำหนดเส้นทางอพยพหลัก และเส้นทางรองที่ชัดเจน 

  6. กำหนดสถานที่ปลอดภัยเป็นพืน้ที่รองรับการอพยพ 

  7. กำหนดระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการอพยพการ

อยู่อาศัยในพื้นที่รองรับการอพยพตลอดจนการอพยพกลับ 

  8. ใหค้วามช่วยเหลือ และบริการในการดำรงชีพ และระบบสุขลักษณะตามสมควร 

  9. จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมตลอดจนร่างระเบียบในการ

ควบคุมการใชส้ิ่งเหล่านี้ 

  10. ให้แบ่งการปกครองในพื้นที่อพยพออกเป็นกลุ่ม และให้จัดทำทะเบียนและจัดระเบียบการ

ปกครอง 

 (2) ให้จัดแบ่งประเภทของบุคคลตามลำดับเร่งด่วน ดังนี้ 

  1. ผูป้่วยทุพพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรีตามลำดับ 

  2. บุคคลหรอืประชาชนทั่วไปที่ไม่มคีวามจำเป็นในการปฏิบัติการในพืน้ที่ 

 (3) การจัดเตรยีมพื้นที่รองรับการอพยพไว้ล่วงหน้าให้เป็นตามลักษณะความจำเป็น ดังนี้ 

  1. ต้องห่างจากพืน้ที่อันตราย 

  2. ต้องไม่กีดขวางหรอืเหนี่ยวรั้งการปฏิบัติการ 

  3. เป็นพืน้ที่ที่สามารถจัดการด้านสุขลักษณะได้ 

  4. มีความสะดวกในเส้นทางคมนาคม 

  5. มีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคตามสมควร 
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 3. การจัดระเบียบสถานที่อพยพและการอำนวยความปลอดภัย 

            1. การจัดระเบียบสถานที่อพยพ 

  (1) ควรมีการประสานงานล่วงหน้ากับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสถานที่และพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการ

อพยพและควรจัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับจำนวนประชากรที่อพยพ หากพื้นที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากรให้จัดหา

สถานที่ปลอดภัยแห่งอื่นไว้รองรับ โดยพิจารณาจากฐานข้อมูลประชากรในชุมชนหรือหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงภัย 

  (2) ควรจัดกำลังส่วนหนึ่งทำความสะอาดสถานที่ที่ใช้สำหรับการอพยพใหถู้กสุขลักษณะ 

                         (3) ควรจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในสถานที่ปลอดภัยหรือสถานที่อพยพให้แก่ผู้อพยพ

ตามสมควร 

  (4) ควรจัดระเบียบพื้นที่อพยพ โดยแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนเป็นกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มชุมชน 

เพื่อเกิดความสะดวกในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและการสื่อสาร 

 2. การอำนวยความปลอดภัย 

  (1) ควรจัดระเบียบเวรยามในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามความเหมาะสมโดยประสานงานขอ

กำลังเจา้หน้าที่ตำรวจและอาสาสมัคร   

  (2) ควรใหก้ารสนับสนุนในการดำเนินการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่รองรับการอพยพ 

 4. การดูแลความปลอดภัยบ้านเรอืนของผู้อพยพ 

  กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลวังตะเฆ่ จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับ

เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เพื่อจัดกำลังสายตรวจไปดูแลบ้านเรือนของผู้อพยพเป็นระยะๆ หากกำลังเจ้าหน้าที่

ตำรวจไม่เพียงพอให้ประสานขอกำลังสนับสนุนจากหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือ

จัดหาอาสาสมัครจากประชาชน 

 5. การแจ้งความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ 

  1. ควรมีการติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและ

ต่อเนื่องจากทุกสื่อและจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์สา

ธารณภัยเป็นระยะๆ เพื่อลดความตื่นตระหนกของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัย 

   2. ในกรณีที่มีการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยควรมีการยืนยันให้ชัดเจนถึง การยกเลิก

สถานการณ์ สาธารณ ภั ย  พร้อมทั้ งแจ้ งให้ ผู้ อพ ยพ เตรียมพร้อม ในการอพ ยพ กลับสู่ ที่ ตั้ งต่ อ ไป                           

 6. การอพยพกลับ 

 ประชาชน 

   1. เมื่อได้รับข่าวสารการแจ้งว่าสถานการณ์ภัยได้สิ้นสุดลงแล้วประชาชนต้องให้ความร่วมมือ

และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการอพยพกลับและรอรับแจง้จุดอพยพกลับ 

 ผู้นำชุมชนหรอืผู้นำหมู่บ้าน 

   2. ผู้นำชุมชนหรือผู้นำหมู่บ้านต้องจัดระเบียบและจัดลำดับก่อนหลังของการอพยพ อย่างเป็น

ระบบไปสู่ที่ตัง้เดิม และประสานงานการอพยพกับเจ้าหนา้ที่ที่ดำเนินการควบคุมดูแลการอพยพ 

 หน่วยอพยพ 

   3. เมื่อได้รับการแจ้งข่าวว่าสถานการณ์ภัยได้สิ้นสุดลงแล้วหน่วยอพยพประสบภัยของศูนย์

อำนวยการเฉพาะกิจต้องทราบเส้นทางกลับสู่พื้นที่เป้าหมาย (ภายในชุมชนหรือหมู่บ้าน)   และต้องตรวจสอบ
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สภาพยานพาหนะสำหรับการอพยพให้พร้อมก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนหรือ

ผู้นำหมู่บ้านทุกระยะให้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการอพยพกลับและรอรับแจ้งจุดอพยพกลับที่ตั้งเดิมอย่าง

ปลอดภัย 

 5. สถานที่ที่อพยพ 

  1)  พื้นที่หมู่ที่ 1  บ้านวังตะเฆ่ 

สถานที่ปลอดภัย 

 - วัดวังตะเฆ่ 

 - โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 

 - ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

ผู้รับผิดชอบในการอพยพ 

 - นายรวย  รอดประชุม   ผูใ้หญ่บ้าน 

 - นายสุชาติ  แก้วไชยทอง  ผูช่้วยผู้ใหญ่บ้าน/ฝ่ายปกครอง (ผช.ปค.)  

 - นายอนันทยา  รัตนาคร  ผูช่้วยผู้ใหญ่บ้าน/ฝ่ายปกครอง (ผช.ปค.)  

 - นายศุภชาติ  ปั่นวาร ี            ผูช่้วยผู้ใหญ่บ้าน/ฝ่ายรักษาความสงบ  

 - นายยงยุทธ  โดยดี   สมาชิกสภา อบต.วังตะเฆ่ 

 - นายประเทือง  เพ็ชรขาว  สมาชิกสภา อบต.วังตะเฆ่ 

 - นายศุภชาติ  ปั่นวารี   อปพร.วังตะเฆ่ 

      - ตั้งแต่ หมู่ 1 – 18 - 

 6. การอพยพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

  เป็นการเคลื่อนย้ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย เพื่อให้สามารถ

ให้บริการประชาชนได้ตามปกติ โดยให้ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจในเขตพื้นที่ พร้อมทั้งกำหนดพื้นที่รองรับของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ล่วงหน้า และจัดทำแผนอพยพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนด

รายละเอียด ดังนี้ 

  (1) สำรวจและจัดทำบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ล่วงหน้า และแยกประเภทความ

เร่งด่วนในการอพยพ โดยเน้นความจำเป็นของประชาชนเป็นลำดับแรก 

  (2) กำหนดเขตพื้นที่รองรับการอพยพ ตลอดจนพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้อยู่ใน

พืน้ที่ที่เหมาะสม 

  (3) กำหนดเจา้หนา้ที่ดำเนินการอพยพไว้ล่วงหน้าโดยระบุหนา้ที่ความรับผดิชอบไว้ให้ชัดเจน 

  (4) กำหนดรายการและจำนวนสิ่งของพัสดุ เอกสารราชการที่จำเป็นต้องขนย้าย 

  (5) สำรวจยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนระบบการสื่อสารสำหรับการอพยพ 

  (6) กำหนดเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางอพยพรอง ที่ไม่ขัดขวางต่อการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานที่เข้าช่วยเหลอื 

  (7) วางระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการอพยพ การ

เข้าไปอยู่ในพืน้ที่อพยพ ตลอดจนการอพยพกลับ 
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  (8) ระหว่างการอพยพให้พิจารณาจัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ที่ตั้งเดิมไว้ตามความ

จำเป็น และที่อพยพเฉพาะส่วน เพื่อให้บริการประชาชนได้ 

  (9) การอพยพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามคำสั่งหน่วยเหนือ (จังหวัด/อำเภอ)  
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บทที่ 10 

การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

 

วัตถุประสงค ์

  เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และต่อเนื่อง ตลอดจนการ    

ฟืน้ฟูบูรณะสภาพพื้นที่ที่ประสบภัยใหก้ลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว 

 

หลักการปฏิบัติ 

   การฟื้นฟูบูรณะในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง

อำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  โดยการนำทรัพยากรที่มีอยู่ทั้ง

กำลังคน ทรัพย์สิน เครื่องมือของเอกชนเข้าร่วมในการฟืน้ฟูบูรณะ ดังนี้ 

 1. จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหายเป็นปกติหรอืในเบื้องต้น  หรือ

ส่งต่อโรงพยาบาลอำเภอและจังหวัดต่อไป 

 2. จัดที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัยในกรณีที่ต้องอพยพจากพืน้ที่อันตราย 

 3. ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กรภาคเอกชนในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

ให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในการสงเคราะห์ผูป้ระสบภัย  โดยจัดทำบัญชี

รายชื่อผูป้ระสบภัยไว้เป็นหลักฐานเพื่อการสงเคราะห์ผูป้ระสบภัย 

 4. ให้รื้อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน และอาคารบ้านเรือน

ของผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพต่อไป 

 5. ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เป็น หัวหน้า

ครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ โดยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของ

ผูป้ระสบภัยจนจบการศกึษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพในแก่บุคคลในครอบครัว 

 6. ประสานหน่วยงานของรัฐในการออกเอกสารราชการฉบับใหม่ให้แก่ผู้ประสบภัยทดแทนฉบับเดิมที่

สูญหายหรอืเสียหายเนื่องจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

 7. ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสรา้งขวัญและกำลังใจของประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว 

 

การปฏิบัติ 

 การจัดการหลังเกิดภัยเป็นการฟืน้ฟูบูรณะภายหลังที่ภัยได้ยุติลงหรือผ่านพ้นไปแล้ว เป็นการดำเนินการ

ทั้งปวงเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภัย ซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายใหก้ลับคืนสู่สภาพเดิม เป็นหนา้ที่ความผิดชอบของ

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นการสงเคราะห์ ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยให้

สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ และเป็นการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยให้กลับ  คืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว  โดย

รับผิดชอบ ดังนี้ 
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การฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย 

  1. ใหจ้ัดตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์เพื่อปฏิบัติการในขั้นต้นร่วมกับหน่วยระงับภัยอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้

   (1) การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วย 

   (2) การขนย้ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สินไปยังที่ปลอดภัย 

   (3) การเลีย้งดูผูป้ระสบภัยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก 

   (4) การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่บุคคลและสถานที่ร่วมกับ

หน่วยงานรักษาความปลอดภัยในพืน้ที่ 

  2. การให้ความช่วยเหลือและฟืน้ฟูโดยหน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัย หลังจากการช่วยเหลือของ

หน่วยบรรเทาทุกข์ขั้นต้น ดำเนินการดังนี้ 

   (1) สำรวจความเสียหายและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้

เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟืน้ฟู 

   (2) สงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามบัญชีที่สำรวจ โดยให้มีมาตรการและระเบียบที่รัดกุม

สามารถสงเคราะห์ได้เรียบร้อยทั่วถึง 

   (3) ดำเนินการช่วยเหลือซ่อมแซมที่พักอาศัย สิ่งสาธารณูปโภคและเส้นทางคมนาคม

ให้พอใช้การได้ในเบือ้งตน้ 

   (4) ปฏิบัติการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของประชาชนให้กลับคืน

สู่สภาพเดิมโดยเร็ว 

   (5) รักษาพยาบาลผูเ้จ็บป่วย และจัดบริการด้านสาธารณสุขแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง 

   (6) ป้องกันโรคระบาดทั้งคนและสัตว์ 

  3. จัดตั้งหน่วยควบคุมความปลอดภัยเพื่อป้องกันมิให้เกิดภัยซ้ำขึ้นอีก หรือมิให้เกิดอันตราย

จากวัตถุระเบิดหรือสารพิษตกค้าง โดยพิจารณาจัดเจ้าหน้าที่ผูเ้ช่ียวชาญในเรื่องต่างๆ ตามความเหมาะสมและ

ดำเนนิการ ดังนี้ 

   (1) การรื้อถอนหรอืทำลายสิ่งปรักหักพัง 

   (2) การทำลายล้างวัตถุระเบิด 

   (3) การลา้งสารพิษตกค้างต่างๆ 

   (4) การรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร 

  การฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งสาธารณะประโยชน์ต่างๆ 

    การฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยจะดำเนินการภายหลังที่ภัยยุติหรือผ่านพ้นไปแล้ว   โดยการ

ซ่อมแซมสภาพพื้นที่และบูรณะโครงสรา้งพื้นฐานที่ชำรุดเสียหายใหก้ลับคืนสู่สภาพเดิม ตามขั้นตอนดังนี้ 

   (1) สำรวจความเสียหายทุกด้านอย่างละเอียด ทั้งระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง

สาธารณประโยชน์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลอื 

    (2) ซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย ตามที่พิจารณาเห็นว่าเป็นสิ่งที่สามารถซ่อมแซมได้โดยเร็ว 

เพื่อให้สามารถใช้การได้ตามปกติ ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ใหจ้ัดการรื้อถอนออกไปเพื่อป้องกันอันตราย

ที่อาจจะเกิดขึ้น 
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   (3) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดเหตุ ดำเนินการฟืน้ฟูบูรณะโครงสร้างพื้นฐานที่

เสียหายในเบื้องต้นโดยงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุน

จากหน่วยเหนอืขึน้ไปตามลำดับ ได้แก่ งบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกรม กระทรวง งบประมาณของ

หน่วยงานนอกภาครัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรอืงบกลาง 

           (4)  กรณีที่เกินกว่าความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานที่

รับผิดชอบโครงสรา้งพื้นฐานนั้น ๆ ดำเนินการฟืน้ฟู ซ่อมแซม บูรณะโครงการที่ได้รับ ความเสียหาย ดังนี ้

  1) ทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม ดำเนินการโดยกรมทางหลวง และกรมทางหลวง

ชนบท เส้นทางรถไฟ ดำเนินการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย 

   2) ระบบไฟฟ้า ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย 

  3) ระบบประปา ดำเนนิการโดยการประปาส่วนภูมิภาคและการประปา-นครหลวง 

  4) ระบบโทรคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร ดำเนินการโดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 

  5) สถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด และโบราณสถาน ดำเนินการโดยหน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

  6) พื้นที่ประสบภัย เช่น การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบความแข็งแรงของอาคาร การ

ออกแบบวางผังเมอืง การจัดหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค การจัดทำภูมทิัศน์ ดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผัง

เมือง  กรมชลประทาน  กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

             การให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 

    การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วนเงิน

ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมี

ผูร้ับผิดชอบ ดังนี้ 

  (1) คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) มีหน้าที่ สำรวจความ

เสียหายจากสาธารณภัยในเขตพืน้ที่อำเภอ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

   (2) คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) มีหน้าที่ สำรวจความ

เสียหายที่เกิดขึ้นภายในจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภัย 

  ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลค่ามากกว่าวงเงินที่ผูว้่าราชการจังหวัดมีอำนาจอนุมัติ ให้ส่งเรื่องให้

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพิจารณาดำเนินการ 

ขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบกลาง  รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น

จากคณะรัฐมนตร ี   

      การติดตามและประเมินผล 

  เมื่อภัยยุติแล้ว ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการ

ติดตามและประเมินผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ทั้งด้านสถานการณ์สาธารณภัย 

ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอื่นๆ เพื่อให้ทราบข้อบกพร่องที่ต้อง

ปรับปรุงแก้ไขในการใหค้วามช่วยเหลือ และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสาธารณภัยในอนาคต 



_ ๕๖ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

 

บทที่ 11 

การสื่อสาร 

 การสื่อสาร 

 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  เป็นศูนย์กลางการ

สื่อสารในเขตพื้นที่รับผิดชอบตลอด 24 ช่ัวโมง  เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงาน สั่งการ รายงานการปฏิบัติ

และสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้ 

การปฏิบัติ 

 หลักการปฏิบัติ 

 การสื่อสารจัดเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการบริหารจัดการสาธารณภัย ให้สามารถประสานดำเนินไปได้

อย่างมีประสทิธิภาพ และรวดเร็ว โดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้ 

  1. การติดต่อสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ต้องกระทำตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง  

ตั้งแต่ยามปกติ  มคีวามแน่นอน รวดเร็ว เชื่อเชื่อได้ และมีหลายระบบใช้ทดแทน สนับสนุนซึ่งกันและกันได้ 

  2. ยึดหลักการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารควบคู่กับความสะดวกรวดเร็วในการ

ติดต่อสื่อสารด้วยเสมอ 

  3. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ มีหน้าที่

ในการฝึกอบรม ให้ความรู้ และจัดระบบการตดิต่อสื่อสารของศูนย์อำนวยการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

 งานหลักในการดำเนินการติดต่อสื่อสารเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังน้ี 

  1. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ทำหน้าที่

เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสาร ประจำพื้นที่ตำบลวังตะเฆ่ ดำรงการปฏิบัติในฐานะแม่ข่ายในระบบการ

ติดต่อสื่อสารในเขตรับผิดชอบ ตลอด 24 ช่ัวโมง 

  2. พัฒนาระบบและขีดความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ร่วมกับข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม 

ข่ายอื่นตามความเหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และจัดระบบสำรองการสื่อสาร 

  3. ดำรงการตดิต่อสื่อสารตามกำหนดการสื่อสาร 

 ระบบการติดต่อสื่อสาร 

  การติดต่อสื่อสาร การแจ้งเหตุภัยพิบัติ หรอืสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุได้ทั้งทางโทรศัพท์และ

วิทยุสื่อสาร  โดยเจา้หนา้ที่ป้องกันและบรรเทาสาธารภัยขององค์การบริการส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



_ ๕๗ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉิน 

 

ลำดับ ชื่อ – หน่วยงาน - บุคคล 
หมายเลข

โทรศัพท์ 
หมายเลขมือถอื 

1 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

(นายศุภวัฒน์   คำชมภู) 

- 081-

4167753 

2 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

คนที่ 1 (นายสมเกียรติ  แก้วดี) 

- 087-

2828256 

3 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

คนที่ 2 (นายไพฑูรย์  พืชชน) 

- 090-

0696266 

4 หัวหนา้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย อบต.วังตะเฆ่ 

- 064-

0920917- 

5 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

(นางสาวจนิตนา  เสือดาว) 

- 098-

8668994 

6 หัวหนา้ส่วนโยธา 

(นายประวัติ  เกตุกินทะ) 

- 085-

7827096 

7 หัวหนา้ส่วนการคลัง 

(นางสาววรรณา  ณ นคร) 

- 087-

8911838 

8 เจ้าหน้าที่วเิคราะห์นโยบายและแผน 

(นายวุฒิการณ์  กั้ววิบูลย์) 

- 084-

8506942 

9 ผูช่้วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

(นางสาวสุปาณี  คราวเจริญ) 

- 087-

2816839 

10 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 044-056010  

11 วิทยุสื่อสาร (องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่)   

12 INTERNET ตำบลวังตะเฆ่  

bangwan@hotmail.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_ ๕๘ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 
 



_ ๕๙ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

 

บทที่ 12 

การป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัย และดินโคลนถล่ม 

 บทนำ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน  โดยได้รับอิทธิพลของ

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีฤดูกาล ๒ ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน (เดือนมกราคม ถึง

เดือนเมษายน)  ฤดูฝน  (เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม)  เป็นเหตุทำให้ฝนตกเกือบตลอดทั้งปีหรือตกชุก  

ซึ่งก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำทะเลหนุน ทำความเสียหายแก่พืน้ที่เพาะปลูกและทรัพย์สิน

ต่างๆ และส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของราษฎร์ในเขตพื้นที่ตำบลวังตะเฆ่ 

 ดังนั้น  ภารกิจในการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัย และดินโคลนถล่ม จึงต้องมีการเตรียมพร้อม

เพื่อเผชิญกับสาธารณภัยดังกล่าว  ซึ่งตอ้งมกีารป้องกันและลดผลกระทบที่จะมีขึ้นใหน้้อยที่สุด  

 

วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากอุทกภัยและดินโคลน

ถล่ม  

 2. เพื่อให้การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถฟื้นฟูพื้นที่

ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว  

 3. เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ และหน่วยงานย่อยภายใน

องค์กรในการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มให้ชัดเจน บูรณาการ และมี

ประสิทธิภาพ  

 

นิยามศัพท์  

 อุทกภัย หมายถึง เหตุการณ์ที่มีน้ำท่วมพื้นดินสูงกว่าระดับปกติ ซึ่งมสีาเหตุจากมีปริมาณน้ำฝนมากจน

ทาให้มีปริมาณน้ำส่วนเกินมาเติมปริมาณน้าผิวดินที่มีอยู่ตามสภาพปกติ จนเกินขีดความสามารถการระบายน้า

ของแม่น้ำ ลำคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระทาของมนุษย์ โดยการปิดกั้นการไหลของน้ำตามธรรมชาติ 

ทั้งเจตนาและไม่เจตนา จนเป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและสิ่งแวดล้อม สามารถจำแนกตาม

ลักษณะการเกิดได้ ดังนี้  

  (1) น้ำท่วมขัง/น้ำล้นตลิ่ง (Inundation/Over bank flow) เป็นสภาวะนำ้ท่วม หรอื 

สภาวะน้ำล้นตลิ่งที่เกิดขึน้เนื่องจากระบบระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพ มลีักษณะค่อยเป็นค่อยไป อันเป็นผลจาก

เกิดฝนตกหนัก ณ บริเวณนั้นๆ ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น้ำและบริเวณ

ชุมชนเมืองใหญ่ๆ น้ำท่วมขังส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณท้ายน้าและแผ่เป็นบริเวณกว้างเนื่องจากไม่สามารถระบาย

น้าได้ทัน  

  (2) น้ำท่วมฉับพลัน (Flash Flood) เป็นภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในพื้นที่ เนื่องจากฝน

ตกหนักในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ำหรือต้านน้ำน้อย หรืออาจเกิดจาก



_ ๖๐ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

สาเหตุอื่นๆ เช่น เขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำพังทลาย น้ำท่วมฉับพลัน มักเกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนักและมักเกิดขึ้นใน

บริเวณที่ราบระหว่างหุบเขา ซึ่งอาจจะไม่มีฝนตกหนักในบริเวณนั้นมาก่อนเลยแต่มีฝนตกหนักมากบริเวณต้นน้ำ

ที่อยู่ห่างออกไป การเกิดน้ำท่วมฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมาก โอกาสที่จะป้องกันและ

หลบหนีจึงมีน้อย  

 ดินถล่มหรือโคลนถล่ม (Landslide or Mud/Debris Flow) หมายถึง ปรากฏการณ์ที่มวลดินหรือหินไถล

เลื่อนลงจากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ต่ำกว่าภายใต้อิทธิพลแรงโน้มถ่วงของโลก และการมีน้ำเป็นตัวกลางทำให้มวลวัสดุ

เกิดความไม่มีเสถียรภาพ อัตราการไถลเลื่อนดังกล่าวข้างต้นอาจช้าหรือเร็วขึ้นกับประเภทของวัสดุ ความลาด

ชัน สภาพสิ่งแวดล้อม และปริมาณน้ำฝน ในบางกรณีแผ่นดินถล่มอาจเกิดจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด 

การเคลื่อนตัวของวัสดุดังกล่าวอาจพัดพาต้นไม้ บ้านเรือน รถยนต์ สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ชารุด หรือพังทลาย และ

ยังอาจทำให้ช่องเปิดของสะพานและแม่น้ำลำคลองอุดตัน จนเป็นเหตุให้เกิดอุทกภัยขึ้นได้ในเส้นทางการเคลื่อน

ตัว ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นอันตรายต่อชวีิตทรัพย์สินของประชาชน และสิ่งแวดล้อม  

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ  

 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร

ส่วนตำบลวังตะเฆ่เตรียมพร้อมรับสถานการณ์การเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่ม ดังนี้  

 ก่อนเกิดภัย ประกอบด้วย  

  1. การป้องกันและลดผลกระทบ มีแนวทาง ดังนี้  

   (1) ประเมินความเสี่ยงภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม โดยการประเมินภัยและความ

ล่อแหลมเพื่อประเมินโอกาสหรอืความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม  

   (2) ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย รวมทั้งข้อมูลพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับ

การอพยพให้เป็นปัจจุบัน  

   (3) จัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและมี

ความสอดคล้องกับของอำเภอคุระบุรี และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา 

   (4) เตรียมการด้านโครงสร้าง  โดยการสำรวจและก่อสร้างหรือปรับปรุงแหล่งน้ำหรือ

เส้นทาง  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่รับผิดชอบ โดยประสานานกับส่วนโยธา 

อำเภอคุระบุรี และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด 

   (5) จัดทำฐานข้อมูลกำลังเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์

การกู้ชีพกู้ภัย  เพื่อให้พร้อมเรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา อำเภอคุระบุรี  มูลนิธิ เป็นต้น  

   (6) พัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ให้มี

ความเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   (7) เสริมสร้างความรู้และความตระหนักแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน 

เกี่ยวกับการป้องกันและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากอุทกภัย และดินโคลนถล่ม  

   (8) จัดทำสรุปบทเรียน (Lesson Learnt) ของการเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มครั้ง

สำคัญ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต  



_ ๖๑ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

  2. การเตรยีมความพร้อม  มีแนวทาง ดังนี้  

   (1) ฝกึอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืน (อปพร.)  และหน่วยกู้ชีพกู้ภัย  

เพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา  และอำเภอคุ

ระบุรี  

   (2) ให้ความรู้แก่ชุมชนโดยเน้นการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็น

ฐาน (Community Based Disaster Risk Management:CBDRM)  

   (3) จัดทำบัญชีผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านอุทกภัยและดินโคลนถล่ม เจ้าหน้าที่    อปพร. 

หรอืหน่วยกู้ชีพกู้ภัย (OTOS)  

   (4) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่มแบบบูรณา

การให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ/ จังหวัด /อำเภอ  

   (5) พัฒนาระบบการพยากรณ์ และติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยในพืน้ที่เสี่ยงภัย พร้อมทั้งจัด

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  หรือเจ้าหน้าที่องค์กร เฝ้าระวังเพื่อการเตือนภัยจากอุทกภัยและ

ดินโคลนถล่ม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ 

   (6) สำรองปัจจัยสี่ที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อรองรับการอพยพและให้ความช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภัยได้ทันทีเมื่อเกิดภัย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่รับผดิชอบและร่วมกับหน่วยงานสำนักงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา อำเภอคุระบุรี 

   (7) จัดเตรียมระบบสื่อสารหลัก และระบบสื่อสำรองที่จำเป็น พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมือ 

อุปกรณ์สื่อสาร ให้เพียงพอและใชง้านได้ตลอดเวลา รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่   

   (8) จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยเพื่อรองรับผูป้ระสบภัยพร้อมสิ่งสาธารณูปโภค 

ที่จำเป็น  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่เป็นผู้รับผดิชอบและร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   (9) ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม  โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่รับผดิชอบและร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอคุระบุรี  

 ขณะเกิดภัย  

  การบรหิารจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีแนวทาง ดังนี้  

  (1) เมื่อได้รับข้อมูลการเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ตามระดับความรุนแรงที่กำหนดไว้ 

  (2) สั่งการเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ ตามโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการ ดำเนินการ

ปฏิบัติหน้าที่ทันที  

  (3) ให้ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ  ออกปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย พร้อมทั้งอพยพประชาชนไป

ยังสถานที่ปลอดภัย 

  (4) กรณีจำเป็นต้องรับบริจาคความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากสาธารณชน ให้ฝ่ายอำนวยการ

จัดตั้งศูนย์รับบริจาคและเก็บรักษาสิ่งของและเงินบริจาค  รวมทั้งวิธีการแจกจ่ายเพื่อให้เกิดเอกภาพ และเป็น

ประโยชน์แก่ผูป้ระสบภัยอย่างเสมอภาค และทันเหตุการณ์  



_ ๖๒ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

  (5) กรณีที่จำเป็นต้องประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นให้ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ 

หรือกองอำนวยการประสานไปยังอำเภอคุระบุรี  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องต่อไป  

  (6) การดำเนินการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในกรณีมผีูเ้สียชีวติ  ประสานไปยังหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป  

 หลังเกิดภัย  

  การจัดการหลังเกิดภัย มีแนวทาง ดังนี้  

  (1) ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ  ดำเนินการประเมินความเสียหายและความต้องการ

เบือ้งตน้  โดยจัดทำบัญชรีายชื่อผูป้ระสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรอง

ให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟืน้ฟู  

  (2) ฝ่ายฟื้นฟู  จัดหาที่พักอาศัยช่ัวคราว และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยด้านสุขภาพ

อนามัย สภาพจิตใจ โดยมีหน่วยงานหลักหรือให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคุระบุรี 

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

พังงา อำเภอคุระบุรี เป็นต้น 

  (3) การจัดการศพผู้เสียชวีิต ฝ่ายฟืน้ฟู มีแนวทางดังนี้ 

   1. จัดหาสถานที่เก็บรักษาศพและพื้นที่สำหรับในการพิสูจน์เอกลักษณ์ศพผู้เสียชีวิต  

ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 

   2. ให้การสนับสนุนการเคลื่อนย้ายศพผูเ้สียชีวติ ตามความจำเป็นและเท่าที่ 

สามารถทำได้ 

  (4) ให้ฝ่ายป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจแก่

ผูป้ระสบภัย 

  (5) พิจารณาให้การสนับสนุนการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต  และฟื้นฟูอาชีพของผู้ประสบภัย ตาม

ความเหมาะสมต่อไป 

  (6) ฟื้นฟูและจัดการระบบสิ่งแวดล้อมชุมชน ทั้งระบบบำบัดน้ำเสีย สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 

และบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและดินถล่ม ให้ใชก้ารได้ดังเดิม 

  (7) ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งสิ่งสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้รับความเสียหายให้กลับสู่

สภาพเดิม รวมทั้งแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



_ ๖๓ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

 

บทที่ 13 

การป้องกันและบรรเทาภัยจากพายุหมุนเขตร้อน (วาตภัย) 

 บทนำ 

 เนื่ององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ตั้งอยู่ในเขตร้อนระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทร

อินเดีย  เป็นปัญหาด้านสาธารณภัยที่สำคัญอีกประเภทหนึ่ง ทำให้พายุสามารถเคลื่อนตัวเข้าสู่ภายในจังหวัด

พังงา และส่งผลกระทบต่ออำเภอต่าง ๆ โดยตรง  และสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก  

โดยภัยพิบัติจากพายุขึ้นอยู่กับความแรงของพายุ กล่าวคือ พายุไซโคลนจะก่อให้เกิดความ 

เสียหายมากที่สุด รองลงมาคือพายุโซนรอ้น และพายุดีเปรสช่ัน ตามลำดับ  

 ภัยจากพายุหมุนเขตร้อนเป็นภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากและส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง จึง

ต้องมีการเตรียมการเพื่อป้องกันความเสียหายและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวติและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากภัยพายุหมุนเขตร้อน  

 2. เพื่อให้การดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถฟื้นฟูพื้นที่

ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว  

 3. เพื่อกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ายงานต่าง ๆ ตามโครงสร้างของศูนย์ฯ และองค์กร

เครือข่าย ในการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพายุหมุนเขตร้อนให้ชัดเจน บูรณาการ และมี

ประสิทธิภาพ  

นิยามศัพท์  

 พายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclone) หมายถึง พายุหมุนที่เกิดขึ้นในทะเลและมหาสมุทรในเขตร้อน มี

ความกดอากาศที่ศูนย์กลางของพายุต่ำมาก และมีลมพัดเวียนเป็นรูปก้นหอยเข้าหาศูนย์กลางของพายุในช้ัน

บรรยากาศระดับล่างแบบทวนเข็มนาฬิกา โดยสามารถแบ่งชนิดของพายุตามความแรงของลมที่พัดเวียนเข้าหา

ศูนย์กลางเป็น 3 ระดับ คือ  

  (1) พายุดีเปรสช่ัน เมื่อมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่ถึง 63 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง  

  (2) พายุโซนรอ้น มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 63 - 117 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง  

  (3) พายุไต้ฝุ่นหรอืพายุไซโคลนกาลังแรง เป็นพายุที่มีความแรงลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 

มากกว่า 117 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง  

 ส่วนชื่อพายุที่เรียกแตกต่างกันนั้น ขึ้นอยู่กับแหล่งที่เกิดของพายุ กล่าวคือ ในมหาสมุทรแปซิฟิคเหนือ

ด้านตะวันตกรวมทั้งทะเลจีนใต้ จะเรียกพายุโซนร้อนและไต้ฝุ่น ส่วนในมหาสมุทรอินเดียเหนือรวมทั้งอ่าวเบ

งกอลและทะเลอันดามันจะเรียกพายุไซโคลน  

 พายุเหล่านี้ทำให้เกิดสาธารณภัยได้หลายประเภทพร้อมกัน ทั้งวาตภัย อุทกภัย  และคลื่นพายุ ซัดฝั่ง 

ลมที่พัดแรงเป็นอันตรายต่อชีวิตและทาลายล้างทรัพย์สินตามแนวเส้นทางเดินของพายุและพื้นที่ใกล้เคียง ลม

แรงดังกล่าวยังก่อใหค้ลื่นลมในทะเลที่มคีวามสูงเป็นอันตรายต่อการเดินเรอื และถ้าพายุที่มี 

ความแรงลมมากกว่า 100 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง จะมีโอกาสสูงที่จะก่อใหเ้กิดคลื่นพายุซัดฝั่ง(StormSurge)  

ที่เป็นอันตรายต่อชีวติและกิจกรรมที่ตั้งอยู่ในพืน้ที่ราบตามแนวชายฝั่งทะเลได้  



_ ๖๔ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

 วาตภัยจากพายุหมุนเขตร้อน หมายถึง ความเสียหายของอาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้าง

ต่างๆ ที่เกิดขึน้เป็นบริเวณกว้างจากความแรงของลมที่พัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางของพายุ ภัยดังกล่าวเกิดขึ้นตาม

แนวเส้นทางเดินของพายุ โดยปกติจะมีความกว้าง 50-100 กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับขนาดและความแรงของพายุ

แต่ละลูก โดยความเสียหายจะมีมากที่สุดบริเวณใกล้แนวศูนย์กลางที่พายุเคลื่อนผ่าน  

 คลื่นซัดชายฝั่ง (Storm Surge) คือ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับพายุหมุนเขตร้อน ที่มีความแรงลม

มากกว่า 100 กิโลเมตร ระดับน้าที่สูงขึ้นจากความกดอากาศที่ลดต่าลงบริเวณใกล้ศูนย์กลางของพายุพร้อม

กับคลื่นลมแรงจัดที่พัดเข้าหาฝั่ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ราบชายฝั่งทะเลใกล้ศูนย์ กลางของพายุ 

โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งที่เป็นด้านรับลม ระดับความรุนแรงของความเสียหายจะขึ้นอยู่กับความแรงลมของพายุ 

สภาพภูมปิระเทศ และขนาดของชุมชน  

 พายุฤดูร้อน (Thunderstorms) ส่วนมากจะเกิดระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน โดยเกิดในช่วงที่มี

ลักษณะอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันหลายวัน และเมื่อมีอากาศเย็นจากความกดอากาศสูงในประเทศจีนพัดมา

ปะทะกับอากาศร้อน จะทำให้อากาศร้อนชื้นที่เบากว่าลอยตัวขึน้เหนืออากาศเย็นอย่างรวดเร็ว เกิดเป็นเมฆและ

พายุฟ้าคะนองที่มียอดเมฆสูงมาก (เมฆคิวมูโลนิมบัส) เกิดพายุฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า และมักมี

ลูกเห็บตกตามมาด้วย พายุฤดูร้อนมักเกิดขึ้นและสิน้สุดลงในช่วงเวลาสัน้ๆ ไม่ 

เกินหนึ่งช่ัวโมง และครอบคลุมบริเวณพื้นที่ไม่เกิน 20-30 กิโลเมตร แต่จะมีลมกระโชกแรงที่เริ่มสร้างความ

เสียหาย เมื่อมีความแรงลมตัง้แต่ 50 กิโลเมตรต่อช่ัวโมงขึ้นไป  

 ลูกเห็บ (Hail) เป็นก้อนน้าลักษณะเหมือนน้าแข็งรูปร่างไม่แน่นอน เกิดจากละอองหยาดฝนซึ่งเย็นแบบ

ยิ่งยวดในเมฆฝน (ยังอยู่ในสภาพของเหลวที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง) ปะทะกับวัตถุแข็ง เช่น ผงฝุ่น หรือ 

ก้อนลูกเห็บที่เกาะตัวอยู่ก่อนแล้ว จนเกิดการแข็งตัวเกาะรอบวัตถุนั้นๆ และกลายเป็นก้อนลูกเห็บ ซึ่งมักเกิดขึ้น

พร้อมกับพายุฤดูร้อน  

 วาตภัยจากพายุฤดูร้อน หมายถึง ความเสียหายของอาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่

เกิดขึ้นเป็นบริเวณแคบๆ จากลมกระโชกแรงที่เกิดจากพายุฝนฟ้าคะนองหรอืลูกเห็บมักเกิดในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่ง

บ่อยครั้งมีความเร็วลมเกินกว่า 100 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง  

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ  

 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์การเกิดภัยจาก พายุหมุนเขตร้อนได้ ดังนี้  

 ก่อนเกิดภัย ประกอบด้วย  

  ๑. การป้องกันและลดผลกระทบ มีแนวทางดังนี ้ 

   (1) ประเมินความเสี่ยงภัยในพื้นที่ตำบลจากพายุหมุนเขตร้อน โดยการประเมินภัยและ

ความล่อแหลมเพื่อประเมินโอกาสหรอืความเป็นไปได้ที่จะเกิดพายุหมุนเขตร้อน  

   (2) ตรวจสอบและปรับปรุงขอ้มูลพืน้ที่เสี่ยงภัย และจัดทำแผนที่พืน้ที่เสี่ยงภัย 

จากพายุหมุนเขตร้อน รวมทั้งข้อมูลพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพให้เป็นปัจจุบัน  

   (3) จัดทำฐานข้อมูลกำลังเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์

การกู้ชีพกู้ภัย เพื่อใหพ้ร้อมเรยีกใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน  



_ ๖๕ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

   (4) พัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อน ให้มีความ

เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน และผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

   (5) เสริมสร้างความรู้และความตระหนักแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน 

เกี่ยวกับการป้องกันและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากพายุหมุนเขตร้อน 

   (6) จัดทำสรุปบทเรียน (Lesson Learnt) ของการเกิดพายุหมุนเขตร้อนครั้งสำคัญ เพื่อ

ประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต  

  2. การเตรยีมความพร้อม มีแนวทางดังนี้  

   (1) จัดตัง้และฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลอืงานเจ้าหน้าที่ เช่น อาสาสมัคร 

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครแจง้เตอืนภัย อาสาสมัครกู้ชีพ 

   (2) ให้ความรู้แก่ชุมชนโดยเน้นการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็น

ฐาน (Community Based Disaster Risk Management: CBDRM)  

   (๓) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาพายุหมุนเขตร้อนแบบบูรณาให้

สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ จังหวัด และอำเภอหรือหน่วยงานอื่นๆที่

เกี่ยวข้อง 

   (๔) พัฒนาระบบการการทำงานและติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยในพืน้ที่เสี่ยง พร้อมทั้งจัด

เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเพื่อการเตอืนภัยจากพายุหมุนเขตร้อน  

   (๕) จัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ ยานพาหนะ และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อให้

นำไปใช้ได้ทันทีในกรณีที่เกิดภัย  

   (๖) สำรองปัจจัยสี่ตามความจำเป็นและเหมาะสมหรือตั้งงบประมาณไว้ให้เพียงพอ เพื่อ

รองรับและให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภัยได้ทันทีเมื่อเกิดภัย  

   (๗) จัดเตรียมระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารสารองที่ 

จาเป็น พรอ้มทั้งจัดหาเครื่องมอื อุปกรณ์สื่อสารให้เพียงพอและใช้งานได้ตลอดเวลา  

 ขณะเกิดภัย ประกอบด้วย 

  การบรหิารจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีแนวทาง ดังนี้  

  (1) เมื่อได้รับข้อมูลการเกิดพายุหมุนเขตร้อน ให้จัดตัง้ศูนย์อานวยการเฉพาะกิจป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาพายุหมุนเขตรอ้นตามระดับความรุนแรง และพิจารณาสั่งการเจา้หน้าที่รับผดิชอบฝ่ายต่าง ๆ 

ตามโครงสร้างศูนย์ ปฏิบัติหนา้ที่ทันที 

  (2) กรณีจำเป็น ต้องรับบริจาคความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากสาธารณชน ให้ฝ่ายอำนวยการ

จัดตั้งศูนย์รับบริจาค  และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งของและเงินบริจาค รวมทั้ง

วิธีการแจกจ่ายเพื่อให้เกิดเอกภาพ และเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระสบภัยอย่างเสมอภาค และทันเหตุการณ์  

  (3) กรณีที่จำเป็น ต้องประสานความช่วยเหลอืจากหน่วยงานต่าง ๆ ใหศู้นย์อำนวยการ  

เฉพาะกิจฯ ประสานไปยังอำเภอคุระบุรี  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด   

  (4) การดำเนินการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในกรณีมีผู้เสียชีวิต แจ้งให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเขา้ตรวจ  

 



_ ๖๖ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

 หลังเกิดภัย  ประกอบด้วย 

  การจัดการหลังเกิดภัย มีแนวทาง ดังนี้  

  (1) ให้ฝ่ายอำนวยการร่วมกับฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ  ดำเนินการประเมินความเสียหาและความ

ต้องการเบื้องต้น  โดยจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออก

หนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟืน้ฟู 

  (2) ให้ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะจัดหาที่พักอาศัยช่ัวคราว และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยด้าน

สุขภาพอนามัย สภาพจิตใจ ตามความเหมาะสม 

  (3) การจัดการศพผู้เสียชวีิต ฝ่ายฟืน้ฟูบูรณ มีแนวทางดังนี ้ 

   (1) จัดเตรียมสถานที่เก็บรักษาศพและพื้นที่สำหรับการพิสูจน์เอกลักษณ์ศพผู้เสียชีวิต 

ให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

   (2) ให้การสนับสนุนการเคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิต ตามความจำเป็นและเท่าที่สามารถ

ทำได้ 

  (4) ให้ฝ่ายป้องกันภัย เฝ้าระวัง และควบคุมโรคที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจแก่

ผูป้ระสบภัย 

  (5) พิจารณาให้การสนับสนุนการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และฟื้นฟูอาชีพของผู้ประสบภัย ทั้ง

ทางดา้นร่างกายและจติใจ ให้สามารถดำรงชีวติและประกอบอาชีพได้อย่างปกติ ตามความเหมาะต่อไป  

  (6) ฟื้นฟูและจัดการระบบสิ่งแวดล้อมชุมชน ทั้งระบบบำบัดน้ำเสีย สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 

และบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนใหใ้ช้การได้ 

  (7) ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับความเสียหายให้กลับสู่

สภาพเดิมใหใ้ช้การได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_ ๖๗ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

 

บทที่ 14 

การป้องกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภัย 

 บทนำ  

 อัคคีภัย เป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และสามารถเผาผลาญทรัพย์สิน

ให้วอดวายได้ในช่ัวระยะเวลาไม่กี่ช่ัวโมงก่อใหเ้กิดความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งสาเหตุการเกิด

อัคคีภัยส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ขาดความระมัดระวังหรือความพลั้งเผลอ โดยเฉพาะในฤดูที่มีอากาศ

ร้อนและแหง้แล้ง ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน มักมีอัคคีภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ จึงตอ้งเตรียมพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อที่จะ

ช่วยลดความสูญเสียในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน และหน่วยงานที่อาจจะเกิดขึ้นนอ้ยที่สุด  

วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวติและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากอัคคีภัย  

 2. เพื่อให้การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถฟื้นฟูพื้นที่

ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด  

 3. เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ ตามโครงสร้างศูนย์ในการป้องกันและบรรเทา

สถานการณ์ฉุกเฉินจากอัคคีภัยให้ชัดเจน บูรณาการ และมีประสิทธิภาพ  

 

นิยามศัพท์  

 อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทาให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตาม

บริเวณที่มเีชือ้เพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้น ถ้าการลุกไหม้ที่มเีชื้อเพลิงหนุนเนื่อง 

หรอืมีไอของเชือ้เพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึน้  

 เจ้าพนักงาน หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่

ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  

 เจ้าพนักงานท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมายถึง  

    (๑) นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล 

    (๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

    (๓) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 

    (๔) ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 

    (๕) นายกเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา 

    (๖) ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด  สำหรับในเขต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ 

 อาสาสมัคร หมายถึง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  

ขั้นตอนการปฏิบัติ  

 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เตรียมความพร้อม

รับสถานการณ์ภัยอัคคีภัยดังนี้  



_ ๖๘ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

 ก่อนเกิดภัย ประกอบด้วย  

 1. การป้องกันและลดผลกระทบ มีแนวทางดังนี ้ 

  (1) สำรวจ ตรวจสอบอาคาร ชุมชน ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส คลังน้ำมันฯลฯ สถานประกอบการต่างๆ ที่

มีสภาพความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดประเภทอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่ เพื่อใช้

เป็นข้อมูลในการวางแผนการป้องกันอัคคีภัย  

  (2) จัดทำแผนที่เสี่ยงอัคคีภัย ตรวจสอบ ปรับปรุง และส่งเสริมให้บ้านเรือน อาคาร สถานที่

ประกอบการ ฯลฯ ตดิตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย  

  (๓) จัดทำฐานข้อมูลกำลังเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร เครื่องจักรเครื่องมือ เช่น รถยนต์ดับเพลิง 

รถยนต์กู้ภัย รถบรรทุกโฟม รถน้ำ รถบันไดเลื่อน แหล่งน้ำ อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย เพื่อให้พร้อมเรียกใช้งานได้ทันที

เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน  

  (๔) เสริมสร้างความรู้และความตระหนักแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนเกี่ยวกับ

วิธีการป้องกันและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเมื่อเกิด 

  (๕) จัดทำสรุปบทเรียน (Lesson Learnt) ของการเกิดอัคคีภัยในพืน้ที่  

 2. การเตรยีมความพร้อม มีแนวทางดังนี ้ 

  (1) สนับสนุนการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และ 

อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย  

  (2) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับ

จังหวัด อำเภอ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

  (๓) จัดระบบการรับแจง้เหตุ  

  (๔) ติดตัง้อุปกรณ์เตือนภัยในสถานที่ที่มสีภาพความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย  

  (๕) จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการป้องกันและระงับ

อัคคีภัย เช่น รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์กู้ภัย รถบรรทุกโฟม รถน้า รถบันไดเลื่อน แหล่งน้ำ อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย  

เพื่อเตรียมไว้นำไปใช้ในกรณีที่เกิด  

  (๖) จัดตัง้งบประมาณให้เพียงพอสำหรับให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยได้ทันทีเมื่อเกิดภัย   

  (๗) จัดเตรียมระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารสำรองที่จำเป็น พร้อมทั้ง

จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์สื่อสารให้เพียงพอและใชง้านได้ตลอดเวลา  

  (8) พิจารณาฝกึซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในพืน้ที่เสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ  

 ขณะเกิดภัย  

  การบรหิารจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีแนวทางดังนี ้ 

  (1) แจ้งให้ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ออกเผชิญ และระงับเหตุในพื้นที่ทันทีที่เกิดอัคคีภัย และ

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขา้ช่วยเหลอื 

  (2) แจ้งสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในพืน้ที่ตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณพืน้ที่เกิดเหตุ  

  (๓) ประสานเทศบาลในพืน้ที่ใกล้เคียง เพื่อขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิง 

  (๔) ให้แจง้ผู้อำนวยการอำเภอทราบทันที 



_ ๖๙ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

  (๕) จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบประจำศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ 

  (๖) ให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลใน

กรณีที่มผีูเ้สียชีวติ  

 หลังเกิดภัย  

  การจัดการหลังเกิดภัย มีแนวทางดังนี ้ 

  (1) ให้ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ  ดำเนินการประเมินความเสียหายและความต้องเบื้องต้น  โดยจัดทา

บัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้

เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟืน้ฟู  

  (2) จัดหาที่พักช่ัวคราวให้ผู้ประสพภัยและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านสุขภาพ อนามัย 

สภาพจิตใจ การฟืน้ฟูคุณภาพชวีิต และการฟืน้ฟูอาชีพ  

  (3) ให้ความสะดวกแก่เจ้าพนักงานสอบสวนเขตท้องที่สืบสวนสอบสวนถึงสาเหตุการเกิดเพลิง

ไหม้ โดยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  

  (4) การจัดการศพผู้เสียชวีิต ฝ่ายฟืน้ฟู มีแนวทางดังนี ้ 

   (1) จัดเตรียมสถานที่เก็บรักษาศพและพืน้ที่ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ศพผูเ้สียชีวติ  

   (2) ใหก้ารสนับสนุนการเคลื่อนย้ายศพผูเ้สียชีวติ ตามความจำเป็นและเท่าที่สามารถทำได้ 

  (5) ในการฟืน้ฟูความเสียหายเบือ้งต้นโดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี

ที่เกินขีดความสามารถใหพ้ิจารณาขอความช่วยเหลอืจากศูนย์อำนวยการอำเภอต่อไป 

  (6) กรณีจำเป็นต้องรับบริจาคความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากสาธารณชนให้ศูนย์อำนวยการ

เฉพาะกิจฯ จัดตั้งศูนย์รับบริจาค  และกำหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งของและเงินบริจาค รวมทั้งวิธีการแจกจ่าย

เพื่อให้เกิดเอกภาพ และเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระสบภัยอย่างเสมอภาค และทันเหตุการณ์  

  (7) กรณีบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้อาคารต้ังแต่สามสิบหลังคาเรือนขึ้นไปหรอืมีเนื้อที่ตัง้แต่ 

หนึ่งไร่ขึน้ไป รวมทั้งบริเวณที่อยู่ติดต่อภายในระยะสามสิบเมตรโดยรอบบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้  ซึ่งถือเป็น  

“เขตเพลิงไหม้” ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดำเนนิการ ดังนี้  

   (1) ประกาศแสดงเขตเพลิงไหม้ ณ สานักงานของราชการส่วนท้องถิ่น  และบริเวณที่

เกิดเพลิงไหม้ โดยมีแผนที่สังเขปแสดงเขตเพลิงไหม้ พร้อมทั้งระบุให้ทราบถึงการกระทำอันต้องห้ามตาม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

   (2) ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอน 

หรอืเคลื่อนย้ายอาคารในเขตเพลิงไหม้  

   (3) พิจารณาว่าสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้หรือไม่โดยคำนึงถึงประโยชน์ใน

การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมอืง การสถาปัตยกรรมและการอา

นวยความสะดวกแก่การจราจร และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเสนอความเห็นพร้อมด้วยแผนที่สังเขปแสดงแนวเขต

เพลิงไหม้ต่อคณะกรรมการควบคุมอาคาร ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ เพื่อให้คณะกรรมการ

ควบคุมอาคารพิจารณาดาเนนิการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ต่อไป  



_ ๗๐ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

  (8) จัดให้มีการศึกษาผลกระทบจากอัคคีภัยที่มีต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชน เพื่อนำไปเป็น

ข้อมูลในการบริหารจัดการภัยจากอัคคีภัยในอนาคต  

  



_ ๗๑ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

 

บทที่ 15 

การป้องกันและบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 

บทนำ 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำวิทยาการและเทคโนโลยี รวมทั้งสารเคมีและวัตถุอันตรายมาใช้ในด้าน

ต่างๆ ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม การศึกษาวิจัย และอื่นๆ เป็นจำนวนมากอย่างแพร่หลาย  ซึ่ง

ผลของการนำมาใช้โดยขาดความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนขาดความระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัย ไม่ว่าจะ

เป็นการผลิต การเก็บรักษา การบรรจุ และการขนส่ง อาจก่อให้เกิดอุบัติภัย และนำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิต

และทรัพย์สิน ตลอดจนสิ่งแวดล้อมได้   

 สำหรับพื้นที่ตำบลวังตะเฆ่  มีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ถนนเพชรเกษม ตัดผ่านตลอดตำบล 

เป็นระยะทางประมาณ ๒๔ กิโลเมตร  ซึ่งเป็นถนนที่ใช้ขนถ่ายสารเคมีและวัตถุอันตรายผ่านอยู่บ่อ ยครั้ง  

ประกอบกับลักษณะของพื้นที่ถนนตัดผ่านส่วนใหญ่เป็นโค้งและมีความลาดชันในบางจุด  ทำให้มีความเสี่ยงต่อ

การเกิดอุบัติเหตุสูง  และอาจเกิดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายที่มีความรุนแรงได้  ดังนัน้ จึงต้องมมีาตรการ

ป้องกันและมกีารเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจาก สารเคมีและวัตถุ

อันตราย 

 2. เพื่อให้การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถฟื้นฟูพื้นที่

ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 

 3. เพื่อกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ ตามโครงสร้างศูนย์ฯ ในการป้องกันและบรรเทา

สถานการณ์ฉุกเฉินจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ให้ชัดเจน บูรณาการ และมีประสิทธิภาพ 

นิยามศัพท ์

 ภัยที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย หมายถึง ภัยที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหล เพลิง

ไหม้และการระเบิด ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่มีการเก็บ การใช้ การบรรจุ และการขนส่ง ทั้งที่เคลื่อนที่ได้และ

ไม่ได้ 

 สารเคมแีละวัตถุอันตราย หมายถึง สิ่งที่มลีักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี ้ 

  (1) วัตถุที่ระเบิดได้ หมายถึง เป็นสารที่เกิดการระเบิดได้ เมื่อได้รับความร้อน เปลวไฟ             

ถูกกระแทกหรือจุดระเบิด เช่น กระสุนปืน ดินระเบิด ดินปืน ตัวจุดระเบิดพลุ แก๊ป ประทัด ดอกไม้ไฟ  เป็นต้น 

  (2) ก๊าซ หมายถึง ก๊าซที่สามารถติดไฟได้ง่ายเมื่อได้รับความร้อน หรือ เปลวไฟ เช่น ก๊าซหุง

ต้ม ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซบิวเทน เป็นต้น หรือก๊าซที่เมื่อสูดดมกลิ่นหรือสัมผัสถูกร่างกายแล้ว  ทำให้เกิดอันตราย

ต่อสุขภาพและอาจเสียชีวิตได้ เช่น ก๊าซคลอรีน ก๊าซแอมโมเนีย เป็นต้น หรือ ก๊าซที่ถูกอัดไว้ในถังด้วยความดัน

สูงเมื่อถูกกระแทกอย่างแรงอาจเกิดระเบิดได้ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์          ก๊าซออกซิเจน เป็นต้น  

  (3) ของเหลวไวไฟ หมายถึง ของเหลวที่สามารถติดไฟได้ง่ายเมื่อได้รับความร้อนหรือเปลวไฟ 

เช่น บิวเทน เมทิลแอลกอฮอล์ เอทิลแอลกอฮอล์ น้ำมัน   เป็นต้น 



_ ๗๒ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

  (4) ของแข็งไวไฟ หมายถึง สารที่ลุกไหม้ได้ง่ายเมื่อได้รับความร้อนหรือ เปลวไฟ เช่น   ไม้ขีด

ไฟ กำมะถัน ฟอสฟอรัส ลิกไนต์ เป็นต้น หรือสารที่เมื่อถูกน้ำหรือความชื้นจะทำให้เกิดก๊าซไวไฟ     ซึ่งลุกไหม้

ได้ เช่น แคลเซียมคาร์ไบด์ โซเดียม เป็นต้น  

  (5) สารออกซิไดซ์และสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ หมายถึง สารที่ตัวเองไม่เกิดการลุกไหม้           

แต่ช่วยให้สารอื่นลุกไหม้ได้โดยสลายตัวให้ก๊าซออกซิเจนออกมา เช่น ปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรท ด่างทับทิม เป็น

ต้น หรอืสารที่สลายตัวแล้วให้ก๊าซออกซิเจน  ซึ่งจะทำให้ตัวเองและสารอื่นเกิดการลุกไหม้ เช่น อะเซทติลเปอร์

ออกไซด์ เป็นต้น 

   (6) สารมีพิษและสารติดเชื้อโรค หมายถึง สารที่เมื่อกิน สัมผัสกับผิวหนัง หรือสูดลมหายใจ

รับสารนี้แล้ว เป็นอันตรายต่อร่างกายและอาจทำให้เสียชีวิตได้ เช่น ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม       ยาฆ่าแมลง 

หรือสารที่ปนเปื้อนกับอาหารแล้วกินเข้าไปจะเป็นอันตราย เช่น สารละลายพลาสติก หรือสารติดเชื้อ ได้แก่ 

เชื้อจุลินทรีย์ เป็นต้น 

 (7) วัสดุกัมมันตรังสี หมายถึง ธาตุหรือสารประกอบใด ๆ ที่มีองค์ประกอบส่วนหนึ่ง      มีโครงสร้าง

ภายในอะตอมไม่คงตัว และสลายตัวโดยการปลดปล่อยรังสีออกมา เช่น โคบอลต์–60  เรเดียม – 226 เป็นต้น 

  (8) สารกัดกร่อน หมายถึง สารที่มีคุณสมบัติในการทำลายเนื้อเยื่อของร่างกาย เช่น  กรด 

ด่าง  เป็นต้น 

  (9) สารหรือวัตถุอื่นที่อาจเป็นอันตรายได้ หมายถึง สารที่ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทใดใน    8 

ประเภทข้างต้นแต่สามารถก่อให้เกิดอันตรายได้ เช่น สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC)  เป็นต้น  

 นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพด้วย 

  อาวุธเคมี หมายถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรอืหลายสิ่งรวมกัน ดังต่อไปนี ้  

   (1) สารเคมีพิษและสารที่ใช้ผลิตสารเคมีพิษ  เว้นแต่กรณีที่มีเจตนาเพื่อความมุ่ง

ประสงค์ที่ไม่ได้ห้ามไว้ภายใต้อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี  ตราบใดที่ชนิดและปริมาณของสารเคมีเหล่านั้น

สอดคล้องกับความมุ่งประสงค์ที่ไม่ได้ห้ามไว้ ภายใต้อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี 

   (2) ยุทธปัจจัยและอุปกรณ์ที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อก่อให้เกิดความตายหรืออันตราย

อื่น โดยอาศัยคุณสมบัติที่เป็นพิษของสารเคมีพิษเหล่านั้นที่ระบุไว้ใน (1 ) ซึ่งอาจถูกปล่อยออกมาเมื่อมีการใช้

ยุทธปัจจัยและอุปกรณ์ดังกล่าว 

   (3) เครื่องมือใดที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อใช้เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการใช้ยุทธปัจจัยและ

อุปกรณ์ที่ได้ระบุไว้ใน (2) 

  สารเคมีพิษ หมายถึง สารเคมีใดที่โดยปฏิกิริยาเคมีของสารเคมีนั้นมีผลต่อกระบวนการของ

ชีวิตซึ่งสามารถก่อให้เกิดความตาย การไร้ความสามารถช่ัวคราว หรืออันตรายถาวรต่อมนุษย์และสัตว์ ทั้งนี้

รวมถึงสารเคมีเช่นว่าทั้งปวง โดยไม่คำนึงถึงต้นกำเนิดหรือวิธีการผลิตสารเคมีนั้น และไม่คำนึงว่าสารเหล่านี้ 

ถูกผลติขึน้ในสถานที่ผลติในยุทธปัจจัยหรือที่อื่น 

  สารที่ใช้ผลิตสารเคมีพิษ หมายถึง ตัวทำปฏิกิริยาเคมีใดซึ่งมีส่วนในขั้นตอนใดในการผลิต

สารเคมีพิษไม่ว่าโดยวิธีใดก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงองค์ประกอบหลักใดของระบบเคมีที่มีองค์ประกอบทวิภาคหรือพหุ

ภาค 



_ ๗๓ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

 องค์ประกอบหลักของระบบเคมีที่มีองค์ประกอบทวิภาคหรือพหุภาค  หมายถึง สารที่   ใช้ผลิต

สารเคมีพิษซึ่งมีบทบาทสำคัญที่สุดในการกำหนดคุณสมบัติที่เป็นพิษของผลิตภัณฑ์สุดท้าย  และทำปฏิกิริยา 

อย่างรวดเร็วกับสารเคมีอื่นในระบบเคมีที่มีองค์ประกอบทวิภาคหรอืพหุภาค 

 อาวุธชีวภาพ หมายถึง ยุทธภัณฑ์ที่ใช้ส่ง แพร่ หรือกระจายสารชีวภาพและสัตว์พาหะ ทั้งนี้หมาย

รวมถึงสารชีวภาพซึ่งมุ่งหมายสำหรับใช้ยุทธภัณฑ์ดังกล่าวเป็นเครื่องส่ง แพร่ หรือ กระจายด้วย ไม่ว่าสารนั้นจะ

บรรจุอยู่ในยุทธภัณฑ์แลว้หรอืยังไม่ได้บรรจุ 

 ความมุ่งประสงค์ท่ีไม่ได้ห้ามไว้ภายใต้อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี หมายถึง 

  (1) ความมุ่งประสงค์ด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การวิจัย การแพทย์ เภสัชกรรม หรือ

ความมุ่งประสงค์อื่นในทางสันติ 

  (2) ความมุ่งประสงค์ด้านการป้องกัน คือ เป็นความมุ่งประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ

ป้องกันสารเคมีพิษ และการป้องกันอาวุธเคมี 

  (3) ความมุ่งประสงค์ทางทหารที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธเคมี และไม่ได้ขึ้นอยู่กับการใช้

คุณสมบัติที่เป็นพิษของสารเคมเีป็นวิธีหนึ่งในการสงคราม 

  (4) การบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงความมุ่งประสงค์เพื่อควบคุมการจลาจลภายในประเทศ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลวังตะเฆ่  เตรียมพร้อมรับสถานการณ์การเกิดภัย

จากสารเคมีและวัตถุอันตราย ดังนี้ 

ก่อนเกิดภัย ประกอบด้วย 

 ๑. การป้องกันและลดผลกระทบ มีแนวทางดังนี ้

  (1) ประเมินความเสี่ยงภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย โดยการประเมินภัยและความ

ล่อแหลมเพื่อประเมินโอกาสหรอืความเป็นไปได้ที่จะเกิดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย  

  (2) ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย รวมทั้งข้อมูลพื้นที่

ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพให้เป็นปัจจุบัน  

  (3) จัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันหรือสอดคล้อง สำนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

  (4) จัดทำฐานข้อมูลกำลังเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ การกู้ชีพ

กู้ภัย เพื่อให้พรอ้มเรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน  

  (5) พัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย ให้มีความ

เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

  (6) เสริมสร้างความรู้ และความตระหนักแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนเกี่ยวกับ

การป้องกันและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย  

  (7) จัดทำสรุปบทเรียน (Lesson Learnt) ของการเกิดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายครั้ง

สำคัญ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต  

  

 



_ ๗๔ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

      2. การเตรยีมความพร้อม มีแนวทางดังนี ้

  (1) ฝกึอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครกู้ชีพ 

   (2) ให้ความรู้แก่ชุมชนโดยเน้นการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็น

ฐาน (Community Based Disaster Risk Management: CBDRM)  

   (3) จัดทำบัญชีผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวัตถุอันตรายและสารเคมี หรือเจ้าหน้าที่จาก

หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  

   (4) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายแบบ

บูรณาการให้สอดคล้องกับจังหวัด และอำเภอ 

    (5) จัดตั้งงบประมาณไว้ให้เพียงพอ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีเมื่อเกิด

ภัย  

   (6) จัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ ยานพาหนะ และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการ

ป้องกันภัยจากสารเคมแีละวัตถุอันตราย  เพื่อนำไปใช้ได้ทันทีในกรณีที่เกิดภัย  

   (7) จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยเพื่อรองรับผู้ประสบภัยพร้อมสิ่งสาธารณูปโภค ที่

จำเป็น  

   (8) จัดเตรียมระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารสำรองที่จำเป็น 

พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์สื่อสารให้เพียงพอและใชง้านได้ตลอดเวลา  

   (๙) สนับสนุนฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากสารเคมีและวัตถุ

อันตราย  

 ขณะเกิดภัย 

การบรหิารจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีแนวทางดังนี ้

 1. กรณเีกิดเหตุ  

  (1) ผู้ประสบเหตุ หรือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ได้รับทราบเหตุ แจ้งหรือรายงาน  ไปยังกอง

อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลวังตะเฆ่ แล้วให้ศูนย์อำนวยการดำเนินการ ดังนี้ 

  ๑.1 ให้สั่งฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการออกปฏิบัติงานทันทีตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ

บรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย  

  1.2 ปิดกั้นมิให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 

พร้อมทั้งจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อย จัดระเบียบจราจรบริเวณพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ใกล้เคียง 

  1.3 รายงานเหตุการณ์ให้ผู้อำนวยการช้ันเหนอืขึน้ไปทราบ 

  1.4 จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 

เพื่อเป็นศูนย์ในการบัญชาการและอำนวยการปฏิบัติและจัดให้เจา้หนา้ที่เข้าประจำศูนย์ 

  1.5 ในกรณีที่เห็นว่าไม่อยู่ในสภาพที่แน่ชัดเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อสารเคมีและวัตถุอันตรายใน

บริเวณที่เกิดเหตุให้แจ้งประสานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือกรมควบคุมมลพิษ หรือ กรมธุรกิจพลังงาน 

กรณีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสี ให้ประสานกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ

สามารถป้องกันและบรรเทาภัยได้ตรงตามลักษณะของสารเคมีและวัตถุอันตรายแต่ละประเภท 



_ ๗๕ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

  1.6 ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในบริเวณสถานที่เกิดเหตุการณ์หรือบริเวณที่

อาจได้รับผลกระทบข้างเคียงทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งอพยพออกจากพื้นที่ในกรณีที่จำเป็น และวิธีการ

ป้องกันตัวสำหรับผู้อยู่ในบริเวณที่อาจได้รับอันตราย เพื่อให้ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากสารเคมีและวัตถุ

อันตราย หากจำเป็นใหป้ระกาศเป็นเขตอันตรายห้ามมใิหผู้ไ้ม่มีหนา้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปบริเวณดังกล่าว 

 หลังเกิดภัย 

  การจัดการหลังเกิดภัย มีแนวทางดังนี ้

  (1) ให้ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตรายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปยังบริเวณ

ที่เสียหาย และตรวจสอบว่ามีผลกระทบข้างเคียงหรอืมีสารเคมีและวัตถุอันตรายตกค้างหรอืไม่ เพื่อดำเนินการ

แก้ไขใหบ้ริเวณที่เกิดเหตุและบริเวณข้างเคียงเกิดความปลอดภัย  

  (2) ให้ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ  ดำเนินการประเมินความเสียหายและความต้องการเบื้องต้น  โดย

จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่ เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้

ผูป้ระสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟืน้ฟู  

  (3) จัดหาที่พักช่ัวคราว และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านสุขภาพ อนามัย สภาพจิตใจ การ

ช่วยเหลอืและฟืน้ฟูสัตว์ป่าและสัตว์เลีย้งที่ได้รับผลกระทบจากภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายด้วย  

  (4) การจัดการศพผู้เสียชวีิต มีแนวทางดังนี ้ 

   1. จัดหาสถานที่เก็บรักษาศพ และพืน้ที่ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ศพผู้เสียชวีิต   

   2. สนับสนุนการเคลื่อนย้ายศพ ตามความจำเป็นและสามารถที่จะทำได้ 

  (5) ให้ฝ่ายป้องกันภัย ป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งด้านร่างกายและ

จติใจ  

  (6) ให้ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และฟื้นฟูอาชีพของผู้ประสบภัย ทั้งทางด้านร่างกาย

และจติใจ ให้สามารถดำรงชีวติและประกอบอาชีพได้อย่างปกติ  

  (7) ให้ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับความ

เสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม รวมทั้งแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษต่างๆ  

  (8) ความเสียหายในเบื้องต้น  ให้ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่

ดำเนินการฟื้นฟูบูรณะ โดยใช้งบประมาณขององค์กรก่อน  กรณีที่เกินขีดความสามารถให้พิจารณาช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

  (9) จัดให้มีการศึกษาผลกระทบจากสารเคมีและวัตถุอันตรายที่มีต่อชีวิต ทรัพย์สินของ

ประชาชน เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายในอนาคต  

 

 

 

 

 

 



_ ๗๖ 
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บทที่ 16 

การป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง 

 บทนำ  

 ลักษณะสภาพอากาศของพืน้ที่ตำบลวังตะเฆ่ช่วงระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือนพฤษภาคมโดยทั่วไปจะ

เกิดความแห้งแล้งและมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น โดยจะขึ้นสูงสุดในเดือนเมษายน ซึ่งอาจจะมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 40 

- 43 องศาเซลเซียส เป็นผลให้มีอากาศร้อนอบอ้าวและร้อนจัดเกือบทุกพื้นที่ของประเทศประกอบกับมี

ปริมาณน้ำฝนที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าปกติจนทำให้หลายพื้นที่ต้องประสบกับความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำเพื่อการ

อุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร  

 ปัจจุบันในบางพื้นที่ของตำบลวังตะเฆ่ ยังคงมีพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปี       จึง

จำเป็นต้องเตรียมการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดรอ้นให้แก่ราษฎร์ที่ประสบภัย 

วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวติและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากภัยแล้ง  

 2. เพื่อให้การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถฟื้นฟูพื้นที่

ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 

 3. เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ  ในการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งให้

ชัดเจน บูรณาการและมีประสิทธิภาพ  

นิยามศัพท์  

 ภยัแล้ง หมายถึง ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากการที่มีปริมาณฝนน้อยหรือฝนไม่ตกเป็น

ระยะเวลานานและครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ พืชพันธุ์ไม้ต่างๆ ขาด

น้ำไม่สามารถเจรญิเติบโตได้ตามปกติ เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางรุนแรงต่อประชาชน  

ขั้นตอนการปฏิบัติ  

 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.วังตะเฆ่ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์การเกิดภัยแล้ง ดังนี้ 

 ก่อนเกิดภัย ประกอบด้วย  

 1. การป้องกันและลดผลกระทบ มีแนวทาง ดังนี้  

  (1) ประเมินความเสี่ยงภัยแล้ง โดยการประเมินภัยและความล่อแหลมเพื่อประเมินโอกาสหรือ

ความเป็นไปได้ที่จะเกิดภัยแล้งและผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณชนทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม เพื่อ

กำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันและบรรเทาภัย  

  (2) ตรวจสอบและปรับปรุงขอ้มูลพืน้ที่เสี่ยงภัย และจัดทำแผนที่พืน้ที่เสี่ยงภัย 

แล้งรวมทั้งขอ้มูลแหล่งนำ้  

  (3) จัดทำข้อมูลกำลังเจ้าหนา้ที่ อาสาสมัคร เครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อให้พร้อม 

เรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภัยแล้ง 

                    (4) พัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศด้านภัยแล้ง ให้มคีวามเช่ือมโยง 

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  (5) เฝ้าระวังเพื่อการเตอืนภัยจากภัยแล้ง  



_ ๗๗ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

  (6) เสริมสรา้งความรู้และความตระหนัก แก่ประชาชน นักเรียนนักศึกษา และ 

เยาวชน เกี่ยวกับการเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ประกอบด้วย กำหนดมาตรการประหยัดการใชน้้ำการ 

ลดปริมาณการปลูกพืชที่ตอ้งใชน้้ามากในฤดูแล้งเป็นต้น  

  (7) จัดทำสรุปบทเรียน (Lesson Learnt) การเกิดภัยแล้งครั้งสำคัญ เพื่อประโยชน์ในการบริหาร

จัดการในอนาคต  

 2. การเตรยีมความพร้อม มีแนวทาง ดังนี้  

  (1) ฝกึอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  

  (2) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งการกำหนดมาตรการประหยัด

น้ำแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับจังหวัด และอำเภอ 

  (3) เตรยีมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็น 

เพื่อให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยได้ทันทีเมื่อเกิด 

  (4) จัดทำแผนส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อ

การเกษตรในฤดูแล้ง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้อย่าง 

  (5) วางแผนจัดเตรียมพันธุ์พืช ปุ๋ย และอื่นๆ ที่จำเป็น  เพื่อช่วยเหลอืเกษตรกร 

เมื่อผลิตผลการเกษตรได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  

     ขณะเกิดภัย  

 1. การบรหิารจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีแนวทาง ดังนี้  

  (1) เมื่อได้รับข้อมูลการเกิดภัยแล้ง ให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหา

ภัยแล้ง ตามระดับความรุนแรงพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่รับผดิชอบประจำศูนย์ 

  (2) ประชาสัมพันธ์แจ้งใหป้ระชาชนผูไ้ด้รับผลกระทบจากภัยแล้งทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เพื่อ

ประหยัดการใชน้้าอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร  

  (3) ให้ความช่วยเหลือราษฎร์ตามความเหมาะสมเพื่อบรรเทาภัยแล้ง กรณีที่เกินความจำเป็นไม่

สามารถทำได้ ให้ตดิต่อประสานขอความช่วยเหลอืจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    หลังเกิดภัย  

 1. การจัดการหลังเกิดภัย มีแนวทางดังน้ี  

  (1) ให้ฝ่ายฟื้นฟู  สำรวจความเสียหายและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่

เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และ

ฟืน้ฟู  

  (2) ฟืน้ฟูคุณภาพชีวิต และฟืน้ฟูอาชีพของผู้ประสบภัย หรอืติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เข้ามาช่วยเหลอื 

  (3) ให้ดำเนินการบรรเทาภัยแล้งเบื้องต้น โดยใช้งบประมาณงบกลางพลางก่อน  กรณีที่เกินขีด

ความสามารถให้พิจารณาขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง

ราชการเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยในกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

  (๔) จัดให้มีการศึกษาผลกระทบจากภัยแล้งที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเป็น

ระบบ  เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการภัยแล้งในอนาคต 



_ ๗๘ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

 

บทที่ 17 

การป้องกันและบรรเทาภัยจากไฟป่าและหมอกควัน 

บทนำ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๓๒๗.๘๔ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

๒๐๔,๙๐๐ ไร่  สภาพภูมิอากาศตำบลวังตะเฆ่  เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน  โดยได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันตก

เฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ฝนตกเกือบตลอดทั้งปี มีฤดูกาล ๒  ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน เริ่ม

ประมาณเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดผ่าน

อ่าวไทยเข้าสู่ชายฝั่งตะวันออก ทำให้ชายฝั่งตะวันตกมีฝนตกน้อย  ฤดูฝน  เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม ถึง

เดือนธันวาคม  โดยช่วงนี้ชายฝั่งตะวันตกของภาคใต้จะได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดผ่าน

มหาสมุทรอินเดียเข้าสู่ภาคใต้ เนื่องจากเป็นลมที่พัดผ่านทะเลมาตลอดเป็นมวลอากาศที่มีความชื้นสูง ทำให้ฝน

ตกชุกทั่วทั้งจังหวัด 

 ดังนั้น  ในช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน ของทุกปี  เป็นช่วงที่พื้นที่ตำบลวังตะเฆ่มี

สภาพอากาศแห้งแล้ง ต้นไม้มีการผลัดใบ  ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า สร้างความเสียหายต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อย่างประเมินค่า

มิได้  

 

วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวติและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากไฟป่าและหมอกควัน  

 2. เพื่อให้การดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถฟื้นฟูพื้นที่

ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว  

 3. เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ ตามโครงสร้างศูนย์  ในการป้องกันและบรรเทา

สถานการณ์ฉุกเฉินจากไฟป่าและหมอกควันใหชั้ดเจน บูรณาการและมีประสิทธิภาพ  

 

นิยามศัพท์  

 ไฟป่า หมายความว่า ไฟป่าที่เกิดจากสาเหตุใดก็ตาม แล้วลุกลามไปได้โดยอิสระ ปราศจากการควบคุม 

ทั้งนีไ้ม่ว่าไฟนั้นจะเกิดขึ้นในป่าธรรมชาติหรอืสวนป่า  

 หมอกควัน คือ ปรากฏการณ์ที่ฝุ่น ควัน และอนุภาคแขวนลอยในอากาศ รวมตัวกันในสภาวะที่อากาศ

ปิด  

 การเผาในที่โล่ง หมายความว่า ไฟไหม้ การเผาไหม้ หรอืไฟคุกรุ่นใดๆ หรือการเผาวัสดุใดๆ ที่เกิดขึน้ใน

ที่เปิดโล่งโดยที่ฝุ่น ควัน ก๊าซ และสารพิษอื่นจากการเผาไหม้ สามารถแพร่กระจายไปได้ในอากาศ  

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ  

 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  เตรียมพร้อมรับ

สถานการณ์การเกิดไฟป่าและหมอกควัน ดังนี้  



_ ๗๙ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

   

ก่อนเกิดภัย ประกอบด้วย 

 

      1. การป้องกันและลดผลกระทบ มีแนวทางดังนี ้ 

 (1) ประเมินความเสี่ยงจากไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งการเผาในที่โล่งโดยการประเมินภัยและความ

ล่อแหลม เพื่อประเมินโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งการเผาในที่โล่ง และ

ศกึษาวิธีลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันและลดผลกระทบจากไฟป่า

และหมอกควัน  

 (2) ตรวจสอบและปรับปรุงขอ้มูลพื้นที่เสี่ยงภัยจากไฟป่าและหมอกควันรวมทั้งข้อมูลพืน้ที่ปลอดภัยเพื่อ

รองรับการอพยพให้เป็นปัจจุบัน  

 (3) จัดทำแผนที่เสี่ยงภัยใหเ้ป็นมาตรการเดียวกัน  

 (4) จัดทำฐานข้อมูลกำลังเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การกู้ชีพกู้ภัย 

เพื่อให้พร้อมเรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน  

 (5) พัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งการเผาในที่โล่งให้มีความ

เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 (6) เสริมสร้างความรู้และความตระหนักแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน เกี่ยวกับการ

ป้องกันและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งการเผาในที่โล่ง  

 (7) จัดทำสรุปบทเรียน (Lesson Learnt) ของการเกิดไฟป่าและหมอกควัน  รวมทั้งการเผาในที่โล่งครั้ง

สำคัญ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต  

     2. การเตรยีมความพร้อม มีแนวทางดังนี ้

  

 (1) ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤติ ชุดปฏิบัติการ

หนึ่งตำบลหนึ่งทีม  กู้ชพีกู้ภัยอาสาสมัครแจง้เตอืนภัย (OTOS) 

 (2) ให้ความรู้แก่ชุมชุน  โดยเน้นหลักการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 

(CBDRM)  

 (3) พัฒนาระบบการพยากรณ์และเฝา้ระวังเพื่อการเตือนภัยจากไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งการเผาใน

ที่โล่ง  

 (4) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากไฟป่าและหมอกควัน  รวมทั้งกำหนดมาตรการ

ควบคุมการเผาในที่โล่ง แบบบูรณาการระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ จังหวัด และอำเภอ 

 (5) จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยเพื่อรองรับผูป้ระสบภัยพร้อมสิ่งสาธารณูปโภคที่จำเป็น  

 (6) ตั้งงบประมาณไว้ให้เพียงพอเพื่อให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยได้ทันทีเมื่อเกิดภัย  

 (7) เตรียมความพรอ้มตลอดเวลา ๒๔ ช่ัวโมง 

 (8) จัดเตรียมระบบสื่อสารหลักและระบบสื่อสารสำรองที่จำเป็น พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์

สื่อสาร ให้เพียงพอและใชง้านได้ตลอดเวลา เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งการเผาในที่ 
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แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

 (9) ฝกึซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากไฟป่าและหมอกควัน  

      ขณะเกิดภัย  

 

 การบรหิารจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีแนวทางดังนี ้ 

  (1) เมื่อได้รับข้อมูลการเกิดไฟป่าและหมอกควัน ให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและ

แก้ไขปัญหาภัยจากไฟป่าและหมอกควัน  

  (2) ให้ประสานกับอุทยานแห่งชาติศรีพังงาเพื่อขอความสนับสนุนด้านเครื่องมอื 

และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  (3) กรณีจำเป็นต้องรับบริจาคความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากสาธารณชน ให้ศูนย์อานวยการ

เฉพาะกิจฯ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคกำหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งของและเงินบริจาค รวมทั้งวิธีการแจกจ่ายเพื่อให้

เกิดเอกภาพ และเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระสบภัยอย่างเสมอภาค และทันเหตุการณ์  

  (4) การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ และให้การ

ช่วยเหลอืเท่าที่จะทำได้ 

      หลังเกิดภัย 

  

 การจัดการหลังเกิดภัย มีแนวทางดังนี ้ 

  (1) ให้ฝ่ายฟื้นฟู ดำเนินการประเมินความเสียหายและความต้องการเบื้องต้น โดยจัดทำบัญชี

รายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็น

หลักฐานในการรับการสงเคราะห์และ 

  (2) ให้ฝ่ายฟื้นฟู จัดหาที่พักช่ัวคราวให้ผู้ประสบภัยและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้าน

สุขภาพอนามัยสภาพจติใจ การฟืน้ฟูคุณภาพชวีิต และการฟืน้ฟูอาชีพ  

  (3) ให้การสนับสนุนและความสะดวกเจ้าพนักงานสอบสวนเขตท้องที่สืบสวนสอบสวนถึง

สาเหตุการเกิดเพลิงไหม ้โดยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  
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_ ๘๒ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

รายชื่อประกอบ 

โครงสร้างกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

(1) ฝ่ายอำนวยการ 

ฝ่ายงาน ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หน้าที่ที่รับผิดชอบ 

ฝ่ายอำนวยการ 1. นายประจักษ์ คงแหลม ผอ.ก่องช่าง รักษา

ราชการแทนปลัด อบต. 

หัวหนา้ฝ่ายฯ 

 2. จ่าเอกกิตติศัพท์ จำวัน จนท.วิเคราะห์ฯ รองหัวหน้าฝ่ายฯ 

 3. นายจิรโชค คุณอุดม รก.หัวหนา้ส่วนการคลัง คณะทำงาน 

 4. นายเธียร ป้องประทุม ผช.สาธารณสุขฯ คณะทำงาน 

หน่วยรับบริจาค 1. นส.วรรณภา บุญภักดี หัวหนา้ส่วนการคลัง หัวหนา้หน่วยฯ 

 2. นส.ปาหนัน วิเศษภักดี ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ คณะทำงาน 

 3. นส.ชุตินันท์ ทาระแพน ผช.จนท.พัสดุ คณะทำงาน 

    

หน่วยสวัสดิการ นางสาวชรินนิดา มีสุวรรณ นักพัฒนาชุมชน หัวหนา้หน่วยฯ 

 นางสาวลำพูล คำแหล่ จพง.ธุรการ รองหน้าหนา้ 

 นางสาวอรัญญา สถิตย์ชัย บุคลากร คณะทำงาน 

 นางสาวนงลักษณ์ สุริ เจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมูล คณะทำงาน 

 นายชัยรัตน์ มาตโค้ง ผช.จนท.บันทึกข้อมูล คณะทำงาน 

 นางส้มเกลี้ง ปกค่าย แม่บ้าน คณะทำงาน 

 

(2) ฝ่ายแผนและโครงการ 

ฝ่ายงาน ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หน้าที่ที่รับผิดชอบ 

ฝ่ายแผนและ 1. จ่าเอกกิตติศัพท์ จำวัน จนท.วิเคราะห์ฯ หัวหนา้ฝ่ายฯ 

โครงการ 2. นายประจักษ์ คงแหลม หัวหนา้ส่วนโยธา รองหัวหน้าฝ่ายฯ 

 3. นายรัชตธร แพรชัย ผช.ช่างโยธา คณะทำงาน 
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(3) ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ 

ฝ่ายงาน ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หน้าที่ที่รับผิดชอบ 

ฝ่ายแผนและ 1. สิบเอกธงชัย ไพรสนธ์ จพนง.ป้องกันฯ หัวหนา้ฝ่ายฯ 

ปฏิบัติการ 2. จ่าเอกกิตติศัพท์ จำวัน จนท.วิเคราะห์ฯ รองหัวหน้าฝ่ายฯ 

หน่วยป้องกันและ 1. นายสุนิตย์ จติชัยภูมิ ผช.จนท.ป้องกันฯ หัวหนา้หน่วยฯ 

บรรเทาสาธารภัย 1. สิบเอกธงชัย ไพรสนธ์ จพนง.ป้องกันฯ จพนง.ป้องกันฯ 

 3. นายรวย  รอดประชุม ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 1 รองหัวหน้าหน่วยฯ 

 4. นายวิทยา แสงจันทร์ อปพร. หมู่ที่ รองหัวหน้าหน่วยฯ 

 5. สมาชิก อปพร. ตามบัญชีโครงสร้าง คณะทำงาน 

หน่วยปฏิบัติการ 1. นายศุภวัฒน์ คำชมภู  นายก อบต.วังตะเฆ่ หัวหนา้หน่วยฯ 

กู้ชพีกู้ภัย 2. นายสุรเดช น้อยน้ำเที่ยง รองนายก อบต.วังตะเฆ่ รองหัวหน้าหน่วยฯ 

 3. นางเต็ม พิศนอก รองนายก อบต.วังตะเฆ่ รองหัวหน้าหน่วยฯ 

 4. นายวิษณุกร หาญเวช ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ คณะทำงาน 

 5. นายสุนิจ จติชัยภูมิ ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ คณะทำงาน 

 6. นายธีระ หาญพล ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ คณะทำงาน 

 7. นายอนันต์ พลสุวรรณ์ ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ คณะทำงาน 

 8. นายชัยรัตน์ มาตโค้ง พนักงานขับรถกู้ชพี คณะทำงาน 

 9. นายปรัชกรณ์ ซายเขว้า พนักงานขับรถกู้ชพี คณะทำงาน 

 10. นายศุภชัย หงส์สระแก้ว พนักงานขับรถดับเพลิง คณะทำงาน 

 11. นายวัฒนา ไชยฤทธิ์ พนักงานดับเพลิง(ทักษะ) คณะทำงาน 

 12. นายอำนาจ เทียนไธสง พนักงานขับรถยรต์ คณะทำงาน 

 13. นายมงคล คามตะสีลา พนักงานขับรถยรต์ คณะทำงาน 

 14. นายรัชตธร แพรชัย ผูช่้วยนายช่างโยธา คณะทำงาน 

 15. นายสิทธิชัย จำนงค์ภักดิ์ ผูช่้วยช่างไฟฟ้า คณะทำงาน 

 16. นายบัวลอย ช่วยงาน คนงานช่ัวไป คณะทำงาน 

 17. นายชัยมงคล พลโยธา คนงานช่ัวไป คณะทำงาน 

 19. นายศุภวัฒน์ ชัยชนะ ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองช่าง) คณะทำงาน 

 20. นายทรงศักดิ์ หลงศรีภูมิ ภารโรง คณะทำงาน 

 21. นายภูมินทร์ ประยนืคง ภารโรง คณะทำงาน 

 22. นายไพรโรจน์  ศรีวงกุลวงศ์ คนสวน(ทักษะ) คณะทำงาน 
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(4) ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ 

ฝ่ายงาน ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หน้าที่ที่รับผิดชอบ 

ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ 1. นายประจัก คงแหลม หัวหนา้ส่วนโยธา หัวหนา้ฝ่ายฯ 

 2. จ่าเอกกิตติศัพท์ จำวัน จนท.วิเคราะห์ฯ รองหัวหน้าฝ่ายฯ 

 3. สิบเอกธงชัย ไพรสนธ์ จพง.ป้องกันฯ คณะทำงาน 

 4. นายรัชตธร แพรชัย ผช.ช่างโยธา คณะทำงาน 

    

หน่วยสงเคราะห ์ 1.น.ส.ชนัญริดา มีสุวรรณ นักพัฒนาชุมชน หัวหนา้หน่วยฯ 

ผูป้ระสบภัย 2.นส.สิรญืณา โสมขุนทด ผช.นักพัฒนาชุมชน รองหัวหน้าหน่วยฯ 

 3.น.ส.ลำพูล คำแหล่ ผช.เจ้าพนักงานธุรการ คณะทำงาน 

 4.นส.วรรณภา บุญภักดี เจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมูล คณะทำงาน 

    

หน่วยบูรณะ 1. นายประจักษ์ คงแหลม หัวหนา้ส่วนโยธา หัวหนา้หน่วยฯ 

ซ่อมแซม 2. นายรัชตธร แพรชัย ผช.ช่างโยธา คณะทำงาน 

 

(5) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

ฝ่ายงาน ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หน้าที่ที่

รับผิดชอบ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1. นางสาววรรณภา บุญ

ภักดี 

ผช จพง ประชาสัมพันธ์  

 

(6) ฝ่ายสื่อสาร 

ฝ่ายงาน ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หน้าที่ที่

รับผิดชอบ 

ฝ่ายสื่อสาร 1. นางสาววรรณภา บุญภักดี ผช จพง ประชาสัมพันธ์  
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แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

 

หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ๒4 ชั่วโมง 

เลข

หมาย 

ลักษณะการใช้ หน่วยงาน 

191 แจ้งเหตุด่วน – เหตุรา้ย สถานีตำรวจ 

199 แจ้งดังเพลิง เทศบาล/นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1182 ข้อมูลพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 

1193 แจ้งอุบัติเหตุบนทางหลวง ตำรวจทางหลวง 

1196 แจ้งอุบัติเหตุทางน้ำ กองบังคับการตำรวจทางน้ำ 

1356 แจ้งเหตุเกี่ยวกับการคมนาคมและ

ช่วยเหลอืผูป้ระสบภัย 

ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม 

1362 แจ้งเหตุไฟป่า และการช่วยเหลอืจากไฟป่า กรมป่าไม้ 

1365 แจ้งเหตุฉุกเฉินของท่าส่งก๊าซ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน 

1543 แจ้งอุบัติเหตุบนทางด่วน ตำรวจทางด่าน 

1554 แจ้งอุบัติเหตุ และบริการรถพยาบาล

ช่วยเหลอืผูไ้ด้รับบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ 

หน่วยแพทย์กู้ชีวติ วชิรพยาบาล กทม. 

1555 สายด่วน กทม. แจ้งเรื่องรอ้งทุกข์ทั่วไปใน

เขต กทม. 

กทม. 

1556 สายด่วน อย.บริการข้อมูลความรู้และเรื่อง

ร้องเรียนเกี่ยวกับผลติภัณฑ์สุขภาพ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

1564 สายด่วนบริการข้อมูลสารเคมี กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

1650 แจ้งเหตุกรณีฉุกเฉินจากมลพิษ สารเคมี

และกากของเสีย 

กรมควบคุมมลพิษ 

1669 แจ้งอุบัติเหตุและการช่วยเหลือทาง

การแพทย์ฉุกเฉิน 

ศูนย์นเรนทร กระทรวงสาธารณสุข 

1691 บริการรถพยาบาลและการส่งกลับ ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล รพ.ตำรวจ 

1784 แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสราธารณภัย 

1860 แจ้งเตือนการเกิดสาธารณภัย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
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หมายเลขโทรศัพท์พนักงานส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 

 สำนักงานปลัด   

1 นางปิณฑิตา สรภูมิ หัวหนา้สำนักปลัด  

2 จ่าเอกกิตติศัพท์  จำวัน จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 080-7292364 

3 นางอทิธิ  คำหงษ์ศา นิตกิร 089-2452852 

4 นางสาวอารัญญา  สถิตชัย บุคลากร 080-0835689 

5 นางสาวชนัญริดา  มีสุวรรณ นักพัฒนาชุมชน 087-0346311 

6 นายประพันธ์ศักดิ์  บุตรศรีภูมิ เจ้าพนักงานธุรการ 085-4685928 

7 นางสาวยุภาภรณ์ ดอนศรี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 089-5859102 

8 นางสาวกมลวรรณ  ทับทิมดำ ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ 093-5179275 

9 นางสาวสิรญิณา  โสมขุนทด ผช.นักพัฒนาชุมชน 081-3835827 

10 นางสาววรรณภา บุญภักดี ผช.บันทึกข้อมูล 095-9735911 

11 นายชัยรัตน์  มาตโค้ง พนักงานขับรถยนต์ 062-4803415 

12 นางสุวรรณ์  เจรญิแนว แม่บ้าน(ทักษะ) 084-4107944 

13 นายภูมินทร์  ประยืนคง ภารโรง 088-7081465 

 ส่วนการคลัง   

14 นางสาวยุภาภรณ์  ดอนศรี หัวหนา้ส่วนการคลัง 089-5859102 

15 นายประพันธ์ศักดิ์ บุตรศรีภูมิ เจ้าหน้าที่พัสดุ 085-4685928 

16 นางสาวอาภัสรา  บิง้เดช ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 082-1448562 

17 นางสาวชุติณันท์  ทาระแพน ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ 081-2660522 

18 นางสาวนรนิทรา  เวทย์จรัส ผช.เจ้าหน้าที่การเงนิและบัญชี 089-0909164 

 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

19 นางปิณฑิตา  สรภูมิ นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 089-9940455 

 ส่วนโยธา   

20 นายประจักษ์  คงแหลม ผอ.กองช่างรักษาการปลัด อบต 

วังตะเฆ่ 

083-9662187 

21 นายประเสริฐ  แพรชัย ผช.ช่างโยธา 089-5287985 

 



_ ๘๗ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

 

หมายเลขโทรศัพท์กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน/ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

 

 

 

หมู่

ที่ 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 

1 นายคมสัน  โขดสันเทียะ ผูใ้หญ่บ้านวังตะเฆ่(กำนัน) 087-2403971 

2 นายแล  เนากระโทก ผูใ้หญ่บ้าน 089-2838690 

3 นายบัวไข  จอกทอง ผูใ้หญ่บ้าน 088-4810821 

4 นางกริยา  อุทะปา ผูใ้หญ่บ้าน 063-0434658 

5 นายไสว  ชาญตะคุ ผูใ้หญ่บ้าน 062-1073386 

6 นายเรไร  เลิศพุดซา ผูใ้หญ่บ้าน 096-7300106 

7 นายทะนง  ปะลิยะดา ผูใ้หญ่บ้าน 062-6538992 

8 นางอัมพร  จันคำ ผูใ้หญ่บ้าน 091-3294408 

9 นางสม้จนี  สูศ้กึ ผูใ้หญ่บ้าน 081-0641025 

10 นายปาณชัย  ศรหีาโคตร ผูใ้หญ่บ้าน 080-0018692 

11 นายณรงค์  คิดที ผูใ้หญ่บ้าน 098-1685729 

12 นางสาวเมยาวี  จามจุรี ผูใ้หญ่บ้าน 086-2521222 

13 นายอดิเทพ  ศรีสมบัติ ผูใ้หญ่บ้าน 086-2473165 

14 นายวัลลภ  พรมรินทร์ ผูใ้หญ่บ้าน 086-0386279 

15 นายอนุรักษ์  เหลอืมพล ผูใ้หญ่บ้าน 099-8739984 

16 นายบรรจง  เชื่อมไธสงค์ ผูใ้หญ่บ้าน 088-7079676 

17 นายสุนทร  อำนาจ ผูใ้หญ่บ้าน 087-0135495 

18 นายเกียรติศักดิ์  เลิศพุดซา ผูใ้หญ่บ้าน 090-1019632 



_ ๘๘ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

 

หมายเลขโทรศัพท์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลวังตะเฆ่ (อปพร.) 

หน่วยปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข

โทรศัพท์ 

1 นายวันชัย  ทองเอียด 25/16  หมู่ที่ 8  ต.วังตะเฆ่   

2 นายธีระพล  ธรรมโอภาส 77/1   หมู่ที่ 2  ต.วังตะเฆ่   

3 นายไพโรจน์  เจรญิรงค์ 22/1    หมู่ที่ 5  ต.วังตะเฆ่   

4 นายผาด  ชูแสง 55/2    หมู่ที่ 1  ต.วังตะเฆ่   

5 นายสมทรง  ไชยช่วย 54/3    หมู่ที่ 1  ต.วังตะเฆ่   

6 นายอนันต์  จีนสมส่ง 23/3    หมู่ที่ 8  ต.วังตะเฆ่   

7 นายแสน  พรหมรักษา 34/11 หมู่ที่ 2  ต.วังตะเฆ่   

8 นายจรูญ  ชูปลอด 63/74 หมู่ที่ 2  ต.วังตะเฆ่   

9 นายพจน์  จารึก 63/63  หมู่ที่ 2  ต.วังตะเฆ่   

10 นายพรเทวัน  มีศรี 36/58  หมู่ที่ 2  ต.วังตะเฆ่   

11 นายบรรจง  รักษาสัตย์ 34/13  หมู่ที่ 2  ต.วังตะเฆ่   

12 นายภิญโญ  นุ่งทองหอม 11/2    หมู่ที่ 8  ต.วังตะเฆ่   

13 นางจุรี  ทองรอด 20       หมู่ที่ 8  ต.วังตะเฆ่   

14 นางวันเพ็ญ  ทวีกุล 25/17 หมู่ที่ 8  ต.วังตะเฆ่   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_ ๘๙ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

 

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานราชการ 

 

ที่ ชื่อหน่วยงาน โทรศัพท์สำนักงาน โทรสาร 

1 ผูว้่าราชการจังหวัดชัยภูมิ   

2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูม ิ   

3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูม ิ   

4 ที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเหว 044-891101  

5 สนง.ปภ.จังหวัดชัยภูมิ 044-813325  

6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 044-812765  

7 สถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ 044-811318  

8 สถานีตำรวจภูธรหนองบัวระเหว 044-897102  

9 โรงพยาบาลหนองบัวระเหว 044-897022  

10 สนง.เกษตรจังหวัดชัยภูมิ 044-811936  

11 สนง.สาธารณสุขอำเภอหนองบัวระเหว 044-897101  

12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 044-124622  

13 สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ 044-812334  

14 สนง.ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ 044-812457  

15 สนง.พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด 044-811738  

16 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาจังหวัด   

17 กรมประมงจังหวัด   

18 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด   

19 เสมียนตราอำเภอหนองบัวระเหว 044-897144  

20 ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 044-822203  

21    

 

 

 

 

 



_ ๙๐ 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

เคร่ืองมืออุปกรณ์  เคร่ืองจักรกล  ยานพาหนะ  ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สำรวจตรวจสอบ เมื่อวันท่ี 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

 

ที่ รายละเอียดเคร่ืองจักรกล 

จำ
นว

นท
ี่มี 

หน่
วย

 

ประเภทของสาธารณภัย 

หมายเหตุ 

อุท
กภ

ัย 

วา
ตภ

ัย 

โค
ลน

ถ่ม
 

อัค
คีภ

ัย 

ไฟ
ป่า

 

สา
รเ

คม
ี 

อา
คา

รถ
ล่ม

 

ภัย
จร

าจ
ร 

ภัย
แล

้ง 
ฟ

ื้นฟ
ู

สภ
าพ

พ
ื้นท

ี ่
สภ

าพ
กา

ร

ใช
้งา

น 

1 รถยนต์ 4 ประตู 2 คัน / / / / / / / / / / พร้อม  

2 รถจักรยานยนต์ 110 ซีซี 1 คัน / / / / / / / / / / พร้อม  

3 กรวยจราจร 36 นิว้ 5 กรวย / - / / - / / / - / พร้อม  

4 ป้ายไฟกระพริบ อปพร. 4  ป้าย / - / / / / / / - / พร้อม  

5 เสื้อกั๊กสะท้อนแสง 5 ตัว / / / / / / / / / / พร้อม  

6 เสื้อกันฝน - ตัว / / / - - / - - - - พร้อม  

7 ไฟฉาย 4.5 โวลท์  กระบอก / / / / / / / / - / พร้อม  

8 ถังดับเพลิงผงเคมีแหง้ 4 ถัง - - - / / / / / - - พร้อม  

9 ค้อนปอนด์ 1 อัน - - / - - / / / - / พร้อม  

10 รองเท้าดับเพลิง 10 คู่ / - / / / / / / - - พร้อม  

11 วิทยุสื่อสารชนิดมอืถือ 5 w 21 เครื่อง / / / / / / / / / / พร้อม  

12 วิทยุสื่อสารชนิดมอืถือ 10 w 2 เครื่อง / / / / / / / / / / พร้อม  



 

 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

13 ถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร 6 ถัง - - - - - - - - / - พร้อม  

14 เต้นท์ 5 หลัง / / / / / / / / / / พร้อม  

15 เครื่องพ่นหมอกควัน 4 เครื่อง             

16 เครื่องสูบน้ำ ขนาด 240 cm3 1 เครื่อง / - - / / / - - / / พร้อม  

17 ไซเรนท์ ตดิหลังคารถ 1 ชุด - - - - - / - / - - พร้อม  

18 วิทยุสื่อสารโทรคมนาคม 11 เครื่อง / / / / / / / / / / พร้อม  



 

 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

 

 

 

 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

ที่      /๒๕๖3 

เรื่อง แต่งตัง้คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  

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

  อนุสนธิตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ที่ ๓๗๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

พ.ศ.๒๕๕๕ จงึขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าว เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะทำงานและคณะที่ปรึกษา 

  เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบล

วังตะเฆ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถปฏิบัติงานได้จรงิตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตำบลวังตะเฆ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะทำงาน และคณะที่ปรึกษาในการจัดทำแผนปฏิบัติ

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหาร      ส่วนตำบลวังตะเฆ่  ดังนี้ 

 คณะทำงาน ประกอบด้วย                                      

  1. นายประจักษ์ คงแหลม ตำแหน่ง ผอ.กองช่างรักษาราชการแทนปลัด อบต.วังตะเฆ่   

  2. นางปิณฑติา สรภูมิ    ตำแหน่ง   หัวหนา้สำนักปลัด        เป็นผู้ช่วย 

  3. สิบเอกธงชัย ไพรสนธ์  ตำแหน่ง       เจ้าหนา้ที่ป้องกันฯ เป็นผู้ช่วย 

 มีหน้าที่  จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบล วังตะเฆ่  โดให้

สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ และแผนการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ตำบลวังตะเฆ่ ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้

จริง  และเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนดังกล่าว

ให้แลว้เสร็จก่อนวันที่ ๒๕ สิงหาคมของทุกปี 

 คณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย 

  ๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  เป็นประธานที่ปรึกษา 

  ๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  เป็นที่ปรึกษา 

  ๓. กำนันตำบลวังตะเฆ่     เป็นที่ปรึกษา 

  ๔. ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ ๑     เป็นที่ปรึกษา 

  ๕. ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ ๒     เป็นที่ปรึกษา 

   

/๘. ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 3... 

 



 

 

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

-2-                           

 

  ๖. ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ ๓     เป็นที่ปรึกษา 

  ๗. ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ ๔     เป็นที่ปรึกษา 

  ๘. ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ ๕     เป็นที่ปรึกษา 

  ๙. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖     เป็นที่ปรึกษา 

  ๑๐. ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ ๗     เป็นที่ปรึกษา 

  ๑๑. ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ ๘     เป็นที่ปรึกษา 

  ๑๒. ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ ๙     เป็นที่ปรึกษา 

 มีหน้าที่  ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

 

  ทั้งนี ้ ตัง้แต่บัดนีเ้ป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งใหม่ 

 

สั่ง  ณ  วันที่ 9  เดือน เมษายน พ.ศ.๒563 

 

           

(นายศุภวัฒน์  คำชมภู) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
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