
 

 

ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนต าบลทุง่สง 
เรื่อง  ใช้แผนปฏิบตักิารในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2562   

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

  ตามที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  แจ้งให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง  ปรับปรุงทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น   เพื่อให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 

  บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2562  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศใช้
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2562  เพื่อทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  6   กันยายน  พ.ศ. 2562 

 

                                                                 

                                                                   (นายวิธี  สุภาพ) 
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
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ค าน า 
  สถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น 
มีสาเหตุเนื่องจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลก  ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว  ท าให้
ประชาชนมีโอกาสอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มมากขึ้น  ส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัยทวีความรุนแรง 
มากยิ่งขึ้น  ทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติ  เช่น  วาตภัย  อุทกภัย  ภัยหนาว  ภัยแล้ง  และภัยที่เกิดการกระท าของ
มนุษย์  เช่น อัคคีภัย ภัยจากการคมนาคมชนส่ง  อุบัติภัย  และภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย  เป็นต้น 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน  และมีบทบาท
ภารกิจในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภัยในล าดับแรกก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือตามที่ก าหนดไว้ใน มาตรา 67(4) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  มาตรา 16(29)(30)  แห่งพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ประกอบพระราชบัญญัติ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  มาตรา 20 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่  
มีหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน  โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น  และแผนการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558  แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 
2558 ได้ก าหนดให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ งสง  
ท าหน้าที่อ านวยการ  ควบคุม  ปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเผชิญเหตุตามแผนเผชิญเหตุตามแต่ละบริบทภัยเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น  โดยมี
ผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและสั่งการเพื่อท าหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะ
กลับเข้าสู่ภาวะปกติ  พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ฉะนั้นจึงถือเป็นภารกิจส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียมความพร้อม  
ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและ 
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ภายหลังจากสถานการณ์สิ้นสุดลง 

  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยขึ้น  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม  การแจ้งเตือนภัย  และการด าเนินการ
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยและให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานทั้งในระดับท้องถิ่นด้วยกันและร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ข้างเคียง  ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย  ขณะเกิดภัย  และภายหลังเกิดภัย  
ให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน  มีเอกภาพ  ยืดหยุ่น  ถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบ  กฎ  ข้อบังคับ ค าสั่ง  
ประกาศ  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอ  แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช  พ.ศ. 2558  สอดคล้องกับแผน  
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558  และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปูองกันและลด  
ความสูญเสียต่อชีวิต  และทรัพย์สิน  รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 

(ลงชื่อ).............. .................................. 
(นายวิธี  สุภาพ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

วันที ่ 6  เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
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บทที่  1 
ข้อมูลทั่วไป 

 
 

1.1.1 ทีต่ัง้ของต าบล   
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  มีหมู่บ้าน  รวม  10  หมู่บ้าน  ตั้งอยู่ในอ าเภอนาบอน  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอนาบอน  ห่างจากที่ว่าการอ าเภอนาบอน
ประมาณ 12 กิโลเมตร  จ านวนเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  42.50 ตารางกิโลเมตร  หรอืคิดเป็นจ านวนประมาณ  
26,562.50 ไร ่ 

ทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลทุ่งใหญ่   อ าเภอทุ่งใหญ่  และเขตต าบลฉวาง  อ าเภอฉวาง 
ทิศใต ้ ติดต่อ ต าบลกรุงหยัน  อ าเภอทุ่งใหญ่  และเขตต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง 
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต าบลแก้วแสน  อ าเภอนาบอน  
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต าบลปริก  อ าเภอทุ่งใหญ ่
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ติดต่อ  ต าบลหลกัช้าง  อ าเภอช้างกลาง 

1.1.2 เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ประกอบด้วย 
หมู่ที่ 1  บ้านหนองดี      หมู่ที่ 6  บ้านปุายาง   
หมู่ที่ 2  บ้านหนองบัว      หมู่ที่ 7  บ้านส้มปอย 
หมู่ที่ 3  บ้านทุ่งยวน      หมู่ที่ 8  บ้านคลองโอม 
หมู่ที่ 4  บ้านสี่แยก      หมู่ที่ 9  บ้านนาแค 
หมู่ที่ 5  บ้านไสยูงปัก      หมู่ที่ 10 บ้านไสยูงปัก 2   

 1.1.3  ประชากร   
จ านวนประชากร  ทั้งสิ้น  8,470คน  แยกเป็น  ชาย  4,134 คน  หญงิ  4,336  คน  และ

จ านวนครัวเรือน  2,817   จ าแนกตามหมู่บ้าน  ได้ดังนี้ 

หมูท่ี ่ ชื่อบ้าน ก านัน/ผู้ใหญบ่า้น 
เพศ 
ชาย 

เพศ 
หญงิ 

จ านวน 
ประชากร 

จ านวน 
ครัวเรือน 

พืน้ที ่
 (ไร)่ 

พืน้ที่ 
ตร.กม. 

๑ หนองดี นายสันติ  บ ารุงภักดิ์ 635 669 1,304 358 ๒,๖๘๒.๘๑ ๔.๒๙ 
๒ หนองบัว นายส าเนา  ชะนะดี 287 315 602 267 ๒,๖๖๖.๘๘ ๔.๒๘ 
๓ ทุ่งยวน นายชรินทร์  นาคสีทอง 557 589 1,146 394 ๓,๑๗๙.๕๒ ๕.๐๘ 
๔ สี่แยก นายเฉลิม  คงสงค ์ 602 592 1,194 391 ๒,๖๑๓.๗๕ ๔.๑๙ 
๕ ไสยูงปัก นายทวี  จริงบ ารุง 480 548 1,028 312 ๒,๗๕๑.๘๘ ๔.๔๐ 
๖ ปุายาง นายโชคชัย  ศรีนวลอ่อน 351 322 673 198 ๓,๗๕๓.๒๘ ๖.๐๐ 
๗ ส้มปอย  นายสุภาพ  ศิรเิพชร 330 364 694 241 ๒,๑๔๘.๙๑ ๓.๔๔ 
๘ คลองโอม นายยุทธนา  ไกรนรา 334 315 649 191 ๓,๐๕๒.๐๓ ๔.๘๙ 
๙ นาแค นายทรงศักดิ ์ สุขสม (ก านัน) 363 375 738 326 ๒,๔๐๓.๙๑ ๓.๘๔ 

๑๐ ไสยูงปัก ๒ นายสมศักดิ์  สุชาติพงศ์ 212 245 457 139 ๑,๓๐๙.๕๓ ๒.๐๙ 

รวม 4,134 4,336 8,470 2,817 ๒๖,๕๖๒.๕๐ ๔๒.๕๐ 
หมายเหต ุ:  ข้อมูลจากส านกัทะเบียน อ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช   ณ  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕62 
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แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสญัชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบา้น) 
 

 อายุ ชาย หญงิ รวม อายุ ชาย หญงิ รวม 

น้อยกว่า 1 
ป ี

48 53 101 1 ป ี 42 52 94 

2 ป ี 57 51 108 3 ป ี 54 53 107 
4 ป ี 55 48 103 5 ป ี 67 60 127 
6 ป ี 58 50 108 7 ป ี 49 70 119 
8 ป ี 54 63 117 9 ป ี 52 54 106 

10 ป ี 55 50 105 11 ป ี 70 64 134 
12 ป ี 53 54 107 13 ป ี 39 41 80 
14 ป ี 60 51 111 15 ป ี 57 41 98 
16 ป ี 49 57 106 17 ป ี 56 49 105 
18 ป ี 52 56 108 19 ป ี 51 54 105 
20 ป ี 60 46 106 21 ป ี 42 54 96 
22 ป ี 56 64 120 23 ป ี 65 39 104 
24 ป ี 57 56 113 25 ป ี 54 76 130 
26 ป ี 65 55 120 27 ป ี 69 68 137 
28 ป ี 73 59 132 29 ป ี 75 71 146 
30 ป ี 48 64 112 31 ป ี 53 72 125 
32 ป ี 48 54 102 33 ป ี 71 54 125 
34 ป ี 66 71 137 35 ป ี 65 69 134 
36 ป ี 67 59 126 37 ป ี 68 60 128 
38 ป ี 65 57 122 39 ป ี 71 65 136 
40 ป ี 78 70 148 41 ป ี 67 71 138 
42 ป ี 56 74 130 43 ป ี 71 83 154 
44 ป ี 75 58 133 45 ป ี 63 69 132 
46 ป ี 64 53 117 47 ป ี 64 48 112 
48 ป ี 66 54 120 49 ป ี 64 53 117 
50 ป ี 48 82 130 51 ป ี 60 48 108 
52 ป ี 59 50 109 53 ป ี 58 51 109 
54 ป ี 48 52 100 55 ป ี 53 54 107 
56 ป ี 59 62 121 57 ป ี 38 62 100 
58 ป ี 40 54 94 59 ป ี 53 49 102 
60 ป ี 33 38 71 61 ป ี 39 37 76 
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1.1.4 การประกอบอาชีพ 

  - อาชีพเกษตรกรรมอย่างเดียว       ร้อยละ  ๔๑.๗๒  
  - ประกอบอาชีพค้าขายอย่างเดียว   ร้อยละ   ๑.๖๑ 
  - อาชีพมากกว่า  ๑  อาชีพ     ร้อยละ  ๕๖.๖๕ 
  - ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่ง ได้แก ่การท าสวนยางพารา การท านา ปาล์มน้ ามัน              

ผลไม้ต่าง ๆ  เลี้ยงสัตว์ นอกจากนั้นประกอบอาชีพอื่น เช่น การรับจ้าง เป็นต้น 
      - พื้นที่ทางการเกษตรทั้งหมด  ๒๑,๕๕๐.๑๖  ไร ่หรือร้อยละ ๘๑.๑๓ ของพ้ืนที่

ทั้งหมดประกอบด้วย ยางพารา ๑๙,๙๑๘.๘๑  ไร ่หรือร้อยละ ๙๒.๔๓ ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด 
                       นาข้าว         ๓๖๒.๐๔  ไร่ หรือร้อยละ   ๑.๖๘ ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด           
                       ปาลม์น้ ามัน   ๕๕๘.๑๕  ไร ่หรือร้อยละ   ๒.๕๙ ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด 
                       ผลไม้ต่าง ๆ   ๗๑๑.๑๖  ไร่  หรือร้อยละ  ๓.๓๐  ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด   

   
 
 

62 ป ี 29 41 70 63 ป ี 31 39 70 
64 ป ี 32 49 81 65 ป ี 37 38 75 
66 ป ี 32 40 72 67 ป ี 26 31 57 
68 ป ี 26 34 60 69 ป ี 30 33 63 
70 ป ี 25 29 54 71 ป ี 17 18 35 
72 ป ี 19 30 49 73 ป ี 20 18 38 
74 ป ี 17 24 41 75 ป ี 12 19 31 
76 ป ี 9 21 30 77 ป ี 10 16 26 
78 ป ี 9 16 25 79 ป ี 11 15 26 
80 ป ี 20 13 33 81 ป ี 6 15 21 
82 ป ี 11 16 27 83 ป ี 6 19 25 
84 ป ี 5 15 20 85 ป ี 8 13 21 
86 ป ี 4 13 17 87 ป ี 5 7 12 
88 ป ี 5 4 9 89 ป ี 6 4 10 
90 ป ี 5 5 10 91 ป ี 4 6 10 
92 ป ี 2 5 7 93 ป ี 1 3 4 
94 ป ี 0 5 5 95 ป ี 5 3 8 
96 ป ี 0 2 2 97 ป ี 0 4 4 
98 ป ี 0 2 2 99 ป ี 0 0 0 

100 ป ี 0 0 0  มากกวา่ 100 ป ี 1 3 4 
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1.1.5  สถานทีส่ าคญั 

พื้นที ่ สถานที่ส าคญั พิกัดทางภูมิศาสตร์ 
หมูที่ 1 สถานที่ราชการ : -   

สถานบริการสาธารณสุข :  รพ.สต.บ้านหนองดี 
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนวัดหนองดี/ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 
                           ในวัดหนองดี 
สถานที่ตั้งทางศาสนา :  วัดหนองดี 
พื้นที่ทิ้งขยะ :  - 

 
8.300435/99.494847 
8.300074/99.493987 
 
8.298620/99.494495 

หมู่ที่  2 สถานที่ราชการ : -   
สถานบริการสาธารณสุข :  - 
สถาบันการศึกษา : - 
สถานที่ตั้งทางศาสนา :  - 
พื้นที่ทิ้งขยะ :  - 

 

หมู่ที่  3 สถานที่ราชการ : -   
สถานบริการสาธารณสุข :  - 
สถาบันการศึกษา : - 
สถานที่ตั้งทางศาสนา :  วัดทุง่ยวน 
พื้นที่ทิ้งขยะ :  - 

 
 
 
8.343286/99.491369 

หมู่ที่  4 สถานที่ราชการ : -   
สถานบริการสาธารณสุข :  รพ.สต.บ้านสี่แยก 
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก 
สถานที่ตั้งทางศาสนา :  - 
พื้นที่ทิ้งขยะ :  - 

 
8.342693/99.489691 
8.346805/99.489804 

หมู่ที่  5 สถานที่ราชการ : -   
สถานบริการสาธารณสุข :  รพ.สต.บ้านไสยูงปัก 
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนบ้านไสยูงปัก/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                               บ้านไสยูงปัก 
สถานที่ตั้งทางศาสนา :  - 
พื้นที่ทิ้งขยะ :  - 

 
 
8.264923/99.495600 

หมูที่ 6 สถานที่ราชการ : -   
สถานบริการสาธารณสุข :  - 
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 
สถานที่ตั้งทางศาสนา :  วัดสุวรรณคีรีวงศาราม 
พื้นที่ทิ้งขยะ :  - 

 
 
8.288637/99.495023 

หมู่ที่  7 สถานที่ราชการ :    
สถานบริการสาธารณสุข :  - 
สถาบันการศึกษา : - 
สถานที่ตั้งทางศาสนา :  - 
พื้นที่ทิ้งขยะ :  - 
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พืน้ที ่ สถานทีส่ าคญั พกิัดทางภูมิศาสตร ์
หมู่ที่  8 สถานที่ราชการ : -   

สถานบริการสาธารณสุข :  - 
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนบ้านคลองโอม /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
คลองโอม 
สถานที่ตั้งทางศาสนา :  ส านักสงฆ์สวนธรรมจรจรัส 
พื้นที่ทิ้งขยะ :  - 

 
 
8.219264/99.462998 

หมู่ที่  9 สถานที่ราชการ : ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
สถานบริการสาธารณสุข :  รพ.สต.บ้านหนองดี 
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนวัดหนองดี/ 
สถานที่ตั้งทางศาสนา :  - 
พื้นที่ทิ้งขยะ :  - 

 

หมู่ที่  10 สถานที่ราชการ : -   
สถานบริการสาธารณสุข :  - 
สถาบันการศึกษา : - 
สถานที่ตั้งทางศาสนา :  - 
พื้นที่ทิ้งขยะ :  - 

 

รวม สถานที่ราชการ                   1      แห่ง 
สถานบริการสาธารณสุข         3      แห่ง 
สถาบันการศึกษา                 8      แห่ง 

 

 
1.1.6  สาธารณปูโภค 

การไฟฟูา 
-  ประชากรทุกหมู่บ้านมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน 

การประปา 
-  ประปาหมู่บ้าน  (ในความรับผิดชอบของ อบต.ทุ่งสง)  จ านวน  30  แห่ง 

หมู่ท่ี ระบบประปา หมู่ท่ี ระบบประปา หมู่ท่ี ระบบประปา 
1 โรงเรียนบ้านหนองดี 3 บ้านหนองน้ าขาว 6 บ้านห้วยโสด 
1 บ้านบ่อไทร 3 บ้านหนองปรือ 7 บ้านส้มปอย (1) 
1 บ้านเกาะฆ้อ 3 บ้านหนองปรือ (อบจ.) 7 บ้านนายณรงค์  สระวัง 
1 บ้านโคกคลุ้ม 3 บ้านใสบอน 7 บ้านนางอุทัย  เชื้อหมอเฒ่า 
1 บ้านนางนงเยาว์ 4 บ้านโคกไม้แดง 8 บ้านคลองหิน 
1 บ้านนางสชุีพ  ไกรนรา 4 บ้านปุาแก ่ 9 บ้านหนองดี (หลังปั๊มมัน) 
1 บ้านนายสุชล  สืบพงศ ์ 5 บ้านทับเรือ 9 ที่ท าการ อบต. 
2 บ้านหนองบัว 5 บ้านคลองแปฺะ(นายนิตย์) 9 บ้านนาแคใน 
2 บ้านหนองหอย 5 ศพด.บ้านไสยูงปัก 10 บ้านส้มปอย 2 (หลังหอประชุม) 
3 บ้านบนใส 5 อนามัยบ้านไสยูงปัก 10 บ้านควนปริง 

การโทรคมนาคม 
-  ที่ท าการไปรษณีย์เอกชน        จ านวน  ๑  แห่ง 
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1.1.7  เส้นทางคมนาคม  มีเส้นทางคมนาคมที่ส าคญั ดังนี ้

-  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑        ผ่านหมู่ที ่ ๗,๑,๙ 
  -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๑๙    ผ่านหมู่ที ่ ๑,๗,๙ 

-  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๑๕    ผ่านหมู่ที ่ ๓,๔ 
-  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  นศ.๓๑๖  ผ่านหมู่ที ่ ๕,๗,๑๐ 

1.1.8  แหลง่แม่น้ าล าคลอง 
-  แหล่งน้ าธรรมชาติ  ในพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงสภาพเป็น  หนองน้ า  

ห้วย  สระน้ าและคลอง   ดังนี ้
  - หนอง  ๑  แห่ง  คือ  หนองน้ าบ้านหนองดี   

- ห้วย   ๓  แห่ง  คือ   ห้วยตอ  , ห้วยเคียน , ห้วยโสต 
- สระน้ า ๘ แห่ง  คือ  สระหนองหอย  ,  สระหนองปรือ , สระหนองน้ าขาว ,  

               สระหนองแปลงยาง , สระน้ าบ้านโคกบ่อ  ,  สระบ้านทับเรือ  , สระน้ าบ้าน        
                       ส้มปุอย ,  สระโคกนาทราย   

- คลอง  ๔  แห่ง  คือ  คลองโอม  ,  คลองหยิก  ,  คลองแปะ ,  คลองกลั้ง  
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

-  ฝาย  4  แห่ง  คือ ฝายทดน้ าบ้านคลองโอม  ,  ฝายทดน้ านบเทวดา , ฝายทดน้ า
คลองยิก ,ฝายน้ าล้นห้วยโสต          
 
  

1.2.1 สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพืน้ที่องค์การบรหิารส่วนต าบลทุง่สง  ส่วนใหญเ่กดิจาก 
          (1) ภัยแล้ง 
   ภัยแล้ง เกิดขึ้นเนื่องจากน้ า น้ าฝน น้ าใต้ดิน หรือน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ หรือสระเก็บน้ า               
มีน้อยกว่าปกติในช่วงเวลาหนึ่ง โดยมีปริมาณน้อยกว่าที่พืช คน หรือสัตว์ต้องการ ซึ่งเป็นสภาวะการขาดแคลนน้ า
อุปโภคและบริโภค รวมถึงน้ าเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิด
ความเสียหาย และส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อชุมชน สังคม และระบบเศรษฐกิจโดยรวม และจากสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นสาเหตุให้ฤดูฝนมีช่วงระยะเวลาสั้นขึ้น ซึ่งหมายถึงว่าฤดูแล้งจะยาวนานขึ้น 
ส่งผลให้พื้นที่ตอนบนของประเทศจะมีปริมาณฝนตกน้อยลง ท าให้ปริมาณน้ าในแหล่งเก็บน้ าทั่วประเทศมี
ปริมาณไม่เพียงพอส าหรับอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน นอกจากนี้
ความเจริญของชุมชน การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ และจ านวนประชากรที่
ได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นพร้อมกัน เป็นต้น ท าให้มีความต้องการใช้น้ าในกิจกรรมต่าง ๆ ของทุกภาคส่วน มากขึ้น 
จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ า  

 (2) อุทกภัย (Flood) 
    อุทกภัย เป็นสาธารณภัยที่เกิดจากฝนตกหนัก และฝนตกสะสมเป็นเวลานาน ท าให้เกิดน้ า
ท่วมฉับพลัน น้ าท่วมขัง และน้ าล้นตลิ่ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน สิ่งสาธารณประโยชน์และทรัพย์สินของ
ประชาชนได้รับความเสียหายโดยมีสาเหตุหลัก ได้แก่ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศ
ไทยในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ในช่วงเดือน
ตุลาคมถึงธันวาคม ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงหย่อมความกด
อากาศต่ า และพายุหมุนเขตร้อน (ดีเปรสชั่น โซนร้อน และไต้ฝุุน) นอกจากนี้  ยังมีสาเหตุอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจาก
ธรรมชาติ เช่น อ่างเก็บน้ า  เขื่อนแตก เป็นต้น ในระยะหลังปัญหาอุทกภัย เริ่มมีความรุนแรงขึ้น 
 

1.2  ประวตักิารเกดิภัย 
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 (3) วาตภัย 
  วาตภัย เป็นสาธารณภัยที่มีสาเหตุจากพายุลมแรง จนท าให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร 
บ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้าง รวมถึงชีวิตของประชาชน โดยมีสาเหตุจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ คือ 
พายุฝนฟูาคะนอง พายุฤดูร้อน และพายุหมุนเขตร้อน (ดีเปรสชั่น โซนร้อน และไต้ฝุุน) โดยเฉพาะพายุหมุนเขตร้อน
จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เป็นบริเวณกว้างนับร้อยตารางกิโลเมตร (บริเวณที่ศูนย์กลางของพายุเคลื่อนที่ผ่านจะ
ได้รับผลกระทบมากที่สุด) เมื่อพายุมีก าลังแรงในชั้นดีเปรสชั่นจะท าให้เกิดฝนตกหนักและมักมีอุทกภัยตามมา  
หากพายุมีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนหรือพายุไต้ฝุุนจะก่อให้เกิดภัยหลายอย่างพร้อมกันทั้งวาตภัย อุทกภัย 
และคลื่นพายุชายฝั่งทะเล (Storm Surge) ซึ่งเป็นอันตรายและอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ท าให้
มีผู้เสียชีวิตเป็นจ านวนมากได ้

  (4) ภัยจากอุบัติเหตุทางถนน 
  การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องของประเทศซึ่งส่งผลให้เกิดภัยจาก            
การคมนาคมมากขึ้น และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่ส าคัญในล าดับต้น ๆ ของประชากรของประเทศ  รวมทั้ง
ความสูญเสียด้านอื่น ๆ เช่น ความเสียหายต่อครอบครัวและสังคม การสูญเสียค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
การสูญเสียทรัพยากรบุคคลของชาติ เป็นต้น ซึ่งร้อยละ 90 ของภัยจากการคมนาคม คือ อุบัติเหตุทางถนน โดยมี
สาเหตุจากพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน การท าผิดกฎจราจร และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ การไม่
สวมหมวกนิรภัย อีกทั้งยานพาหนะ สภาพถนน และสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งจากข้อมูลของกระทรวง
สาธารณสุขในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 14,000 คน หรือคิดเป็น 21.96 คน ต่อประชากร
หนึ่งแสนคน หรือเฉลี่ยเดือนละประมาณ 1,166 คน โดยมีทั้งความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน  
  (5) อัคคีภัย   
   อัคคีภัย เป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่เกิดจากไฟ ไฟเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ให้ความร้อนโดย
ความร้อนของไฟที่ขาดการควบคุม ดูแล จะท าให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณที่มี เชื้อเพลิง               
เกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง หากปล่อยเวลาของการลุกไหม้นานเกินไป จะท าให้เกิดการลุกลามมากยิ่งขึ้น สภาวะ
ของไฟจะรุนแรงมากขึ้น  ถ้าการลุกไหม้มีเชื้อเพลิงหนุนหรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรง  
ก็จะมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ท าให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย ได้แก่ เชื้อเพลิง สารเคมี หรือวัตถุใด ๆ ที่มีสถานะเป็นของแข็ง 
ของเหลว หรือก๊าซที่อยูใ่นภาวะพร้อมจะเกิดการสันดาปจากการจุดติดใด ๆ หรือจากการสันดาปเอง 
 1.2.2  สถิติการเกิดภัย 
  สถานการณ์สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงที่ส าคัญที่เกิดขึ้นและสร้างความ
สูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัยดังนี้ 
  (1) ภัยแล้ง  
ตารางที่ 1-1 : สถิติการเกิดภัยขององค์กาบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

พ.ศ. 

จ านวนครัง้     
ที่เกิดภยั 
(ครัง้) 

พื้นทีป่ระสบภยั 

(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวน
ครัวเรอืน 

ที่ประสบภัย 

เสียชีวติ 
(คน) 

สูญหาย 
(คน) 

 

บาดเจบ็ 
(คน) 

2560 - - - - - - - 
2561 - - - - - - - 
รวม - - - - - - - 

(ที่มา : ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง) 
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    (2)  วาตภัย 
ตารางที่ 1-2 : สถิติการเกิดภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

พ.ศ. 

จ านวนครัง้     
ที่เกิดภยั 
(ครัง้) 

พื้นทีป่ระสบภยั 

(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวน
ครัวเรอืน 

ที่ประสบภัย 

เสียชีวติ 
(คน) 

สูญหาย 
(คน) 

 

บาดเจบ็ 
(คน) 

2560 6 2, 3, 4, 5, 7 7 - - - - 
2561 26 1, 2, 4, 5, 7, 8 26 - - - - 
รวม 32 7 32 - - - - 

(ที่มา : ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง)   

  (3)  อุทกภัย 

ตารางที่ 1-3  : สถิติการเกิดภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

พ.ศ. 
จ านวนครัง้     

ที่เกิดภยั (ครัง้) 
พื้นทีป่ระสบภยั 

(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวน
ครัวเรอืน 

ที่ประสบภัย 

เสียชีวติ 
(คน) 

สูญหาย 
(คน) 

 

บาดเจบ็ 
(คน) 

2560 1 2,3,4 30 - - - - 
2561 - - - - - - - 
รวม 1 2,3,4 30 - - - - 

(ที่มา : สถิติการให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง พ.ศ. 2560) 

   (4)  อุบัติภัยทางถนน   

ตารางที่  1-4  :  สถิติการเกิดภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง   

พ.ศ. 
จ านวนครัง้     

ที่เกิดภยั (ครัง้) 
พื้นทีป่ระสบภยั 

(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวน
ครัวเรอืน 

ที่ประสบภัย 

เสียชีวติ 
(คน) 

สูญหาย 
(คน) 

 

บาดเจบ็ 
(คน) 

2560 - - - - - - - 
2561 - - - - - - - 
รวม - - - - - - - 
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 (5)  อัคคีภัย 

ตารางที่  1-5  : สถิติการเกิดภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

พ.ศ. 
จ านวนครัง้     

ที่เกิดภยั (ครัง้) 
พื้นทีป่ระสบภยั 

(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวน
ครัวเรอืน 

ที่ประสบภัย 

เสียชีวติ 
(คน) 

สูญหาย 
(คน) 

 

บาดเจบ็ 
(คน) 

2560 - - - - - - - 
2561 - - - - - - - 
รวม - - - - - - - 

 

 

 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายใต้ฐานข้อมูล
สถานการณ์สาธารณภัย  สถิติการเกิดภัย  ความถี่การเกิดภัย  และปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
สามารถจัดล าดับความเสี่ยงจากมาไปหาน้อยตามล าดับได้  ดังนี้ 

   ตารางที่ 1-6 ล าดับความเสี่ยงภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

 
 

ล าดับ 
ความเสี่ยงภัย 

 
ประเภทของภัย 

 

 
ลักษณะของการเกิดภัย 

 
1 ภัยแล้ง 

 
- ถ้าฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน  แหล่งผลิตน้ าประปาแห้ง จะ
ท าให้เกิดภัยแล้งในพื้นที่บางส่วน หมู่ที่ 1 - 10 ต าบลทุ่งสง 

2 วาตภัย - ลมพัดแรงท าให้ต้นไม้หักโค่นทับหลังคาบ้านอยู่อาศัยของ
ประชาชน  และไม้ล้มขวางถนน 

3 อุทกภัย 
 

- เกิดฝนตกหนัก  และตกติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน  ท าให้เกิด
น้ าท่วมขังในพื้นที่การเกษตรและถนนเส้นทางสัญจรในหมู่บ้าน 

4 ภัยจากอุบัติเหตุทางถนน รถเฉี่ยวชน, รถชน 
5 อัคคีภัย ไฟไหม้หญ้าข้างถนน,ไฟไหม้บ้าน 

 

 

 

 

 

 

1.3 การจัดล าดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
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  ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีการเกิดสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้งและเกิดขึ้นเป็นประจ าในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง  จึงท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  สามารถคาดการณ์เกิดภัยได้มากขึ้น  ได้แก่  อุทกภัย  
ภัยแล้ง  วาตภัย  อัคคีภัย  (ระบุเฉพาะประเภทภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่) นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุ
ทางถนน) ก็ยังเป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้น  ซึ่งการคาดการณ์ท าให้ยากเพราะเป็นพฤติกรรมของ
มนุษย์เว้นแต่ในบางช่วงระยะเวลาหากมีการใช้ถนนมาก  เช่น  เทศกาลต่างๆ ก็มีแนวโน้มจะเกิดมากขึ้น 

 
ประเภทภัย ระยะเวลาทีเ่กิดภัย 

(เดือน) 
ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค. เม.ย. พ.ค
. 
 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

อุทกภัย 
 

            

ภัยแล้ง 
 

            

วาตภัย 
 

            

อัคคีภัย 
 

            

ภัยอุบัติ เหตุทาง
ถนน 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 ปฏิทินสาธารณภัยประจ าป ี
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บทที่  2 
หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  ปัจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุ่งเน้นให้ความส าคัญมาก
ขึ้นกับการด าเนินการอย่างยั่งยืน  โดยให้ความส าคัญกับ “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย” (Disaster 
Risk Managerment : DRM)  ซึ่งประกอบด้วย  การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk 
Reduction : DRR) ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟื้นฟู 
(Recovery) 

 

   

ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสง พ.ศ. 2561  ฉบับนี้ให้เป็นไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา 4  แห่ง
พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  ดังนี ้

  “อัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย  ภัยแล้ง  โรคระบาดในมนุษย์  โรคระบาดสัตว์  โรคระบาด
สัตว์น้ า  การระบาดของศัตรูพืช  ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน  ไม่ว่าจะเกิดจาก
ธรรมชาติ  มีผู้ท าให้เกิดขึ้น  อุบัติเหตุ  หรือเหตุอื่นใด  ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต  ร่างกายของ
ประชาชน  หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน  หรือของรัฐ  และให้หมายความรวมถึงภัยทาง
อากาศ  และการก่อวินาศกรรมด้วย 

 

 

  ระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่  จ านวนประชากร  ขนาดของภัยความรุนแรง
ผลกระทบและความซับซ้อนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัยที่ผู้มีอ านาจตามกรอบกฎหมาย
ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก   โดยแบ่งเป็น 
4  ระดับ  ดังนี ้

ตารางที่ 2-1 : ระดบัการจดัการสาธารณภัยของประเทศตามพระราชบญัญตัปิอ้งกันและบรรเทา 
                   สาธารณภยั พ.ศ. 2550 

ระดับ การจัดการ ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 

1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้อ านวยการอ าเภอ  ผู้อ านวยการท้องถิ่น ควบคุมและสั่งการ 

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อ านวยการจังหวัด ควบคุมการสั่งการและบัญชาการ 

3 สาธารณภัยขนาดใหญ ่ ผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติควบคุม สั่งการและ
บัญชาการ 

4 สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรหีรือรองนายกรัฐมนตรซีึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ควบคุม 
สั่งการและบัญชาการ 

ที่มา : แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 

2.1  ขอบเขตสาธารณภัย 
 

2.2  ระดบัการจัดการสาธารณภัย 
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เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ งสง 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทา  
สาธารณภัย พ.ศ. 2550  เข้าด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่โดยเร็วเป็นล าดับแรก 
มีอ านาจสั่งการ  ควบคุม  และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร  รวมทั้งติดตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นประเมินโอกาสการขยายความรุนแรง  และรายงานนายอ าเภอในฐานะผู้อ านวยการอ าเภอ
ทราบโดยเร็วและเสนอรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัย
ขนาดเล็กเป็นสาธารณภัยขนาดกลางและหรือระดับอ่ืนตามหลักเกณฑ์การยกระดับต่อไป   

 

    

แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  โดยมีเปูาหมายเพ่ือให้ประเทศมีความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดย
การบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน  ซึ่งจะเป็นการสร้างมาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ
ประเทศ  โดยให้ท้องถิ่น  ชุมชน  และภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  รวมทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสังคม  และท้องถิ่นเพื่อมุ่งเข้าสู่ “การรู้รับ-
ปรับตัว-ฟื้นเร็วทั่ว-อย่างยั่งยืน (Resili9ence) ประกอบด้วย  4  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
       เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการ
วิเคราะห์และจัดการกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัยเพื่อลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ท า
ให้เกิดความเปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการปัญหาในปัจจุบัน 
รวมถึงปูองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
       เป็นการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน 
โดยการจัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น 
ทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทรัพยากร
สภาพแวดล้อม สังคม และประเทศให้มีผลกระทบน้อยที่สุด 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 
       เป็นการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีวิต และสภาวะวิถีความเป็นอยู่
ของชุมชนที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better 
and Safer) ตามความเหมาะสมโดยการน าปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาด าเนินการฟื้นฟู         
ซึ่งหมายรวมถึงการซ่อมสร้าง (reconstruction) และการฟื้นสภาพ (rehabilitation) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัย 
       เป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ได้
มาตรฐานตามหลักสากล โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยค านึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 
และประเพณีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นส าคัญ 
       

2.3  ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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   แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง พ.ศ. 
2561 ฉบับนี้มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ  โดยชุมชนมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในการ
เตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  หากได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่น
ก็จะสามารถท าให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย  โดยการมีส่วนร่วมของคนหลากหลายกลุ่ม  
ในชุมชน 
 
 
  
  งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
มีที่มาจาก 2  แหล่งงบประมาณ  ได้แก่ 

(1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  โครงการที่ใช้งบประมาณ 
ที่  รายละเอียดงบประมาณ           งบประมาณ 
1 โครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัย    26,000.- 
2 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ     51,780.-  
3 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน         102,620.-  
6 โครงการปูองกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                               35,000.- 
7 โครงการปูองกันและก าจัดโรคไข้เลือดออกและโรคระบาด     50,000.- 
8 โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                                 42,420.- 
9 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณพื้นที่นายสุรเชษฐ์ โกศล ม.10                           215,700.- 
11 โครงการติดต้ังปูายเตือนเขตโรงเรียนและตีเส้นจราจรชะลอความเร็วถนน ม.4             12,700.- 
12 โครงการติดต้ังปูายเตือนเขตโรงเรียนและตีเส้นจราจรชะลอความเร็วถนน  ม.4             12,700.
  (2)  งบกลางขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
 2.4.1  ภาวะปกติ 
  (1)  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงจักท ากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยก าหนดให้มีรายละเอียด  ดังนี้ 
   -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบด าเนินการ  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
โครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัย  โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  โครงการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนต าบลทุ่งสง  ค่าวัสดุ   วัสดุเครื่องแต่งกาย  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) หรือชุดปฏิบัติการ อปพร.  
   -  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบด าเนินการ 
ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  2. โครงการปูองกัน
อัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   -  แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  
งบด าเนินการ  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
1. โครงการปูองกันและก าจัดโรคไข้เลือดออกและโรคระบาด  2.  โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
    

2.4  งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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-  แผนงานเคหะและชุมชน  งานการไฟฟูาและถนน  งบลงทุน  ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณ ม.10  ม.6  
และโครงการติดต้ังปูายเตือนเขตโรงเรียนและตีเส้นจราจรชะลอความเร็วถนน ม.4  ม.1  

  (2)  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ตั้งงบกลางให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่
อาจจะเกดิขึ้น 
  (3)  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ด าเนินการส ารองเงินสะสมตามหลักเกณฑ์การ  
ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอ านาจหน้าที่  และสนับสนุนการด าเนินการ
ตามนโยบายรัฐบาล  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว 7272  ลงวันที่  
26  ธันวาคม 2560 
 2.4.2  ภาวะฉุกเฉิน 
   องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  น าเงินงบประมาณของหน่วยงานที่ได้เตรียมไว้ 
ไปใช้จ่ายเพื่อบรรเทา/ช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเป็นล าดับแรก  ทั้งนี้หาก
งบประมาณไม่เพียงพอ  ให้โอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย  หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอื่นที่ยังไม่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ายไปตั้งเป็นงบประมาณส าหรับจ่ายเพิ่มเติมได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และหลักเกณฑ์
ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2543  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
 
 
    
 

     
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
แผนภาพที่ 2-1 : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ อบต.ทุง่สง 
 
 
 

งบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณอื่นๆ 

งบกลางประเภทเงินส ารองจ่าย 

งบประมาณเหลือจ่าย/งบประมาณ
แผนงานโครงการอื่นที่ยังไม่มี
ความจ าเป็นไปตั้งเป็นงบประมาณ
ส าหรับจ่ายเพิ่มเติม  เงินทดรอง
ราชการ 
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           ในการด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  จะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องในการอ านวยการ  ควบคุม  สั่งการ  และประสาน
การปฏิบัติตั้งแต่ระดับประเทศ  ซึ่งกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล  
ทุ่งสงต้องมีการเชื่อมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาด าเนินการ  รวมทั้งการประสานกับหน่วยงาน
บริหารจัดการสาธารณภัยในระดับอ าเภอและระดับจงัหวัดด้วย 
 2.5.1  ระดบันโยบาย 
  (1) คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช) 
        มีหน้าที่ก าหนดนโยบายการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  บูรณาการ
พัฒนาระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชนให้มี
ประสิทธิภาพ  โดยมีองค์ประกอบอ านาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา 6  และมาตรา 7  แห่งพระราชบัญญัติ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
  (2)  คณะกรรมการปูองกันอุบัติเหตุแห่งชาติ (กปอ.) 
        มีหน้าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการปูองกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะ
แนวทางปฏิบัติและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ  โดยมีองค์ประกอบ  และอ านาจหน้าที่ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปูองกันอุบัติภัยแห่งชาติ  พ.ศ. 2538  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  (3)  คณะกรรมการจัดท าแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
        มีหน้าที่จัดท าแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพื่อประกาศใช้ต่อไป  โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา  17 แห่ง
พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
 2.5.2  ระดับปฏิบัติ  
   (1)  กองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)  
   ท าหน้าที่บังคับบัญชา  อ านวยการ  ควบคุม  ก ากับ  ดูแล  และประสานการ
ปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับโดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิ

ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่  ( ระดับ 3)  มี รั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงมหาดไทยและกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ ง (ระดับ 4) มีนายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย  เป็นผู้ควบคุม  สั่งการ  และบัญชาการ 
   (2)  กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก)  
    ให้กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จัดตั้งกองอ านวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยกลาง  โดยมีอธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้อ านวยการกลาง 
เป็นผู้อ านวยการมีความรับผิดชอบดังนี ้
         (2.1)  ภาวะปกติ  ประสานงาน  และบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งในส่วนของสรรพก าลัง  เครื่องมืออุปกรณ์  แผนปฏิบัติการ  เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยทั้งระบบ 
          
 

2.5  องค์กรปฏิบตัิในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
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      (2.2)  ภาวะใกล้เกิดภัย  เตรียมการเผชิญเหตุ  ติดตามและเฝูาระวัง
สถานการณ์รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนภัย  พร้อมทั้งรายงานและ
เสนอความเห็นต่อผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับการ
จัดการสาธารณภัยเพ่ือตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น  โดยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
การประกอบก าลังในการเริ่มปฏิบัติการ 
         (2.3)  ภาวะเกิดภัย  อ านวยการและบูรณาการประสานการปฏิบัติ  ในกรณี
การจัดการสาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ 1) และขนาดกลาง (ระดับ 2) ให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยกลางรับผิดชอบในการอ านวยการประเมินสถานการณ์  และสนับสนุนกองอ านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ  รวมทั้งติดตามและเผ้าระวังสถานการณ์  วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์
รายงานสถานการณ์และแจ้งเตือน  พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ  เพื่อตัดสินใจยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) และนายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรีที่นายรัฐมนตรีมอบหมาย  ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) 
         ทั้งนี้ให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางท าหน้าที่เป็นส่วน
หนึ่งในศูนย์ประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  ในกรณียกระดับ
เป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) และขนาดร้ายแรงอย่างยิง (ระดับ 4) 

 (3)  กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
         ท าหน้าที่  อ านวยการ  ควบคุม  สนับสนุนและประสานการปฏิบัติการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นผู้อ านวยการ  รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย  และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นรองผู้อ านวยการ 

 (4)  กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 
         ท าหน้าที่อ านวยการ  ควบคุม  สนับสนุน  ประสานการปฏิบัติในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร  และจัดท าแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภท
ความเสี่ยงภัยให้สอดคล้องกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร  รวมทั้งด าเนินการ
สนับสนุนการปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่
รับผิดชอบโดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อ านวยการ  เป็นผู้รับผิดชอบ  มีอ านาจหน้าที่ และ
แนวทางปฏิบัติตามหมวด 3  แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. 2550  ทั้งนี้  
องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด 

(5)  กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ (กอปภ.อ.) 
         ท าหน้าที่อ านวยการ  ควบคุม  สนับสนุน  และประสานการปฏิบัติกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และปฏิบัติงานตามที่  
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดมอบหมาย  โดยมีนายอ าเภอเป็น
ผู้อ านวยการ 

(6)  กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่  
ประกอบด้วย 
          (6.1)  กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.
เมืองพัทยา) 
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ท าหน้าที่อ านวยการ  ควบคุม  ปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

และเผชิญเหตุ  เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น  พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของเมืองพัทยาให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีและแผนการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอบางละมุง  รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการ
อ าเภอ  ตามที่ได้รับมอบหมาย  พร้อมทั้งสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ระบุชื่อ อปท.ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง)  หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอโดยมีนายเมือง
พัทยา  เป็นผู้อ านวยการ 
         (6.2)  กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน/
กอปภ.ทม./กอปภ.ทต) 
         ท าหน้าที่อ านวยการ  ควบคุม  ปฏิบัติการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยและเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น  พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทา  
สาธารณภัยเทศบาลให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย  
พร้อมทั้งสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือ
ใกล้เคียงหรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ  โดยมีนายกเทศมนตรเีป็นผู้อ านวยการ 
         (6.3)  กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล (กอปภ.อบต.) ท าหน้าที่อ านวยการ  ควบคุม  ปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และ
เผชิญเหตุ  เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น  พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  
และแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ  รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและ
ผู้อ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย  พร้อมทั้งสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลแก้วแสน/องค์การบริหารส่วนต าบลปริก/องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงหยัน/เทศบาลต าบล
หลักช้าง  ซึ่งมีพื้นที่ใกล้เคียง  หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ  โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ผู้อ านวยการ 
    การจัดการในภาวะฉุกเฉิน  (รายเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทที่ 4  การ
ปฏิบัติขณะเกิดภัย) 
    เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่  ให้กองอ านวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งสง  ขึ้น  โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้อ านวยการท้องถิ่นควบคุมและสั่งการ  เพื่อท าหน้าที่
จัดการสาธารภัยที่เกิดขึน้จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  พร้อมทั้งประสานงานกับส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัย
ในพื้นที่  พร้อมทั้งให้รายงานผู้อ านวยการอ าเภอนาบอนทราบทันท ี
    หากประเมินสถานการณ์สาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของ
ทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าจัดการกับสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็วแล้ว  ให้รายงานให้
ผู้อ านวยการอ าเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง  และหรือกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 
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แผนภาพที่ ๒-๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 

กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
อ าเภอ (กอปภ.อ.) 

ผู้อ านวยการอ าเภอ 
(นายอ าเภอ) 

 

กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
จังหวดั (กอปภ.จ.) 
ผู้อ านวยการจงัหวดั 
(ผู้ว่าราชการจังหวัด) 

รองผู้อ านวยการจังหวัด 
(นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวดั) 

 

กองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแหง่ชาติ (บกปภ.ช.) 

ผูบ้ัญชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

รองผู้บญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(ปลดักระทรวงมหาดไทย) 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนต าบล (กอปภ.อบต.) 
ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

(นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น 

(ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

กรณีเกดิสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง 

กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
กรงุเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
(นายกเมืองพัทยา) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น 
(ปลัดเมืองพัทยา) 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.) ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
(นายกเทศมนตรี) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น 
(ปลัดเทศบาล) 

นายกรฐัมนตรี 

กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักลาง (กอปภ.ก.) 

ผู้อ านวยการกลาง  
(อธบิดีกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย) 

ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) 

รองผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ปลัดกรุงเทพมหานคร) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้อ านวยการเขต) 
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บทบาทภารกิจ   

  เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  เพื่อท าหน้าที่
จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  พร้อมทั้งประสานกับส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัย
ทุกขั้นตอน  หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยล าพัง  ให้ขอรับ
การสนับสนุนจากกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง  และหรือกอง
อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ  โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่น  เป็นผู้ควบคุมและสั่งการ 
 
   
                         
                       ภาวะปกติ                                                       ภาวะฉุกเฉิน 
                 (ไม่เกิดสาธารณภัย)                                   (เมื่อเกดิหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 
 
 
                                                             จัดตั้ง                                                                           
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 2-3 : องค์กรปฏิบตัใินการจดัการสาธารณภัยขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
  
 
  
  2.7.1  การปฏิบัติร่วมกับอ าเภอและจังหวัด 
   (1)  จัดเจ้าหน้าที่ประสานอ าเภอและจังหวัด  ในช่วงระยะขณะเกิดภัย  พร้อมทั้ง
รายงานสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ 
   (2)  กรณีสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรงให้ประสานขอก าลังสนับสนุนจาก
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและจังหวัดตามล าดับ 
  2.7.2  การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ข้างเคียง 
   (1)  เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  และ 
สาธารณภัยมีความรุนแรงขยายเป็นวงกว้าง  ให้ผู้อ านวยการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงรายงาน
ผู้อ านวยการอ าเภอ  พร้อมทั้งประสานกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลแก้วแสน  องค์การบริหารส่วนต าบลนาบอน  เทศบาลต าบลนาบอน  ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อใกล้เคียงให้การ
สนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น   

การจัดการสาธารณภัยระดับ 1 

กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
(นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง)                                                   

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
(นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง) 

2.6  การจดัตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ทุง่สง  (เมื่อเกดิหรือคาดวา่จะเกิดสาธารณภัย) 
 

2.7  การปฏิบตัริ่วมกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
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   (2)  เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ซึ่งมี
พื้นที่ใกล้เคียงกับองค์การบริหารส่วนต าบลแก้วแสน  องค์การบริหารส่วนต าบลปริก  องค์การบริหารส่วน
ต าบลกรุงหยัน เทศบาลต าบลหลักช้าง  ให้ขอรับการสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดกับ
หน่วยงานดังกล่าว  เพื่อเป็นการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน 

2.7.3  การปฏิบตัิร่วมกับภาคประชาสังคม  เอกชน  และองค์การสาธารณกศุล 
   กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
เป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด 24  ชั่วโมง  เพื่อให้สามารถติดต่อ
ประสานงาน  สั่งการ  รายงานการปฏิบัติ  ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง  รวดเร็ว  และ 
เชื่อถือได้โดยมีแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติ  ดังนี ้
   (1) จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบล 
ทุ่งสงเพื่อร่วมปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไป
อย่างมีเอกภาพ 
   (2)  จัดท าแผนประสานกับองค์การสาธารณกุศล  และให้องค์การสาธารณกุศลใน
จังหวัดจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ตลอด 24 ชั่วโมง  พร้อมอุปกรณ์และ
บุคลากรที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ 
   (3)  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล
ร่วมกับองค์การสาธารณกุศลจัดท าแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร  เจ้าหน้าที่  อุปกรณ์  และ
เครื่องมือ  เพื่อการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ 
   (4)  กรณีที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นผู้อ านวยการหรือเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยมอบหมายให้องค์การสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ดังพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทา  
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 27 (5) 
   (5)  กรณีที่ได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  หรือหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ เช่น ต ารวจ  เทศบาล  เป็นต้น  ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ  
และรายให้งานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  หรือผู้อ านวยการท้องถิ่น  เพื่อรับ
มอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ 
   (6)  กรณีหลังเกิดสาธารณภัย  ให้องค์การสาธารณกุศล  องค์กรเอกชน  ช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ  และพื้นที่รองรับการอพยพ
ประสานหน่วยแพทย์และพยาบาล  อีกทั้งให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้ง
ล าเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนาบอน  รวมทั้งอพยพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยไปยังที่ปลอดภัย
หรือพื้นที่รองรับการอพยพ 
 
ตารางที่ 2-2  รายนามภาคประชาสังคมและองค์กรสาธารณกุศลในพื้นที่ อบต.ทุ่งสง 
ล าดับที ่ รายนามภาคประชาสังคมและองค์กรสาธารณกุศล โทรศัพท์ /โทรสาร รายชื่อผูป้ระสานงาน 
1 มูลนิธิประชาร่วมใจ 0 7549 1256 

087 389 2083 
นายอดิศักดิ์  สังขโชติ 
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บทที่  3 
การปฏิบัติก่อนการเกิดภัย 
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ฉบับนี้  มุ่งด าเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558  ให้บรรลุผลส าเร็จในทางปฏิบัติ  โดยมีเปูาหมายส าคัญในการลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่น  ความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่  
ตามแนวทางในการด าเนินงานด้านการปูองกันบรรเทาการลดผลกระทบจากสาธารณภัย  และการเตรียมความ
พร้อมโดยก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้  ดังนี ้

ยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับ
ผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ  โดยการวิเคราะห์และการบริหารจัดการปัจจัยที่เป็นสาเหตุ
และผลกระทบของสาธารณภัย  เพื่อก าหนดนโยบาย  มาตรการ  หรือกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถลดความ
ล่อแหลมลดปัจจัยที่ท าให้เกิดความเปราะบาง  และเพิ่มศักยภาพของบุคคลชุมชน  และสังคมให้เข็มแข็งในการ
จัดการปัญหา  โดยมีเปูาหมายในการลดความเสี่ยงที่มีอยู่ในชุมชนและสังคมในปัจจุบัน  รวมถึงปูองกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
   
 
 
 3.2.1  นิยามความเสี่ยง 
  ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง  โอกาสที่สาธารณภัย  ท าให้เกิดความ
สูญเสียต่อชีวิต  ร่างกาย  ทรัพย์สิน  ความเป็นอยู่  และภาคบริการต่างๆ ในชุมชนโดยชุมชนหนึ่ง  ณ  
ห้วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต ซึ่งสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้อกับความ
เสี่ยง  ได้แก่  ภัย  ความล่อแหลม  ความเปราะบาง  และศักยภาพ  ดังนี ้
  
ความเสี่ยง (Risk) =  ภัย (Hazard) × ความล่อแหลม (Exposure) × ความเปราะบาง (Vulnerability) 
                                                                 ศักยภาพ (Capacity) 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง, การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการ
ก าหนดลักษณะขนาด  หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดขึ้นและประเมินสภาวะการเปิดรับ
ต่อความเสี่ยง (exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และศักยภาพ (Capacity) ในการรับมือของ
ชุมชนที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  การด ารงชีวิ ตและสิ่งแวดล้อม  เป็นการวิเคราะห์ความ 
น่าจะเป็นในการเกิดผลกระทบจากภัยในพื้นที่หนึ่งๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อการจัดการความเสี่ยง  
อย่างมีระบบ  
  ภัย (Hazard)  หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระท าของมนุษย์ที่อาจน ามา
ซึ่งความสูญเสียต่อชีวิต  ทรัพยส์ิน  ตลอดจนท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
  ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผู้คน  อาคารบ้านเรือน  ทรัพย์สิน  ระบบต่างๆ 
หรือองค์ประกอบใดๆ มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและอาจได้รับความเสียหาย 
   

3.1  การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

3.2 การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ท าให้ชุมชนหรือสังคม
ขาดความสามารถในการปกปูองตนเอง  ท าให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย  หรือไม่สามารถฟื้นฟูได้อย่าง
รวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย  ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชมุชนหรือสังคมมานานก่อนเกิด 
สาธารณภัย  และจากความเสียหายอนัเกิดจากสาธารณภัย  อาจเป็นปัจจัยที่ท าให้ผลกระทบของภัยมีความ
รุนแรงมากขึ้น 
  ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถที่จะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
ความสามารถที่อาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากขึ้น 
 3.2.2  ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย  ประกอบด้วย  7  ขั้นตอน  ได้แก่ 
ขั้นที่ 1  การท าความเข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบัน  ความต้องการในกาประเมินความเสี่ยง  และพิจารณาถึงข้อมูล
ในอดีต ขั้นที่ 2  การประเมินภัย  ขั้นที่ 3  การประเมินความล่อแหลม  ขั้นที่ 4  การวิเคราะห์ความเปราะบาง
และศักยภาพ  ขั้นที่ 5  การวิเคราะห์ผลกระทบและระดับความเสี่ยง ขั้นที่ 6  การจัดท าข้อมูลความเสี่ยงและ
แนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยง  ขั้นที่ 7  การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการใน
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
   ให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
จัดทีมประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย  เพื่อเข้าส ารวจพื้นที่และจัดเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์  
สาธารณภัยและเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง  รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจสั่งการในการรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น  ได้แก่  (1) การจัดการความเสี่ยง  
การปูองกันหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  (2) การแก้ไขปัญหาความเปราะบางและความล่อแหลม (การลด
ผลกระทบ)  (3) การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย และ  (4) การถ่ายโอนหรือแบ่งปันความเสี่ยง 
   ทั้งนี้  ตัวอย่างของทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงตามกลยุทธ์ข้างต้น  ในกรณี
แผ่นดินไหว  พายุโซนร้อน  และอุทกภัย  แสดงในตารางที่ 3-1 
ตารางที่ 3-1  ตัวอย่างของประเภททางเลือกในการจดัการความเสี่ยง กรณีแผ่นดนิไหว  พายุโซนร้อน  
และอทุกภัย 
ประเภท
ของภัย 

ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ 
การปูองกัน/
หลีกเลี่ยง 

การลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การถ่ายโอนหรือ
แบ่งปันความเสี่ยง 

แผ่นดินไหว 
(ตัวอย่าง) 

ย้ายสิ่งก่อสร้างและ
โครงสร้างที่
เปราะบางทั้งหมด
จากบริเวณพื้นที่เสี่ยง
สูงซึ่งจะได้รับ
ผลกระทบจากแรง
สั่นและบริเวณเสี่ยง
ต่อทรายดูดหรือ
ทรายเหลว 

ใช้วัสดุและวิธีการ
ก่อสร้างที่ทนต่อ
แผ่นดินไหวออก
กฎหมายควบคุม
สิ่งก่อสร้างการซ่อมแซม
และเสริมสร้างความ
แข็งแรงอาคาร  การ
วางแผนการใช้ที่ดิน  
โดยค านึงถึงความเสี่ยง 

การวางแผนเฉพาะกิจ
ฉุกเฉินซึ่งครอบคลุมทั้ง
บริเวณการเฝูาระวัง
แผ่นดินไหวการซ้อมรับมือ
แผ่นดินไหวการจัดเตรียม
สิ่งของยังชีพและสิ่งของ
ส ารอง  การฝกึทีมค้นหา
และช่วยเหลือการให้
ความรู้แก่ประชาชน 

ประกันความเสี่ยง
จากแผ่นดินไหว  การ
รวมกลุ่มความเสี่ยง  
เงินทุนส าหรับซ่อม
สร้าง  และกองทุน
ออมทรัพย์ชุมชน
ส าหรับการซ่อมสร้าง
และฟื้นสภาพ 
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ประเภท
ของภัย 

ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ 
การปูองกัน/หลีกเลี่ยง การลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การถ่ายโอนหรือ

แบ่งปันความเสี่ยง 
พายุโซน
ร้อน 
(ตัวอย่าง) 

ย้ายชุมชนที่สุ่มเสี่ยงออก
ห่างจากชายฝั่งและ
เส้นทางพายุรวมถึง
บริเวณพื้นที่ต าซึ่งเสี่ยง
ต่ออุทกภัย 

ก่อสร้างแนวก าบังลม
หรือใช้พื้นที่ทาง
ธรรมชาติ  ในการลด
แรงลมก่อสร้างคันดิน
หรือเขื่อนหรือก าแพง
คลื่น  และอื่นๆ เป็นแนว
กันน้ า  ยกอาคารให้
บริเวณเสี่ยงต่อน้ าท่วม
อยู่เหนือระดับน้ าที่
คาดการณ์ไว้  ใช้แนว
ก าบังธรรมชาติ  เช่น  
ปุาชายเลน  วางแผน
ที่ดิน  เป็นต้น 

การเฝูาระวังการ
พยากรณ์การเตือนภัย
ล่วงหน้าส าหรับพายุใต้
ฝุุนการเตือนภัยน้ าท่วม
ล่วงหน้าการจัดการ
และการวางแผนอพยพ
การจัดเตรียมสิ่งของยัง
ชีพการหาที่หลบพายุ
ไต้ฝุุนและก าหนดศูนย์
อพยพฉุกเฉิน 

ประกันความเสี่ยง
อุทกภัย  ประกัน
ผลผลิตจากภัยพิบัติ  
เงินทุนเพื่อการ
ซ่อมแซมสร้าง  หรือ
กองทุนออมทรัพย์
ของชุมชน  ส าหรับ
การซ่อมสร้าง  
โครงการรับซื้อบ้าน
ในพื้นที่น้ าท่วมถึง 

 รายละเอียดเรื่องการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  
www.disaster.go.th./ หน่วยงานภายใน /กองนโยบายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ดาวน์โหลด 
/ส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ 
 
 
 เมื่อมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแล้วจะท าให้ทราบถึง  
พื้นที่เสี่ยงภัย  และปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  ซึ่งจะท าให้สามารถก าหนดแนวทางในการลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยได้ตรงกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  น าไปสู่การลดความเสี่ยงอย่างยั่งยืน  หมู่บ้าน/ชุมชน
มีวิธีการรู้รับปรับตัวในการรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น   การก าหนดกิจกรรม  โครงการ
หรือแผนงานที่ก าหนดจากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของพื้นที่หนึ่ งๆ เพื่อลดโอกาส 
ในการได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยที่สามารถคาดการณ์ได้ในปัจจุบันและเพื่อปูองกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
เพิ่มมากขึ้นในอนาคต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  รับผิดชอบในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตต าบล  ซึ่งมี
หมู่บ้านที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย  และปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดความเสี่ยงจากภัยต่างๆ ดังต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3  พื้นที่เสี่ยง  ระดบัความเสี่ยง  และปจัจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

http://www.disaster.go.th./%20หน่วยงาน
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ตารางที่ 3-2 ตารางแสดงปจัจัย/สาเหตทุีท่ าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์การบรหิารส่วน
ต าบล 
 
ประเภท
ของภัย 

 
ระดับความเสีย่ง 

ปัจจัย/สาเหตทุีท่ าให้เกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ
ลดความเสีย่งจาก

สาธารณภัย เสี่ยงสูง เสี่ยงปาน
กลาง 

เสี่ยงต่ า 

ภัยแล้ง ม.1,3,4,5,6,7 2,8,9,10  แหล่งผลิตน้ าประปาแห้งน้ ามี
ไม่เพียงพอ  ฝนทิ้งช่วง 

1 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา 
2 เจาะบ่อบาดาลใน
พื้นที่ต าบลทุ่งสง 
3 พัฒนาปรับปรุง
แหล่งน้ าในพื้นที่ 
4 ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา 

วาตภัย  ม.1-10  ลมพัดแรงไม้ลม้ทับหลังคา
บ้านเรือนเสียหาย 

1.จัดซื้อเลื่อยโซ่
ยนต ์
 

อุทกภัย ม.2,3,4 ม.5,10 ม.1,8,9 น้ าท่วมฉับพลันบริเวณที่ลุ่ม/
น้ าท่วมขังฝนตกสะสมเป็น
เวลานาน 

 

อุบัติเหตุ ม.1,4,7,8,9 ม.2,3,5,10 ม.6 เกิดอุบัติในจุดเสี่ยงถนนใน
พื้นที ่

1. โครงการอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือนต าบลทุ่ง
สง 
2. โครงการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลต่างๆ 

อัคคีภัย  ม.1-10  ไฟไหม้บ้านเรือน  และที่ดิน
ท าการเกษตร 

1.โครงการเตรียม
ความพร้อมรับ
สถานการณ์สาธารณ
ภัย กิจกรรมปูองกัน
และระงับอัคคีภัย 
2.โครงการปูองกนั
และระงับอัคคีภัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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การวเิคราะหแ์ละประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

 
 
 
ประเภท 
ของภัย 

 
ระดับความเสี่ยงภัย 

ปัจจัย/สาเหตุ ที่ท าให้เกิดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการการ
ลดความเสี่ยงจาก 

สาธารณภัย 
เสี่ยงสูง เสี่ยง 

ปานกลาง 
เสียงต่ า   

ภัยแล้ง หมู่ที่ 
1,3,4,5 
6,7, 

หมู่ที่ 
2,8,9,10 

 เป็นพ้ืนที่แหล่งน้ า  ใช้ในการ
ผลิตน้ าประปาในระยะหนึ่ง   แต่
เมื่อถึงฤดูแล้ง  แหล่งผลิต
น้ าประปามีน้ าไม่เพียงพอ   
 

-โครงการก่อสร้างระบบ
ประปา 
-เจาะบ่อบาดาลในพื้นที่
ต าบลทุ่งสง 
-พัฒนาปรับปรุงแหล่ง
น้ าในพื้นที ่
-ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา 

อุทกภัย หมู่ที่ 2,3,4 ม.5,10 ม.1,8,9 เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม  ฝนตกสะสม
เป็นเวลานานท าให้เกิดน้ าท่วม
ขัง 

 
 
-จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 
-โครงการเตรียมความ
พร้อมรับสถานการณ ์
สาธารณภัย 

วาตภัย  หมู่ที่ 
1,2,3,4,5 
6,7,8 
9,10 

 พายุฝนคะนอง  พายุฤดูร้อน 
ลมแรงจนท าให้เกิดความ
เสียหายแก่อาคารบ้านเรือน  
ต้นไม้  และสิ่งก่อสร้าง   

อัคคีภัย  หมู่ที่  
1 - 10 

 ความประมาท  การช ารุดของ
อุปกรณ์เครื่องใช้โดยขาดการ
ตรวจเช็คอย่างสม่ าเสมอ 
ประชาชนไม่ทราบถึงแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัย
ขึ้น 

อุบัติเหตุ 
ทางถนน 

หมู่ที่
1,9,7,8,4 

หมู่ที่
3,2,10 

หมู่ที่ 
5,6 

เป็นพ้ืนที่ติดถนนสายหลักและ
สายรองผู้ขับขี่ขับรถด้วย
ความเร็ว  และมีการขับรถไม่
เคารพกฎจราจร 
เป็นพ้ืนที่ถนนสายรองในพื้นที่ 

- หนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ภัย 
-โครงการปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 
-ติดต้ังโคมไฟสาธารณะ 
-โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ อปพร. 
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 3.4.1  การปอ้งกันและลดผลกระทบ 
  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงมีพื้นที่สาธารณภัยที่ส่งผลกระทบ  ได้แก่  ภัยจาก  
ภัยแล้ง  อุทกภยั  วาตภัย  อุบัติเหตุทางถนน  และอัคคีภัย  จึงให้ความส าคัญกับแนวทางการด าเนินงาน  ดังนี ้

(1)  ด้านโครงสร้าง   
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงได้พิจารณาโครงสร้างที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่เสี่ยงจาก

ภัยดังกล่าว  จึงได้จัดสร้างระบบประปาให้เพียงพอและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  ส่วนความเสียหายที่เกิดจาก
ผลกระทบทางอุทกภัยท าให้ถนนหินคลุกหลายสายได้รับความเสียหายจึงด าเนินการสร้างถนนลาดยางซึ่งเป็น
ถนนถาวรให้กับประชาชนได้สัญจรไปมาอย่างสะดวก  ผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนได้ด าเนินการติดตั้ง
เครื่องหมายจราจรบริเวณจุดเสี่ยงและตีเส้นจราจร ปูายแจ้งเตื อน  ให้กับผู้ขับขี่ เกิดความตระหนัก 
และระมัดระวังมากย่ิงขึ้น  ติดต้ังไฟฟูาส่องสว่างในบริเวณจุดเสี่ยงในเวลากลางคืนให้กับชุมชนที่มีความเสี่ยง 

(2)  ด้านไม่ใช่โครงสร้าง 
การปูองกันโดยไม่ใช้โครงสร้าง  เป็นการใช้นโยบาย  กฎระเบียบ  การวางแผนและ

กิจกรรมต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยง โดยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงได้จัดท าโครงการที่ ให้ความรู้ 
แก่อาสาสมัครและประชาชนรวมทั้งพนักงาน  การแจ้งเตือนและการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน  
ในพื้นที่เกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆ  
 3.4.2  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัยด าเนินการดังนี้ 
  (1)  การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน  (CBDRM)  เป็นการ
เสริมสร้างศักยภาพเน้นการอาศัยชุมชน/หมู่บ้านเป็นศูนย์กลางในการปูองกัน  แก้ไข  บรรเทา  และฟื้นฟู  
ความเสียหายจากสาธารณภัย  โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน  ตัดสินใจ  ก าหนดแนวทาง  
การแก้ไขปัญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  เพื่อลดความเสี่ยงภัยของชุมชนและเพิ่ม  
ขีดความสามารถให้คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่งก่อนที่หน่วยงาน
ภายนอกจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือ    
  (2)  การฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่  เป็นเครื่องมือและกิจกรรมในการ
สร้างความพร้อมและเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากร  รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงานและ
การบูรณาการความร่วมมือ  ท าให้ทราบจุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน  เพื่อน าไปสู่
การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  และ
แผนเผชิญเหตุสาธารณภัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  การฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หมาย
รวมถึงการฝึก  การซักซ้อม  การฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับ  
  (3)  การเฝูาระวังการประเมินสถานการณ ์
   (3.1)  จัดชุดเฝูาระวังและติดตามสถานการณ์  เพื่อท าหน้าที่เฝูาระวังและติดตาม
สถานการณ์ข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด 24  ชั่วโมง  พร้อมทั้ง
ประสานการปฏิบัติกับกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างเคียง 
   (3.2)  ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ์ธรรมชาติ  ข้อมูลสถานการณ์
และการแจ้งขา่ว  การเตือนภัยจากกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไปและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  กรมอุตุนิยมวิทยา  กรมชลประทาน  กรมทรพัยากรน้ า  กรมอุทกศาสตร์  รวมทั้ง
สื่อต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลวิเคราะห ์ เฝูาระวัง  ประเมินแนวโน้มการเกิดภัย   

3.4  แนวทางปฏบิตัใินการลดความเสีย่งจากสาธารณภัย 
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การติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย
รวมทั้งท าหน้าที่เฝูาระวัง  ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน   โดยกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

(4)  การเตรียมการอพยพ  กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสงมีแนวทางปฏิบัติส าหรับเตรียมการอพยพ  ดังนี้  
   (4.1)  จัดท าแผนอพยพหลักผู้ประสบภัยแผนอพยพ  ส่วนราชการโดยมีสาระส าคัญ 
คือ จ านวนผู้อพยพ  บัญชีส่วนราชการ  สิ่งอ านวยความสะดวกในการอพยพ  การก าหนดเขตพื้นที่รองรับการ
อพยพให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม  ก าหนดเจ้าหน้าที่ไว้ให้ชัดเจน  ก าหนดเส้นทางอพยพหลักและรอง  ส ารวจ
การจัดเตรียมพาหนะ  พลังงาน  ระบบสื่อสาร 
   (4.2)  วางมาตรการการอพยพ 
  (5)  การจัดต้ังศูนย์พักพิงชั่วคราว  มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
   (5.1)  จัดหาสถานที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว 
   (5.2)  จัดการภายในศูนย์พักพิงช่ัวคราว  โดยก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  เช่น  
ผู้น าชุมชน  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
   (5.3)  จัดเก็บข้อมูลผู้อพยพ 
  (6)  การจัดต้ังศูนย์การเรียนรูส้าธารณภัย 
   กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
จะจัดท าโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยประจ าศูนย์เตรียมพร้อมปูองกันภัยประจ าชุมชน/หมู่บ้าน  
ที่มีความพร้อมเป็นล าดับแรกก่อน  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยประจ าศูนย ์

(6.1)  เพื่อให้ประชาชน/ชุมชนได้เรียนรู้สาธารณภัยต่างๆ ธรรมชาติและ 
ลักษณะของภัย  

(6.2)  เพื่อให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัยเพ่ือลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้น 

(6.3)  เพื่อเพิ่มทักษะให้ประชาชนช่วยเหลือตนเอง  สามารถรักษาชีวิตรอดได้เมื่อ
เกิดสาธารณภัย  

(7)  แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business  Continuity Plan : BCP) 
   แผนการบริหารความต่อเนื่องเป็นแผนปฏิบัติ งานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน 
ในสถานการณ์เมื่อเกิดภัยต่างๆ เช่น ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ  หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร ฯลฯ ซึ่งจาก
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องหยุดชะงักการด าเนินงาน  หรือไม่
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น  หน่วยงานส่วนราชการหรือองค์กรต่างๆ  จึงต้องจัดท า
แผนการบริหารความเต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น  เพื่อเป็นแผนรองรับการด าเนิน
ภารกิจของหน่วยงานหรือองค์กรในช่วงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  เพื่อให้บริการประชาชนได้  
อย่างต่อเนื่อง  เช่นเดียวกับในช่วงภาวะปกติ  หากหน่วยงานหรือองค์กรไม่จัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่อง
รองรับไว้ตั้งแต่ในภาวะปกติอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือองค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ  
การเงิน  การให้บริการสังคม  ชุมชน  สิ่งแวดล้อม  ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  เป็นต้น  
การจัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินและ
ให้บริการได้เมื่อเกิดภัยขั้นวิกฤติ  เพื่อด าเนินงานและให้บริการตามปกติตามระดับการให้บริการที่ก าหนดไว้  
ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานหรือองค์กรได้  แผนการบริหาร
ความต่อเนื่องควรมีสาระส าคัญ  ดังนี้ 
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(1) วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความต่อเนื่อง 
   (2)  ขอบเขตสถานการณ์ความเสี่ยงภัย  เช่น  แผนรับมือสถานการณ์ภัยจาก
อุทกภัย/อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ฯลฯ 
   (3)  ก าหนดสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
   (4)  ก าหนดขัน้ตอนการปฏิบัติ 
        - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน  เช่น ทีมอพยพ 
 ทีมปฐมพยาบาล  ทีมกู้ชีพกู้ภัย  ทีมประสานงานและสนับสนุน  ทีมรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณ์และขัน้ตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรัพยากรที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ ์
        - ขัน้ตอนการฟื้นฟูหน่วยงานหลังผ่านพ้นวิกฤติ 
      ฯลฯ 
 3.4.3  แนวทางปฏบิตัิในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน 
  ชุมชนมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัย  เนื่องจากชุมชนต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ของตนซึ่งมีความเสี่ยง  หากชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
รวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  ก็สามารถท าให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัย
จากสาธารณภัยจากหรือฟื้นตัวจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว  โดยมีแนวทางปฏิบัติ 
ในการลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน  ดังนี ้
  (1) การท าความเข้าใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  ให้ส ารวจชุมชนเพื่อวิเคราะห์
ความเสี่ยงและศักยภาพ  รวมทั้งกลุ่มเปราะบางของชุมชน  แล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาจัดท าเป็นแผนลดความ
เสี่ยงภัยของชมุชน 
  (2)  ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย 
  (3)  มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟื้นฟูชุมชนหลังจากเกิด 
สาธารณภัย  โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับท้องถิ่น  ระดับอ าเภอ  
ระดับจังหวัด 
  (4)  มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครวั  เช่น  การสร้างบ้านเรือนให้มีความเข้มแข็งและ
อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย  รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมในครอบครัวหากต้องอพยพ 
  (5)  จัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยู่เสมอ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางเพื่อให้มี
ศักยภาพมากขึ้น 
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 การแจ้งเตือนภัยเป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัยให้  
เฝูาระวังและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อพยพเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ปลอดภัยได้  โดยกองอ านวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  แจ้งเตือนภัยไปยังชุมชน/หมู่บ้านในพื้นที่ที่คาดว่า  
จะเกิดภัย  เพื่อส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยที่ถูกต้องรวดเร็วไปยังประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
3.5.1  การแจ้งเตือนล่วงหน้า 
   เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารทีบ่่งช้ีว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ 
ที่มีความเสี่ยงไปยังชุมชน  หมู่บ้าน  และประชาชน  เพื่อให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวอย่าง
ต่อเนื่อง  ทั้งนี้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  แจ้งเตอืนภัย
ล่วงหน้าก่อนเกิดสาธารณภัยไม่ต่ ากว่า  120  ชั่วโมง 

 
 
 
 
 

3.5   การแจ้งเตือนภัย 
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 3.5.2  การแจ้งเตือนภัย 

(1)  เมื่อมีการยืนยันข้อมูลว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยขึ้นและประชาชนในพื้นที่  อาจได้รับ
ผลกระทบ  ใหแ้จ้งแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ทราบ  โดยให้มีการแจ้งเตือนภัยไม่
ต่ ากว่า  72  ช่ัวโมงก่อนเกิดภัย  และให้มีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย  ดังนี้ 
    (1.1)  คาดการณ์ระยะเวลา  และบริเวณพ้ืนที่ที่จะเกิดสาธารณภัย 
    (1.2)  ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย 
    (1.3)  แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการ  หน่วยงาน  และประชาชนใน
การปูองกันตนเองให้ปลอดภัยจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น  ทั้งนี้  ให้น าแนวทางมาตรการ  และขั้นตอน
การปฏิบัติจากกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ด้วย 
  (2)  วิธีการแจ้งเตือนภัย 
    (2.1)  แจ้งเตือนภัยผ่านผู้น าชุมชน  อาสาสมัครและเครอืข่ายเฝูาระวังของ
ชุมชน/หมู่บ้าน 
    (2.2)  แจ้งเตอืนประชาชนโดยตรง  โดยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิน่  
สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน  วิทยุสมัครเล่น  โทรสาร  โทรศัพท์มือถือ  หอกระจายขา่ว  เสียงตามสาย  และ
ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน  โทรโข่ง  นกหวีด  หรือสัญญาณเสียงที่ก าหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจ า
ต าบลหรือหมู่บ้าน ฯลฯ 
 3.5.3  ระดบัความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย 
   แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558  ได้ก าหนดระดับของ
ระบบการเตือนภัยไว้  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงได้น าระดับสีของการแจ้งเตือนภัยไประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับประเภทของสาธารณภัยในพื้นที่  ดังนี ้
 
                สีแดง  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด  ให้อาศัยอยู่ใน 
                                            สถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อสั่งการ 
 
      สีส้ม  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง  เจ้าหน้าที่ก าลัง 
                                             ควบคุมสถานการณ์ให้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตาม 
                                             แนวทางที่ก าหนด 
 
                                             สีเหลือง  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย  มีแนวโน้มที่ 
                                             สถานการณ์จะรุนแรงมากขึ้น  ใหจ้ัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์   
                                             และปฏิบัติตามค าแนะน า 
                                                
                                             สีน้ าเงิน  หมายถึง  สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝูาระวัง  ให้ติดตามข้อมูล 
                                             ข่าวสารอย่างใกล้ชิดทุกๆ  24  ชั่วโมง 
                    
                                              สีเขยีว  หมายถึง  สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ  ให้ติดตามข้อมูล 
                                              ข่าวสารเป็นประจ า 
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เฝูาระวัง ติดตาม
สถานการณ ์

-หน่วยงานเฝูาระวัง
วิเคราะห์ข้อมูล 
-ประเมินความเสี่ยงภัย 
-ส่งผลวิเคราะห์เข้า
คลังข้อมูล 
-คาดว่ามีผลกระทบให้
ข้อมูลแก่ประชาชนและ
หน่วยปฏิบัติ 
-หน่วยปฏิบัติแจ้งเตือนภัย
ล่วงหน้าคู่ขนาน 
-ให้กองอ านวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
อปท.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน 

-คาดว่าผลกระทบรุนแรง 
Command Center  ส่งให้
แจ้งเตือนภัย 
-แจ้งเตือนประชาชนผ่าน
สื่อและเครื่องมืออุปกรณ์
สื่อสารต่างๆ 
-แจ้งเตือนหน่วยปฏิบัติ
หน่วยปฏิบัติแจ้งเตือน
คู่ขนาน 
-ประสานภาคเครือข่าย
เตรียมทรัพยากร 
-ตั้งศูนย์พักพิง 
-การแจ้งยกเลิกการแจ้ง
เตือนภัย 

-อพยพ 
-บริหารจัดการศูนย์
พักพิง 
-การรายงาน
สถานการณ ์
-การจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินตามแผน
อพยพ 
-การส่งผู้อพยพกลับ 
 

 
 
                                                              

 
 
3.5.4  กระบวนการแจ้งเตอืนภัย 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              ข้อมูลความต้องการ 

แผนภาพที่ 3 – 1 :  กระบวนการแจ้งเตือน 

  กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  จัดชุด  
เฝูาระวังและติดตามสถานการณ์  พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด  24  ชั่วโมง  นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง
การเตือนภัยเพื่อเป็นการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ  ดังนี ้
  (1) จัดเจ้าหน้าที่เฝูาระวังและติดตามสถานการณ์ภัยตลอด  24  ชั่วโมง  และประสานก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าชุมชน  หรือผู้น าหมู่บ้าน  รวมทั้งอาสาสมัครแจ้งเตือนภัย  เพื่อเตรียมพร้อมเฝูาระวังและ
ติดตามสถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่อง  และให้รายงานสถานการณ์การเกิดภัยมายังกองอ านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7530 0800  ต่อ 3  
วิทยุความถี่  162.175 MHz   
  (2)  รายงานสถานการณ์การเกิดภัยไปยังกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอโทรศพัท์   0 7549 1130  และจังหวัด   0 7544 1945  ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย   

 
 
 
 

การแจ้งเตือน
ล่วงหน้า 

การแจ้ง
เตือน 

การรับมือและ
อพยพ 

ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

-เฝูาระวังสถานการณ์สาธารณ
ภัย 
-เฝูาระวังการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ 
-เฝูาระวังระดับน้ าในเขื่อน การ
ระบายน้ า 
-เฝูาระวังระดับน้ าในแม่น้ า 
-ติดตามระดับน้ าในล าคลอง 
-ติดตามระดับน้ าทะเล 
-ส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูลและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล 
-หน่วยปฏิบัติเตรียมความพร้อม
เตรียมประชาชน 
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-งานค้นหาและกู้ภัย 

-งานกู้ชีพ  งานรักษาพยาบาล 
-งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
-งานการจราจร 
-งานผจญเพลิง 
-งานโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น ถนน 
สะพาน ฯลฯ 
-งานอุตสาหกรรม สารเคมี 
วัตถุอันตราย  และกัมมันตรังสี 
-งานการขนส่ง 
-งานอพยพ 
-งานบริหารจัดการผู้เสียชีวิต 

ฯลฯ 
 

-งานศูนย์สั่งการ 
-งานข่าวกรอง วิเคราะห์ข้อมูล 
สารสนเทศ  และการรายงาน 
-งานติดตามและประเมินสถานการณ์ 
-งานพยากรณ์อากาศ  การเฝูาระวังและ
การแจ้งเตือนภัย 
-งานประชาสัมพันธ์และตอบโต้การข่าว 
-งานรับเรื่องร้องทุกข์ 
-งานระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
-งานแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย /แผนปฏิบัติการ/แผนเผชิญเหตุ 
-งานธุรการ 

ฯลฯ 
 

-งานสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
-งานเสบียง และจัดหาปัจจัยสี่ที่จ าเป็น 
-งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
-งานบริการสังคม 
-งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี 
-งานรับบริจาค 
-งานพลังงาน เชน่ น้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
-งานบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
-งานฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย 
-งานฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-งานการฟื้นฟูและงานชุมชน 
-งานส่งก าลังบ ารงุ 

ฯลฯ 
 

 

บทที่  4   
การปฏิบัตขิณะเกิดภัย 

 
 
  เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น  กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  จึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองท้องถิ่นขึ้น  โดยมีผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและสั่งการ  เพื่อท าหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่
ภาวะปกติ  พร้อมทั้งประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ  และประสาน  
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน  หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์
สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยล าพังได้  ให้ขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยเทศบาลต าบลนาบอน  องค์การบริหารส่วนต าบลแก้วแสน  องค์การบริหารส่วนต าบลนาบอน  
หรือกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 

4.1.1  โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองคก์ารบรหิารส่วนต าบลทุ่งสง  แบ่งออกเป็น  3  
ส่วน  1  คณะที่ปรึกษา  1  ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม  ดังแสดงตามแผนภาพที่ 4-1 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 4-1 : โครงสร้างศูนยป์ฏิบตักิารฉุกเฉินองคก์ารบรหิารส่วนต าบลทุง่สง 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ที่ปรึกษา/ผู้เช่ียวชาญ 

ส่วนปฏิบัติการ ส่วนอ านวยการ ส่วนสนับสนุน 

4.1 การจดัตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
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 4.1.2  บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนยป์ฏิบตักิารฉุกเฉินองค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งสง 
มีดังนี ้
   (1)  คณะที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ  ค าแนะน า  ข้อมูลทาง
วิชาการ  การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์  และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัย 
ที่เกิดขึ้น  โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ  พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตาม  
ที่ผู้อ านวยการท้องถิ่นเห็นสมควร 
   (2)  ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม  มีหน้าที่  ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ
เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและสื่อมวลชน  รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยา
มวลชน 
   (3)  ส่วนปฏิบัติการ  มีหน้าที่  ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว  โดยรักษา
ชีวิตและปกปูองทรัพย์สิน  เข้าควบคุมสถานการณ์  ฟื้นฟูสู่สภาวะปกติ  ค้นหาและกู้ภัย  กู้ชีพ  รักษาพยาบาล  
การแพทย์และสาธารณสุข  รักษาความสงบเรียบร้อย  การจราจร  ผจญเพลิง  โครงสร้างพ้ืนฐาน  สารเคมีและ
วัตถุอันตรายกัมมันตรังสี  ส่งก าลังบ ารุง  การขนส่ง  อพยพ  และบริหารจัดการผู้เสียชีวิต 
   (4)  ส่วนอ านวยการ  มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์  วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์
แจ้งเตือนภัย  รวบรวม  ประสานข้อมูล  และประเมินความต้องการและความจ าเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร
ในภาวะฉุกเฉิน  รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนปฏิบัติการเป็นฐาน
ด าเนินการ  พร้อมทั้งให้การสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแก่กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
   (5)  ส่วนสนับสนุน  มีหน้าที ่ ดังนี้   
    (5.1)  ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านที่จ าเป็น  เพื่อให้
การจัดการในภาวะฉุกเฉินด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ได้แก่  สงเคราะห์ช่วยเหลือ ผู้ 
ประสบภัยสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  บริการสังคม  พลังงาน  บริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว  ฟื้นฟู 
พื้ น ที่ ป ร ะ ส บ ภั ย ฟื้ น ฟู ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม   ก า ร ฟื้ น ฟู   แ ล ะ ง า น ชุ ม ช น 
    (5.2)  ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ  การเงิน
และการบัญชี  และการรับบริจาค ฯลฯ 
    ทั้งนี้  การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นรายละเอียด 
ตามแผนภาพที่ 4-2 :   การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
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-รองนายก  คนที่  1 
-เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
-กองช่าง/ส่วนโยธา 
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
-ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-10 
-สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1-10 
-อสม. 
-เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านไสยูงปัก 
-เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านหนองดี 
-เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ชุมชนบ้านสี่แยก 
 

-ปลัด อบต. 
-หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 
-ผอ.กองคลัง 
-ผอ.กองช่าง 
-ก านันต าบลทุ่งสง 
-ประธานศูนย์ อปพร. 
-ผอ.รพ.สต.บ้านไสยูงปัก 
-ผอ.รพ.สต.บ้านหนองดี 
-ผอ.รพ.สต.ชุมชนบ้านสี่แยก 
-สมาชิก อปพร. /อสม./ผู้น า
ชุมชน 

-รองนายก คนที่ 2 
-เจ้าหน้าที่กองคลัง 
-เจ้าหน้าที่กองช่าง 
-เจ้าหน้าที่ส านกัปลัด 
-สมาชิก อปพร./อสม. 
-ผู้น าชุมชน 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
   
 
                                   แผนภาพที่ 4-2 :  การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิน่ 
หมายเหตุ :  การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นปรับได้ตามความเหมาะสม  ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์และความรุนแรงของสาธารณภัย  และตามที่ผู้อ านวยการท้องถิ่นเห็นสมควร  เพื่อประโยชน์การ
บริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ 
  
 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 

- ส านักงานปลดั อบต. 
     (งานประชาสัมพันธ์) 

ที่ปรึกษา/ผู้เช่ียวชาญ 

-ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ชีพกู้ภัย 
-ผู้อ านวยการโรงเรียนในพื้นที ่
-ผู้น าชุมชน เช่น ปราชญ์
ชาวบ้าน 
-ฯลฯ 

ส่วนปฏิบัติการ ส่วนอ านวยการ ส่วนสนับสนุน 
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  เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นที่ให้ยุติโดยเร็ว  แผนการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  พ.ศ. 2558  ก าหนดให้ผู้อ านวยการจังหวัดเป็นผู้ออกประกาศเขตพื้นที่ประสบ
สาธารณภัยขนาดเล็ก (เขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอ าเภอ) และพื้นที่ประสบสาธารณภัยขนาด
กลาง (เขตพ้ืนที่จังหวัด)  ดังนั้นเมื่อผู้อ านวยการจังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นปฏิบัติดังนี ้
   (1)  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นในฐานะ
ผู้อ านวยการท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  รับผิดชอบและปฏิบัติ
หน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน  และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัด
และผู้อ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย 
   (2)  ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีอ านาจสั่งการ  ควบคุม  และก ากับดูแลการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
พ.ศ. 2550 
   (3)  เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  ให้ผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเข้าด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่โดยเร็วเป็นล าดับแรก  และแจ้งให้
ผู้อ านวยการอ าเภอและผู้อ านวยการจังหวัดทราบ  ในกรณีที่ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่  
ของตน  ให้แจ้งผู้อ านวยการอ าเภอ  หรือผู้อ านวยการจังหวัด  เพื่อสั่งการโดยเร็ว   
   (4)  ในกรณีที่พื้นที่ที่ เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู่ ในความรับผิดชอบของ
ผู้อ านวยการท้องถิ่นหลายคน  ผู้อ านวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใด  จะใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่เข้าด าเนินการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางก่อนแล้วให้แจ้งผู้อ านวยการท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว 
   (5)  เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ใด  
ให้เป็นหน้าที่ของผู้อ านวยการท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น  
ที่จะสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
   (6)  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว  
และให้น าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผน
เผชิญเหตุที่มีอยู่มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
   (7)  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาระเบียบงบประมาณและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  มุ่งประโยชน์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนเป็นล าดับแรกๆ  
   (8)  หากเหตุการณ์สาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพขอ ง 
ท้องถิ่นนั้นๆ จะรับมือกับสาธารณภัยนั้นได้  และผู้อ านวยการท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนให้แจ้งผู้อ านวยการ
อ าเภอเพื่อสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตพื้นที่อ าเภอให้การสนับสนุนการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นที่ประสบสาธารณภัย  เพื่อปูองกัน  บรรเทา  และลดผลกระทบจากสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็ว 
   
 
 
 

4.2 การประกาศเขตพืน้ที่ประสบสาธารณภัย  
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  เมื่อมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้ว  หากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนั้นเป็นภัยพิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 
2556  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่ของผู้ประสบภัย  แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหาย
แก่ผู้ใด  ให้เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) ด าเนินการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงการคลังก าหนดต่อไป  โดยมี “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติอ าเภอ” (ก.จ.ภ.อ.) 
มีนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอ าเภอเป็นประธาน  มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอนั้นหนึ่งคน  ส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอ าเภอหรือ  กิ่งอ าเภอที่
รับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือเสนอต่อ“คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด” 
(ก.ช.ภ.จ.) เพื่อประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป  ทั้งนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ส ารวจความ
เสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ที่รับผิชอบตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด  โดยมี ก.ช.ภ.อ. 
เป็นผู้ตรวจสอบและกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากการส ารวจความเสียหายดังกล่าว
ข้างต้น 
 
 
 
 4.4.1  หลักการปฏิบตัิ 
   (1)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ให้
เจ้าหน้าที่เจ้าพนักงาน  และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ก่อนรับมอบภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบไปปฏิบัติ 
   (2)  การเข้าควบคุมสถานการณ์  ค านึงถึงหลักการ  ดังนี ้
     (2.1)  การปฏิบัติการระยะ  24  ชั่วโมงแรก  เน้นการค้นหา
ผู้รอดชีวิตการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ  น้ าดื่ม  อาหารปรุงส าเร็จ  เสื้อผ้า ฯลฯ 
     (2.2)  การปฏิบัติการระยะ  24-48  ชั่วโมง (1-2 วัน) เน้นการ
ค้นหาผู้รอดชีวิตการสืบหาญาติ  จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว  การรักษาพยาบาล  การจัดการศพ  อาหาร  น้ าดื่ม 
ยารักษาโรค  เครื่องครัว 
     (2.3)  การปฏิบัติการระยะ 48-72  ชั่วโมง (2-3 วัน)  เน้นการ
ค้นหาผู้รอดชีวิตการสืบหาญาติ  การรักษาพยาบาล  การจัดการศพ  การสงเคราะห์เบื้องต้น  เงินชดเชย  การ
ค้นหาทรัพย์สินและข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ 
     (2.4)  การปฏิบัติการค้นหาหลังระยะ  72  ชั่วโมงขึ้นไป 
(หลัง 3 วันขึ้นไป) ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการปฏิบัติค้นหาระยะ  1 -3  วันแรก  โดยเน้นการ
ช่วยเหลือชีวิตคนก่อน  ตามด้วยทรัพย์สิน  พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและทั่วถึง  ตลอดจน
การสับเปลี่ยนก าลังพล  เพื่อให้สามารรถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ฯลฯ 
 
    

4.3  การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัพบิตักิรณีฉกุเฉิน 

4.4  การจดัการในภาวะฉกุเฉิน 
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  4.4.2  การควบคุมสถานการณแ์ละการเผชิญเหต ุ
   องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ได้วางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นอย่าง
เป็นระบบ  โดยก าหนดโครงสร้างองค์กร  ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ  การควบคุม  การสั่งการ  และการ
ใช้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
    (1) การรับแจ้งเหตุและการรายงาน 
     ให้ผู้ รับผิดชอบจัดท ารายงานข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ้น  ทั้ งด้าน
สถานการณ์สาธารณภัยด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย  ด้านการให้ความช่วยเหลือ  และด้าน
อื่นๆ ที่จ าเป็นโดยค านึงถึงความถูกต้อง  ชัดเจน  รวดเร็ว  โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านส ารวจความเสียหายและความ
ต้องการเบื้องต้นตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  แล้วรายงานต่อศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสง   
    (2)  การประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน  มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
         (2.1)  น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์สถานการณส์าธารณภัย 
ที่เกิดขึ้น 
         (2.2)  ก าหนดแนวทางปฏิบัติ  เลือกทางที่ดีที่สุดและมีความเสี่ยง 
น้อยที่สุด 
         (2.3)  มีการคาดการณ์เพ่ิมเติมในเรื่องปัจจัยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น 
การขอรับการสนับสนุนเพ่ิมเติม 
         (2.4)  การจัดการข้อมูลให้หัวหน้าทีมเป็นผู้น าในการสอบถามส ารวจ
ข้อมูลสถานที่  สิ่งที่เป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย  พร้อมทั้งบันทึกวัน  เวลา  ซื่อที่อยู่ผู้ให้ข้อมูล  และรายงานข้อมูล
ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงทราบ  มีการบรรยายสรุปให้ลูกทีมทราบ  ก าหนดพ้ืนที่
อันตราย  พื้นที่ปฏิบัติการ  พื้นที่ปลอดภัย  รวมทั้งตัดระบบต่างๆ ได้แก่ แก๊ส  ไฟฟูา  ประปา  เป็นต้น  ซึ่งเป็น
อันตายต่อนักกู้ภัย 
         (2.5)  การสั่งการ  ผู้สั่งการต้องเป็นคนเดียวที่สามารถชี้แจงการปฏิบัติ
ได้  การสั่งการต้องชัดเจน  ไม่คลุมเครือ  มีความมั่นใจและเด็ดขาด  หัวหน้าหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติการ
ต้องรายงานตัวต่อผู้อยู่ในเหตุการณ์  และต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์  ณ  จุดเกิดเหตุ  ทั้งก่อนการปฏิบัติและ
ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 
         (2.6)  การรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง  สาเหตุ
ของการเกิดเหตุการณ์  ผลการปฏิบัติ  รวมทั้งแนวทางการแก้ไขและน าข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ 
    (3)  การจัดการในภาวะฉุกเฉิน แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์ 
(Incident Command)  
   องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ก าหนดโครงสร้างองค์กรปฏิบัติรับผิดชอบในการ
จัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินในแบบโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง
(การจัดการสาธารณภัย ระดับ 1) โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง  มีอ านาจในการควบคุม  สั่งการ  และบัญชาการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่  หากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงลุกลามขยายเป็นวงกว้ าง  
ประชาชนได้รับผลกระทบจ านวนมาก  และผู้อ านวยการจังหวัดตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัย  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงเป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ 2) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  จะรับข้อสั่งการจากองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดไปปฏิบัติ  โดยได้ก าหนดรูปแบบองค์กรปฏิบัติในระดับพื้นที่ ตามตารางที่ 4-1 
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ตารางที่ ๔-๑ :  การปฏิบตัขิณะเกิดภัยขององค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งสง 

ล าดับ
ที ่

การปฏิบตั ิ ส่วนงานที่
รบัผิดชอบ 

หน่วยรับผดิชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพืน้ที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

๑ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (ตามข้อ 4.1) ส่วนอ านวยการ อบต.ทุ่งสง 
โทร 0 7530 0800 
โทร  081 891 8395 

๒ รบัแจ้งเหตแุละรายงานสถานการณ์ 
  จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพ่ือรับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ให้
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสง และกองอ านวยการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยอ าเภอทราบเพื่อจะได้เสนอ    ผู้ว่าราชการจังหวัด/
ผู้อ านวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบ 
สาธารณภัย และประกาศเขตพ้ืนที่การให้ความช่วยเหลือฯ 
ต่อไปจนกว่าสถานการณ์สิ้นสุด 

ส่วนอ านวยการ อบต.ทุ่งสง 
โทร 0 7530 0800 
โทร  081 891 8395 
โทร 081 081 1255 

๓ ออกส ารวจพืน้ที่และประเมนิสถานการณ ์
จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าส ารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์ เพื่อ
วางแผนรับมือกับสถานการณ์ภัย 

ส่วนอ านวยการ อบต.ทุ่งสง 
โทร 0 7530 0800 
โทร  081 891 8395 
 
โทร 081 081 1255 

๔ ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน 
  วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยเพื่อ
การตัดสินใจแก้ปัญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง 
ระยะเวลาการเกิดภัย พื้นที่ และประชาชนผู้ที่ จะได้รับ
ผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของพื้นที่ในการ
รับภัย แนวโน้มการเกิดภัยซ้ าขึ้นอีก ภัยที่ตามมา รวมถึงภัยที่มี
ความซับซ้อน เพื่อก าหนดแนวทางการตอบโต้และการแจ้ง
เตือนภัย 

ส่วนอ านวยการ อบต.ทุ่งสง 
โทร 0 7530 0800 
โทร  081 891 8395 
โทร 081 081 1255 

๕  บรหิารจดัการข้อมูลข่าวสารในภาวะฉกุเฉินอย่างถูกตอ้ง ชดัเจน 
และเปน็ระบบ  

ส่วนอ านวยการ อบต.ทุ่งสง 
โทร 0 7530 0800 
โทร  081 891 8395 
โทร 081 081 1255 
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ล าดับ
ที ่

การปฏิบตั ิ ส่วนงานที่
รบัผิดชอบ 

หน่วยรับผดิชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพืน้ที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

๖  แจ้งเตือนประชาชน 
  (๑) ตรวจสอบข้อมูลยืนยันความถูกต้องของการเกิด 
สาธารณภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแหล่ง ก่อนแจ้งเตือน
ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด  
  (๒) ด าเนินการแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชนพื้นที่ประสบภัยและ
พื้นที่ข้างเคียง โดยข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์เตือนภัย 
ที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย 
โทรโข่ง เป็นต้น 
  (๓) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และ
เข้าใจง่ายบ่งบอกถึงอันตรายที่ก าลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตและ
ทรัพย์สิน วิธีการปฏิบัติของประชาชน รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ โดย
ต้องแจ้งเตือนจนกว่าสถานการณ์ภัย จะสิ้นสุด 
  (๔) ในกรณีเกิดไฟฟูาดับ การสื่อสาร เครือ่งมือ สัญญาณเตือน
ภัยไม่สามารถใช้ได้ ให้ใช้สัญลกัษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด 
หรือการเตือนภัยอื่นที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้
แล้ว เป็นต้น 

ส่วน
อ านวยการ 

อบต.ทุ่งสง 
โทร 0 7530 0800 
โทร  081 891 8395 
โทร 081 081 1255 

๗ อพยพผู้ประสบภัย  
กรณีเมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ และมีผู้อยูอ่าศัย
ในพื้นที่นั้นจะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเท่าที่จ าเป็นแก่การ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งรายงานผู้อ านวยการ
ท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ ตามล าดับรายละเอียดปรากฏตาม 
ข้อ ๔.๗ 

ส่วน
ปฏิบตักิาร 

อบต.ทุ่งสง 
โทร 0 7530 0800 
โทร  081 891 8395 
โทร 081 081 1255 

๘ ก าหนดพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  
เป็นพ้ืนที่เตรียมปฏิบัติการจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเก็บและ
พักรอชั่วคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจัก
กล ยานพาหนะ)   ที่ ได้มาและพร้อมใช้ เพื่อรอการสั่งใช้
ทรัพยากร  

ส่วน
ปฏิบตักิาร 

อบต.ทุ่งสง 
โทร 0 7530 0800 
โทร  081 891 8395 
โทร 081 081 1255 

๙ ระดมทรพัยากรเข้าสนบัสนนุการจัดการสาธารณภัย 
  (๑) ระดมทรัพยากร ทั้ งก าลังคน วัสดุอุปกณ์ เครื่องมือ 
เครื่องจักร มายังจุดรวบรวมทรัพยากรเพื่อรอรับการมอบหมาย
ภารกิจ  ให้พร้อมใช้ตลอด 24 ชั่ ว โมง  เพื่อรอการสั่ ง ใช้ 
เข้าสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย 
  (๒) ระดมทรัพยากรเข้าพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) 
พร้อมทั้งจัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ และพลังงาน เพื่อจัดการสาธารณภัย 

ส่วนสนับสนุน อบต.ทุ่งสง 
โทร 0 7530 0800 
โทร  081 891 8395 
โทร 081 081 1255 
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ล าดับ
ที ่

การปฏิบตั ิ ส่วนงานที่
รบัผิดชอบ 

หน่วยรับผดิชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพืน้ที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

๑๐ ก าหนดและแบง่โซนพืน้ที่ในการสนบัสนนุการ 
เผชญิเหตอุอกเป็น  2  โซน ประกอบด้วย      
      โซนที่ ๑ ประกอบด้วย หมู่  1,5,6,7,8,10 มีผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  1,5,6,7,8,10 รับผิดชอบพื้นที่ 
      โซนที่ ๒ ประกอบด้วย หมู่  2,3,4,9 มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 
2,3,4ฅ9 รับผิดชอบพื้นที ่ 
 
      

ส่วน
อ านวยการ 

อบต.ทุ่งสง 
โทร 0 7530 0800 
โทร  081 891 8395 
โทร 081 081 1255 

๑๑ จัดชดุปฏิบัติการเคลื่อนที่เรว็เข้าปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
  สั่งใหห้น่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย เพื่อ
ควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามขยายตัวให้เจ้าหน้าที่ 
เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงานเข้า
รายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
สง ก่อนรับมอบภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบไปปฏิบัต ิรวมถึง
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเข้าสนับสนุนจัดการสาธารณภัย 
 
 

ส่วน
ปฏิบตักิาร 

อบต.ทุ่งสง 
โทร 0 7530 0800 
โทร  081 891 8395 
โทร 081 081 1255 
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ล าดับ
ที ่

การปฏิบตั ิ ส่วนงานที่
รบัผิดชอบ 

หน่วยรับผดิชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพืน้ที่(ระบุ

เบอร์โทรศพัท)์ 

๑๒ การเผชญิเหต ุ
 (๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก ให้ความส าคัญใน
การค้นหาผู้รอดชีวิตเป็นล าดับแรก ต่อด้วยการรักษาพยาบาล
ผู้บาดเจ็บ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้

 (๑.๑) ก าหนดเขต  และกันเขตพื้นที่ประสบภัย ห้ามมิให้ผู้
ที่ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ประสบภัย
โดยเด็ดขาด 

 (๑.๒) สนธิก าลังเข้าปฏิบัตกิารค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย
โดยเร็ว ดังนี ้

         (๑.๒.๑) สั่งการให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยที่มีศักยภาพเข้า
ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย 

         (๑.๒.๒) สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเครื่องมือ 
เครื่องจักร  ที่จ าเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่
ประสบภัย 

         (๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยงตามความ
จ าเป็นของสถานการณ์ภัย 
                (๑.๒.๔) กรณพีื้นที่ใดเป็นพื้นที่วิกฤต ไมส่ามารถ
เข้าพ้ืนที่โดยทางรถยนต์หรือทางเรือได้ให้ประสานขอรับการ
สนับสนุนเฮลคิอปเตอรจ์ากหน่วยงานทหารหรือต ารวจในพื้นที่ 
หรือพืน้ที่ใกล้เคียงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน 
                (๑.๒.๕) จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัย 
ที่บ้านเรือนเสียหายอย่างเร่งด่วนเป็นล าดับแรก และจัดระเบียบ
ศูนย์พักพิงช่ัวคราว พร้อมทั้งลงทะเบียนผู้อพยพ 
                (๑.๒.๖) ระดมก าลังแพทย์และพยาบาลจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลใกล้เคียง เข้าช่วย
ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย 
                (๑.๒.๗) กรณีโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหาย
ให้เร่งซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟูา และประปา 
แล้วแต่กรณี   ให้สามารถใช้การได้  หรือจัดท าระบบส ารอง
เพื่อให้ชุดปฏิบัติการสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ 
                (๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐาน 
ตลอดจนจัดหาอาหารที่ปรุงส าเร็จ น้ าดื่ม เครื่องยังชีพที่จ าเป็น
ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยให้
เพียงพอและทั่วถึง 

ส่วน
ปฏิบตักิาร 

อบต.ทุ่งสง 
โทร 0 7530 0800 
โทร  081 891 8395 
โทร 081 081 1255 
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ล าดับ
ที ่

การปฏิบตั ิ ส่วนงานที่
รบัผิดชอบ 

หน่วยรับผดิชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพืน้ที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

 (2)  การปฏิบัติการระยะ  24-48  ชั่วโมง (1-2  วัน)  ให้
ความส าคัญในการค้นหาผู้รอดชีวิตและทรัพย์สิน  การสืบหา
ญาติ  การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว  การรักษาพยาบาล  การ
จัดการศพ  อาหาร  น้ าดื่ม  ยารักษาโรค  เครื่องครัว  ข้อมูล
สถานการณ์มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
       (2.1)  ส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น  
เพื่อก าหนดมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างเกิด
ภัยและจัดท าบัญชีการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
       (2.2)  จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล  
และเวชภัณฑ์ที่ จ า เป็นมายั งพื้นที่ประสบภัยและเตรียม
สถานพยาบาลส ารองให้เพียงพอ 
       (2.3)  จัดส่งปัจจัยสี่ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  เช่น  
อาหาร  น้ าดื่มเครื่องนุ่งห่ม  และยารักษาโรค  เป็นต้น  มายัง
ศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
       (2.4)  ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหาย
จากสาธารณภัย  พร้อมทั้งติดปูายเตือน  หรือวางแผงปิดกั้น
ช่องทางจราจรให้ประชาชนผู้ ใช้เส้นทางทราบ  จัดเจ้าหน้าที่
ต ารวจหรืออาสาสมัครอ านวยความสะดวกการจราจรใ ห้
ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทราบ  จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจหรืออาสาสมัคร
อ านวยความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย 
       (2.5)  รักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจรในพื้นที่
ประสบภัยและศูนย์พักพิงชั่วคราว 
       (2.6)  ตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย  เพื่อรวบรวมและเป็น
แหล่งข้อมูลในการติดต่อประสานงานให้ประชาชนสามารถ
สอบถามข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตได้ 
(3)  การปฏิบัติการระยะ  48-72  ชั่วโมง (2-3  วัน)  ให้
ความส าคัญกับการค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องจากปฏิบัติการ
ระ 24 48  ชั่วโมงแรก  การสืบหาญาติ  การรักษาพยาบาล  
การจัดการศพ  การสงเคราะห์เบื้องต้น  อาหาร   น้ าดื่ม  ยา
รักษาโรค  เงินชดเชยการค้นหาทรัพย์สิน  และข้อมูลการให้
ความช่วยเหลือ  มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
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ล าดับ
ที ่

การปฏิบตั ิ ส่วนงานที่
รบัผิดชอบ 

หน่วยรับผดิชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพืน้ที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

        (3.1)  กรณีมีผู้เสียชีวิตจ านวนมากให้จัดเตรียมสถานที่และ
อุปกรณ์เก็บรักษาศพในระยะแรก  (วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมทั้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจชันสูตรเบื้องต้น  บันทึกข้อมูลศพ  
การเก็บรักษาหลักฐาน  และเตรียมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการตรวจ
พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
       (3.2) การจัดหน่วยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่และ
ให้บริการทางการแพทย ์
       (3.3)  การประเมินสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด  ตลอดจน
ประสานการช่วยเหลือรับเรื่องราวร้องทุกข์  ประสานรับข้อมูล
ความเสียหายเบื้องต้นความต้องการเบ้ืองต้น 
(4)  การปฏิบัติการระยะ  72  ชั่วโมง (3  วัน)ขึ้นไป  ให้
พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ  24  ชั่วโมงแรก 
(1 วัน)  เป็นล าดับแรกก่อนการปฏิบัติการค้นหาระยะ 24-48  
ชั่วโมง (1-2  วัน)  และการปฏิบัติการค้นหาระยะ  48 – 72  
ชั่วโมง (2-3  วัน)  ตามล าดับ  โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคน
ก่อน  ตามด้วยทรัพย์สิน  พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้
ครอบคลุมและทั่วถึง  ตลอดจนการสับเปลี่ยนก าลังพลเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง   

  

๑๓ ปกปูองสถานที่ส าคัญ เช่น โรงพยาบาล  โรงเรียน วัด  เป็นต้น 
และปกปูองระบบสาธารณูปโภค  เช่น ระบบไฟฟูา  ระบบ
ประปา เป็นต้น 

ส่วน
ปฏิบตักิาร 

อบต.ทุ่งสง 
โทร 0 7530 0800 
โทร  081 891 8395 
โทร 081 081 1255 

๑๔ การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (กรณีที่มีการ
อพยพ)  
 

ส่วนสนับสนุน อบต.ทุ่งสง 
โทร 0 7530 0800 
โทร  081 891 8395 
โทร 081 081 1255 
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ล าดับ
ที ่

การปฏิบตั ิ ส่วนงานที่
รบัผิดชอบ 

หน่วยรับผดิชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพืน้ที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

๑๕ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดส่งปัจจัยสี่ที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต เช่น อาหาร น้ าดื่ม และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ไปยัง
พื้นที่ประสบภัย 

ส่วนสนับสนุน อบต.ทุ่งสง 
โทร 0 7530 0800 
โทร  081 891 8395 
โทร 081 081 1255 

๑๖ การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือในช่วง
ขณะเกิดภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ส ารวจและ
จัดท าข้อมูลความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และรายงาน
ให้อ าเภอเพื่อประกอบการร้องขอการสนับสนุน และน าไปก าหนด
เป็นมาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือ เช่น ความช่วยเหลือ 
ด้านอาหาร น้ าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก าจัด
สิ่งปฏิกูล เป็นต้น  

ส่วน
อ านวยการ 

อบต.ทุ่งสง 
โทร 0 7530 0800 
โทร  081 891 8395 
โทร 081 081 1255 

๑๗ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Joint Information 
Center : JIC)  
ท าหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิด
กับเหตุการณ์ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อส าหรับสื่อข่าวสารทุก
ประเภทที่ได้รับการกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพื่อกระจาย
ข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และ
ต่อเนื่อง โดยให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะเข้ามาอยู่
รวมกันในศูนย์ประสานข้อมูลร่วม 
 
 

ศูนยข์้อมลู
ประชาสัมพนัธ์

ร่วม 

อบต.ทุ่งสง 
โทร 0 7530 0800 
โทร  081 891 8395 
โทร 081 081 1255 

๑๘ -  กรณีมีผู้เสียชีวิตจ านวนมาก จัดให้มีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่การปฏิบัติของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
และหรือ ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ก าหนดให้มีสถานที่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตู้แช่ศพ) 
และการเคลื่อนย้ายศพ หรือน าศพไปตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยงข้องอย่างเป็นระบบ 

ส่วน
ปฏิบตักิาร 

อบต.ทุ่งสง 
โทร 0 7530 0800 
โทร  081 891 8395 
โทร 081 081 1255 

๑๙ เมื่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ยุติแล้ว ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น
รายงานสถานการณ์สาธารณภัยให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบ และ
เมื่อมีการประกาศหรือยืนยันสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ยุติ
ลงแล้ว ให้ด าเนินการอพยพประชาชนกลับที่ตั้งอย่างปลอดภัย 

ส่วน
อ านวยการ 

อบต.ทุ่งสง 
โทร 0 7530 0800 
โทร  081 891 8395 
โทร 081 081 1255 
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4.5  การสื่อสารในภาวะฉกุเฉิน 

 
 
 

ล าดับ
ที ่

การปฏิบตั ิ ส่วนงานที่
รบัผิดชอบ 

หน่วยรับผดิชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพืน้ที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

๒๐ อพยพกลบั กรณีสถานการณ์สาธารณภัยยุติ เมื่อได้รับแจ้งข่าว
การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้น าชุมชน
หรือกลุ่มผู้น าอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
อพยพกลับไปสู่ที่อยู่อาศัยต่อไป โดยจัดระเบียบและล าดับ
ก่อนหลังการอพยพกลับ พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่
ด าเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

ส่วน
ปฏิบตักิาร 

อบต.ทุ่งสง 
โทร 0 7530 0800 
โทร  081 891 8395 
โทร 081 081 1255 

๒๑ หากสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิด
สาธารณภัยซ้ าซ้อน เกินขีดความสามารถของ อปท. ให้ร้องขอ
ขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงหรือ
อ าเภอให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลนาบอน  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาบอน และกองอ านวยการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยอ าเภอ  เพื่อด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

ส่วน
อ านวยการ 

อบต.ทุ่งสง 
โทร 0 7530 0800 
โทร  081 891 8395 
โทร 081 081 1255 

 
  
 

 การเตรียมความพร้อมด้านระบบและเครื่องมือสื่อสารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
มอบหมายให้ส านักงานปลัดผู้รับผิดชอบ  เป็นผู้ก ากับดูและและใช้งานความถี่วิทยุ 162.175  เพื่อใช้เป็น
ความถี่วิทยุกลางส าหรับติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และภาคเอกชน  
ส าหรับการประสานงาน ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตลอดจนกิจการอื่นๆ ในภาวะปกติ  และใน
ภาวะไม่ปกติโดยก าหนดให้ส านักงานปลัด  เป็นผู้ควบคุมดแูลการใช้งานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

 4.5.1  การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณเีกิดเหตุฉุกเฉิน 
  (1)  จัดตั้งศูนย์สื่อสารและจัดให้มีระบบสื่อสารหลัก  ระบบสื่อสารรอง  และ

ระบบสื่อสารอื่นๆ ที่จ าเป็นให้ใช้งานได้ตลอด  24  ชั่วโมง  ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับ
หน่วยงานอ่ืนได้ตามปกติโดยเร็วอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 

  (2)  ใช้โครงข่ายสื่อสารทางโทรศัพท์  โทรสาร  และวิทยุสื่อสารเป็นหน่วยงานหลัก
หน่วยงานหลักที่วางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่  โทรศัพท์พื้นฐาน  หมายเลขโทรศัพท์  0 7530 
0800  ต่อ  3  โทรสาร  0 7530 0800  ต่อ  6    
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4.5.2  หน่วยงานสนับสนุน  ได้แก ่
ล าดับ

ที่ 
ชื่อหน่วยงาน นาม 

เรียกขาน 
ความถี่วิทย ุ โทรศัพท ์ โทรสาร หมายเหตุ 

1 อ าเภอนาบอน เขาเหมน 150.850 0 7549 1130 0 7549 1130  
2 นายสันติ  บ ารุงภักดิ์   0828040447   
3 นายส าเนา  ชะนะดี   0817213866   
4 นายชรินทร์ นาคสีทอง   0822752209   
 นายเฉลิม  คงสงค์   0899703855   
5 นายทวี  จริงบ ารุง   0806940347   
6 นายโชคชัย  ศรีนวลอ่อน   0901542051   
7 นายสุภาพ  ศิรเิพชร   0810845756   
8 นายยุทธนา  ไกรนรา   0828171704   
9 นายทรงศักดิ์  สุขสม   0858865667   
10 นายสมศักดิ์ สชุาติพงศ์   0810827064   
11 รพ.สต.บ้านไสยูงปัก   075460854   
12 รพ.สต.บ้านหนองดี   075460856   
13 รพ.สต.ชุมชนบ้านสี่แยก   0810819608   
14 นายทรงวุฒิ  ชูเมือง   0828040447   
15 นางนิโลบล  เจียมวุฒ ิ   0883839349   
16 นางส าอาง  เทพี   0878947245   
17 นายสารสิญ  อาญา   0862720667   
18 นายคเชนทร์  ไกรนรา   0818551086   
19 นายสมพร  ณ  สมบัต ิ   0656629742   
20 นางพรรณี  เพชรคง   0878927200   
21 นายด ารง  คงกัด   0854770844   
22 นายยุทธศักดิ์  สังข์ทอง   0878823135   
23 นายอุดมพร  คงกะพันธ์   0844144988   
24 นายนภดล  โมสิกานนท ์   0653934459   
25 นายสุธี  หอมเดช   0840521014   
26 นายสมศักดิ์  จันทร์แจ่มศร ี   0806953812   
27 นายสมเจษ  โมสิกานนท ์   0800391571   
28 นายสุพจน์  เชื้อหมอเฒ่า   0847466009   
29 นางวรรณา  แท่นทอง   0878831568   
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กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย อบต.นาบอน 
โทร. 075-491539 

 

กองอ านวยการป้องกนัและ 
บรรเทาสาธารณภัยจังหวดั

นครศรธีรรมราช 
โทร.  0-7576-3371 

           

กองอ านวยการป้องกนัและ 
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 

นาบอน 
โทร. 075-491172 
วิทยุสื่อสาร 150.850 

  (ช่องความถี่) 

องค์กรภาคเอกชน  
(มูลนิธิประชาร่วมใจ 

นาบอน) 
โทร. 075-491244 
วิทยุสื่อสาร 168.475 

  (ช่องความถี่) 
 

กองอ านวยการป้องกนัและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

อบต.ทุ่งสง     
โทร. 0 7530 0800 
วิทยุสื่อสาร 162.175 

          (ช่องความถี่)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ าเภอนาบอน 

โทร. 075-491256 

 

ส านักงานการประปา 
ส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง 
โทร. 075-411584 

 

สถานีต ารวจภูธรนาบอน 
โทร. 075-491800 
วิทยสุื่อสาร 152.900 

  (ช่องความถี่) 
 

โรงพยาบาลนาบอน 
โทร. 075-491824 

 

สาธารณสขุอ าเภอ 
นาบอน 

โทร. 075-491192 
 วิทยสุมัครเล่น 

วิทยสุื่อสาร 144.900 

  (ช่องความถี่) 
145.500 
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  เป็นระบบและกระบวนการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น  
ให้ส่วนราชการและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่ก าหนดไว้  เช่น  
โทรทัศน์  วิทยุ  หอกระจายข่าว ฯลฯ  และวิธีอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ  เข้าใจในสถานการณ์ที่ถูกต้อง
และลดความตื่นตระหนก  โดยมอบให้ฝุายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงเป็น 
หน่วยงานหลัก  ด าเนินการ  ดังนี ้
  4.6.1  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join  Information Center : JIC)  เพื่อ 
ท าหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเป็นศูนย์
ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา  จึงเป็นศูนย์กลางของการ
ติดต่อส าหรับสื่อข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับ  การกลั่นกรอง  และรับรองข้อมูล  เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสาร 
ให้เกิดความถูกต้อง  รวดเร็ว  เป็นปัจจุบัน  และต่อเนื่อง  โดยให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะควรต้อง 
เข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสานข้อมูลร่วม 
  4.6.2  ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการเกิดภัยจากก านันผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าชุมชน  
อาสาสมัครแจง้เตือนภัย  กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป  รวมทั้งหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องก่อนแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด 
  4.6.3  ด าเนินการแจ้งเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพื้นที่ที่ประสบภัยและพื้นที่ข้างเคียงโดย
ข่ายการสื่อสาร  เครื่องมืออุปกรณ์การเตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน  เช่น  วิทยุชุมชน  หอก ระจายข่าว 
หอเตือนภัย  โทรโข่ง  เป็นต้น   
  4.6.4  ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยนั้นต้องชัดเจน  ทันเวลา  ถูกต้อง  และเข้าใจง่าย  เป็นข้อมูล
ที่บอกถึงอันตรายที่ก าลังเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน  อันได้แก่  ลักษณะ  ขนาด  จุดที่เกิดภัย  รัศมีความ
เสียหายตามพื้นที่การปกครอง  ช่วงเวลา  ระยะเวลา  ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม่  และประชาชนต้องปฏิบัติ
อย่างไร  หรือต้องมีการอพยพหรือไม่  รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ  หมายเลขโทรศัพท์  และการสื่อสารอื่นๆ  
โดยแจ้งเตือนภัยจนกว่าสถานการณ์ภัยจะสิ้นสุด 
  4.6.5  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลเท่าที่จ าเป็นเกี่ยวกับการด าเนินการของ
ศูนย์บัญชาการแก่สื่อมวลชน  และประชาชน  รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น  ข้อมูล  ข้อเรียกร้องของประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหรือจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที ่
  4.6.7  ในกรณีที่เกิดไฟฟูาดับ  การสื่อสาร  เครื่องมือ  สญัญาณเตือนภัยไม่สามารถใชไ้ด้  ให้
ใช้สัญลักษณ์เตือนภัย  เช่น  ธง  นกหวีด  หรือการเตือนภัยอื่นที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชน 
ไว้แล้ว 
 
 
   เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด  และการอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่  
จะเป็นอันตราย  ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
พ.ศ. 2550 (ผู้บัญชาการ  ผู้อ านวยการ  และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมาย) มีอ านาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ใน
พื้นที่นั้นออกไปจากพื้นที่อย่างเป็นระเบียบ  ทั้งนี้ ให้ด าเนินการอพยพไม่ต่ ากว่า  12  ชั่วโมงก่อนเกิด  
สาธารณภัย  และจัดให้มีก าลังเจ้าหน้าที่เข้ารักษาความสงบเรียบร้อย  เพื่อปูองกันทรัพย์สินของประชาชน  ให้
ผู้น าชุมชนและหน่วยงานปฏิบัติตามขั้นตอน  ดังนี้ 

4.6  การประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉกุเฉิน 

4.7  การอพยพ 
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4.7.1  การตดัสินใจอพยพ 
   (1)  การตัดสินใจอพยพใจเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ก าหนดให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจาก
พื้นที่ประสบภัยโดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงเป็นผู้ช่วย  ในฐานะผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น 
   (2)  การตัดสินใจอพยพในเขตพื้นที่หมู่บ้าน  ก าหนดให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน
ควบคุมก ากับ  ดูแล การอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย  ตามค าสั่งของผู้อ านวยการท้องถิ่น  โดยมี
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ช่วยทุกขั้นตอนการปฏิบัติต้องประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณ์
ไปยังนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่นเบอร์โทรศัพท์  081 891 8395 
  4.7.2  เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนประชาชนต้องปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้อ านวยการ
ท้องถิ่น  โดยเตรียมตัวไว้ให้พร้อมส าหรับการอพยพ  จัดเตรียมกระเปาที่มีของมีค่า  เงินสด  เอกสารส าคัญของ
ใช้จ าเป็นส่วนตัว  ยารักษาโรค  อาหาร  น้ าดื่ม  เท่าที่จ าเป็นรวมทั้งดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวให้อยู่ในความ
สงบก่อนออกจากบ้านเรือนให้น ากระเปาที่จัดเตรียมไว้ติดตัวไป  ปิดบ้านเรือนให้มิดชิดที่สุดเท่าที่จะท าได้  และ
เดินทางไปรวมกัน  ณ  จุดนัดหมายประจ าชุมชนโดยเร็ว 
  4.7.3  หน่วยอพยพ  ต้องศึกษาเส้นทางที่จะเข้าสู่พื้นที่เปูาหมาย  และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะส าหรับการอพยพให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา  รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชนหรือ
ผู้น าหมู่บ้านทุกระยะ  ประชาสัมพันธ์ให้ค าแนะน าในขั้นตอนการอพยพต่อผู้อพยพ  พร้อมทั้งจัดระเบียบและ
จัดแบ่งประเภทของบุคคลตามล าดับความเร่งด่วน  เช่น  ผู้ปุวยทุพลภาพ  คนพิการ  คนชรา  เด็ก  และสตรี
ตามล าดับ  ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง  และด าเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนการอพยพที่ก าหนดไว้ 
  4.7.4  จัดระเบยีบสถานทีอ่พยพและการอ านวยความปลอดภัย  ดังนี้ 
   (1) ท าความสะอาดสถานที่ปลอดภัย 
   (2) จัดระบบสาธารณูปโภคขึ้นพื้นฐาน  เช่น  ไฟฟูา  น้ าประปา  เป็นต้น 
   (3)  จัดให้มีการลงทะเบียนผู้อพยพ  เพื่อตรวจสอบจ านวนผู้อพยพที่ยังติดค้างอยู่
ภายในพื้นที่เสี่ยงภัย  โดยมีการจัดท าแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า 
  4.7.5  จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ  และควรประสาน
เจ้าหน้าที่ต ารวจในท้องที่เพื่อจัดส่งก าลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร  ไปดูแลบ้านเรือนผู้อพยพเป็นระยะ  
แต่ถ้าสถานการณ์ล่อแหลมมีความเสีย่ง  ควรงดออกปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด  แต่ถ้าสามารถออกปฏิบัติภารกิจ
ได้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแล้วควรน าข้อมูลกลับมารายงานให้ผู้อพยพทราบโดยเร็วทันที  เพื่อปูองกันมิให้  
ผู้อพยพเกิดความกังวลต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน 
  4.7.6  จัดให้มีการอ านวยความสะดวกแก่ผู้อพยพ ให้หน่วยงานอพยพอ านวยความสะดวก
ด้านปัจจัยสี่  ปฐมพยาบาล  ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ  บริการอาหารและน้ าดื่ม  การดูแลรักษาความสะอาดให้ถูก
สุขลักษณะ  จัดเป็นสัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร  จัดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  จัดระบบการรับของบริจาค
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
  4.7.7  รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณาภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจาก
สื่อทุกช่องทางรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และน าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแจ้งให้ผู้ อพยพทราบทุกระยะ  
เพื่อให้ผู้อพยพคลายความวิตกกังวล 
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  กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  จะประเมิน
ความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือภายในพื้นที่ประสบภัย  โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัย  มีหลักการปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๔.8.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระท าทันทีภายหลังมีเหตุการณ์ 
สาธารณภัยเกิดขึ้น โดยมากภายในสัปดาห์แรกของการเกิดภัย เป็นการประเมินแบบคร่าวๆ ในการให้ความ
ช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อให้ทันต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน ล าดับความส าคัญก่อน – หลัง และรวบรวมข้อมูล
ความต้องการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรที่จ าเป็นทุกๆ ด้านทั้งผู้ประสบภัย โครงสร้างพื้นฐาน 
สิ่งแวดล้อม  
 ๔.8.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะด าเนินการทันที   เมื่อภาวะฉุกเฉิน
สิ้นสุดลง หรืออย่างน้อยภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากเกิดสาธารณภัย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัย 
เป็นการระบุมูลค่าความเสียหายทางกายภาพ โครงสร้างทางสังคม ประมาณการด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์  
 ที่จะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือและความต่อเนื่อง ทั้งนี้ จ าเป็นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา
ด าเนินการประเมินความเสียหายและความต้องการในแต่ละด้าน 
  เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความต้องการความช่วยเหลือแล้ว ให้น าข้อมูล 
ที่ได้มาท าการวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดท า
รายงานสรุปเสนอผู้อ านวยการท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความเสมอภาคและทั่วถึง   
รวมถึงการขอรับความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร 
น้ าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก าจัดสิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น 
   
 
 
  หากกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง พิจารณา
เห็นว่ามีความจ าเป็นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยให้ด าเนินการ    
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี ้
        (๑) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือ         
ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
        (๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ของ
ศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
        (๒) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
        (๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 
 
 

4.8  แนวทางปฏบิตัใินการประเมนิความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage and 
Need Assessment : DANA) 

4.9  การรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค 
 



แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง พ.ศ.2562 หน้า 52 
 

 
 

   โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค ดังนี ้
 ๔.9.๑ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และก าหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค 
 ๔.9.๒  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดระเบียบ     
การเก็บรักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธีแจกจ่ายเงินและสิ่งของ
บริจาค เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยอย่างเสมอภาค 
 ๔.9.๓ จัดท าบัญชีการรับ-จ่าย สิ่งของบริจาคไว้เป็นหลักฐาน เพื่อควบคุมระบบข้อมูล  ในการบริหาร
จัดการสิ่งของบริจาคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
       กรณีที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ     
สาธารณภัย หากบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอ านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ให้บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรน้ันเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการขนย้ายและส่งมอบสิ่งของบริจาค 
 
 
 
  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทีอ่าศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวในระยะต้น  และระยะกลางให้ได้ผลดี
จ าเป็นต้องค านึงถึงสิ่งส าคัญ  ได้แก ่

(1)  การดูแลด้านความปลอดภัย 
(2) การจัดการด้านสวัสดิการ  อาหาร  สุขาภิบาล  และความเป็นอยู่ให้มีความสะดวก 
(3) การรักษาพยาบาล  และการควบคุมปูองกันโรคให้เป็นไปอย่างทั่วถึง 
(4) การมีกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพจิตร่วมกันเพื่อท าให้มีสุขภาพจติที่ด ี
(5) การรวมกลุ่มเป็นแหล่งเดียวกันเพื่อติดต่อขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 

ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงช่ัวคราว  มีปัจจัยในการพิจารณา  ดังนี้ 
 ตารางที่  4-3  :  ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว 

ประเด็น ข้อพิจารณาส าหรับท าเลที่ตั้ง 
ความปลอดภัย -ปลอดภัยจากภัยคุกคามในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 

- ปลอดจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราว 
การเข้าถึง -ง่ายต่อการเข้าถึงเพ่ือให้ความช่วยเหลือในช่วงวิกฤติ 

-ค านึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เช่น รถอาจจะเข้าไปไม่ได้ในหน้าฝน) 
สิ่งแวดล้อม -พิจารณาถึงภัยจากการปนเป้ือนสารพิษทั้งจากภายในและนอกพ้ืนที่ 
สาธารณูปโภค -ความเป็นไปได้ในการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐที่มอียู่เดิม ทั้งการประปา

สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 
-ระบบไฟฟูาเป็นสิ่งส าคัญที่สดุ  เนื่องจากระบบน้ าและสุขาภิบาลยังสามารถหาทาง
เลือกอื่นที่ไม่พ่ึงพาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองได้ 

ปัจจัยดึงดูด -ในบริบทของเมือง อาจเกิดปัจจัยดึงดูดให้มีการย้ายเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยไม่
จ าเป็น 

อาชีพ -การเข้าถึงตลาดในท้องถิ่น, การเข้าถึงที่ท างาน, ทางเลือกการเข้าถึงระบบขนส่ง 
สวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน -มีบริการด้านการศึกษาสุขอนามัย โดยส ารวจวัดผลระบบสวัสดิการในพื้นที่ 

 
 

4.10 การบรหิารจัดการศูนยพ์ักพงิชั่วคราว 
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หัวหน้า/ผู้จัดการศูนยพ์กัพงิชั่วคราว 
(ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานชุมชน) 

ฝ่ายอ านวยการร่วม 
(หัวหน้าฝุายแต่ละฝุาย เช่น ประสานงาน / 
ประชาสัมพันธ์ / รักษาความสงบเรียบร้อย) 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
(หัวหน้าฝุายแต่ละฝุาย เช่น บรรเทาทุกข์ 
/ ฟื้นฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย) 

บทบาทหน้าที ่
๑. อ านวยการและบริหารจัดการต่างๆ เช่น 
จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยของชุมชน
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกศูนย์  
พักพิงชั่วคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจ่ายอาหาร ระบบสุขาภิบาลและ
สุขภาพอนามัย เป็นต้น 
๒. จัดการพื้นที่ของศูนย์พักพิงชั่วคราวของ
ชุมชนให้เป็นระเบียบและเป็นระบบ 
๓. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่
จ าเป็นแก่การด ารงชีวิตขณะที่อาศัยอยู่ใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว 
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย 
๕. จัดพาหนะในการขนส่ง เช่น สิ่ งของ 
ผู้ ปุ ว ย ใ น ก ร ณี มี ผู้ เ จ็ บ ปุ ว ย ต้ อ ง ไ ป ส่ ง
โรงพยาบาล เป็นต้น 
๖. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง /  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที ่
๑. บรรเทาทุกข์เบื้องต้นด้านปัจจัยสี่ คือ 
ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยา
รักษาโรค 
๒. ช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ 
ผู้ประสบภัยในชุมชน/หมู่บ้าน 
๓. ประสานกับผู้ประสบภัยที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ 
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  (๑) ให้ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
ตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่งจนแน่ใจ และมีการยืนยันความชัดเจนว่าสถานการณ์คลี่คลายกลับสู่  ภาวะปกติ
แล้ว ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นรายงานข้อมูลให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบ เพื่อประกาศยุติสถานการณ์  สาธารณภัย
ในพื้นที ่
  (๒) เมื่อได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อ านวยการท้องถิ่น ให้ประกาศยุติสถานการณ์ว่า 
สาธารณภัยได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อพยพทราบเพ่ือเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่พื้นที่อาศัย
ของตนเองต่อไป 

(๓) เมื่อยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ งสง 
ให้ส่งมอบภารกิจที่ต้องด าเนินการต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานนั้นต่อไปเพื่อความ
ต่อเนื่องในการ 
 

 
 

  เมื่อประชาชนได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้น าชุมชนหรือ
ผู้น ากลุ่มอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการอพยพกลับและรอรับการแจ้งจุดอพยพกลับ โดย
การจัดระเบียบและล าดับก่อนหลังของการอพยพกลับอย่างเป็นระบบไปสู่พื้นที่อาศัยของตนเอง พร้อมทั้ง
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 
 
 

 
 ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง แบ่งประเภทของส่วนราชการและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะอพยพมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยตามล าดับและความจ าเป็นเร่งด่วน พร้อมทั้ง
ก าหนดพื้นที่รองรับการอพยพส่วนราชการ ครอบครัวส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ล่วงหน้า 
โดยการด าเนินการอพยพให้เป็นไปตามแผนอพยพส่วนราชการ เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้ตามปกต ิ
 

 
 

 ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2550  มีมาตราที่
เกี่ยวข้องกับการขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี้ 

 มาตรา 21 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพื้นที่ใด  ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นมีหน้าที่เข้าด าเนินการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อ านวยการอ าเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ นั้นและผู้อ านวยการ
จังหวัดทราบทันทีในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(3) ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย มาตรา 

มาตรา  23 ระบุว่าเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ใด
ให้เป็นหน้าที่ของผู้อ านวยการท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นแห่งพื้นที่
นั้นที่จะสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

4.11  การยกเลิกสถานการณส์าธารณภัย  

4.12  การอพยพกลับ 

4.13  การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

4.14  การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขา้งเคียง 
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  หากสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่มีความรุนแรงและลุกลามต่อเนื่องยากต่อการรับมือให้
ผู้อ านวยการท้องถิ่นแจ้งกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ (กอปภ.อ.) และกองอ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) เพื่อร้องขอให้ยกระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นระดับ 2  
โดยใช้เกณฑ์หรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา 
  4.15.1  พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและความเสียหาย 
  4.15.2  จ านวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต  หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
  4.15.3  สถานการณ์ของภัยมีความรุนแรง  หรืออาจมีสถานการณ์แทรกซ้อน  มีการ
ขยายตัวของภัยออกไป 
  4.15.4  ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน  เช่น ก าลังคน  เครื่องมือ  อุปกรณ์  
ยานพาหนะ  และอุปกรณ์พิเศษต่างๆ 
  4.15.5  ดุลยพินิจการประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยของผู้อ านวยการท้องถิ่น 
  ทั้งนี้  ให้ใช้เกณฑ์เงื่อนไขทางด้านพื้นที่/ประชากร/ความซับซ้อน/ศักยภาพด้านทรัพยากร  
และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผู้อ านวยการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกันเป็นเกณฑ์  
ในการยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ 1 เป็นระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.15  การยกระดบัการจดัการสาธารณภัยจากระดบั 1 เป็นระดับ 2 
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บทที่  5 

การปฏิบัตหิลังเกิดภัย 
   

การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟื้นฟู) เป็นการด าเนินการภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย
บรรเทาลงแล้ว  หรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว  เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค  การด ารงชีวิต  และสภาวะวิถี
ความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบสาธารณภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ  หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 
(Build Back Better and Safer) เป็นไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่า 
และปลอดภัยกว่าเดิม (แผนภาพที่ 5-1) โดยการน าเอาปัจจัยต่างๆ ในการลดความเสี่ยงจากสภาวะภัยเข้ามา
ช่วยในการฟื้นฟู  ซึ่งหมายรวมถึงการซ่อมสร้าง (Reconstruction) และการฟื้นสภาพ (Rehabilitation)  
โดยมีหลักการส าคัญของการฟ้ืนฟู  ได้แก่ 

  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้  เพื่อให้การด ารงชีวิตกลับเข้าสู่ภาวะ
ปกติ  โดยไม่จ าเป็นต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว 
  ผู้ประสบภัยต้องมีส่วนร่วมในการกระบวนการตัดสินใจ  จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและมี
ส่วนร่วมในการขั้นตอนต่างๆ ที่จะด าเนินการ 
  พิจารณาความเสี่ยงต่อภัยในการฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่เสมอ  เพ่ือไม่ให้งบประมาณ
ต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยครั้งต่อไป 

 
แผนภาพที่ ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสูก่ารสร้างใหม่ใหด้ีกว่าและปลอดภยักว่าเดิม 

 
 
 

สร้างใหม่ให้ดกีว่าและปลอดภยักว่าเดมิ 
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  ในอดีตที่ผ่านมา  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสาธารณภัยที่สามารถตอบสนอง 
ต่อการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย  การปูองกันและลดผลกระทบ  
การเตรียมความพร้อม  การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน (การเผชิญเหตุ) และจัดการหลังเกิดภัย (การฟื้นฟู) 
ซึ่งสถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นจึงได้มีการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ในการจัดการสาธารณภัย  โดยจากการจัดการสาธารณภัย (Disaster Management : DM ) 
มาเป็นการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM ) ให้ความส าคัญกับการ
ปูองกันและลดผลกระทบ  การเตรียมความพร้อม  ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk 
Reduction: DRR) เพิ่มมากขึ้น  เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ 
การลงทุนในเรื่องลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยนอกจากจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสของสังคมในการ
เผชิญเหตุการณ์สาธารณภัยแล้วจะส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้มีความต่อเนื่องอีกด้วย  เน้นการ
ฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้
ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 
 
  

 
  กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  อบต.ทุ่งสง  ส ารวจความต้องการของ
ผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้นภายในพื้นที่ประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน  โดยวิเคราะห์ผลกระทบ
จากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยเพื่อประเมินและวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบ
โต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง  ความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก  เช่น  ความ
ช่วยเหลือด้านอาหาร  น้ าดื่ม  การรักษาพยาบาล  สุขอนามัย  และการก าจัดสิ่งปฏิกูล  เป็นต้น  รวมทั้งจัดท า
ฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย  เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการฟื้นฟูและก าหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืน
ใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  โดยมีหลักการปฏิบัติ  ดังนี ้
  5.1.1  ชุมชน/หมู่บ้าน ส ารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน์
ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย  เพื่อเป็นข้อมูลในการฟื้นฟูและ
ก าหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  5.1.2  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงส ารวจประเมินความจ าเป็นในการฟื้นฟูภายหลังการ
เกิดสาธารณภัย  ดังนี ้
   (1)  ข้อมูลพ้ืนฐานด้านชุมชน  เช่น  ประชากร  เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม 
   (2)  ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย  การจัดการในภาวะฉุกเฉินการ
ช่วยเหลือจากภายนอก 
   (3)  ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน  ความอ่อนแอหรือ
ความล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
  5.1.3  ส ารวจและประเมินความจ าเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัยควรส ารวจ
ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
   (1)  ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย  เช่น  ด้านอาหาร  การเงิน  สิ่งของเครื่องใช้  ที่พัก
พิงสุขภาพ  สุขาภิบาล  และสิ่งแวดล้อมการประกอบอาชีพ  และองค์ความรู้ (การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน  
สุขาภิบาล ฯลฯ)  โดยให้ค านึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์  คนชรา  ผู้ปุวย  และผู้พิการ) 
ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 
 
 
 

5.1  การส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องตน้ 
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   (2)  ข้อมูลการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย  เช่น  ที่อยู่อาศัย  สถานศึกษา  โรงพยาบาล
สิ่งก่อสร้างต่างๆ การชลประทาน  การขนสง่  การสื่อสาร  อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล  เป็นต้น 
  5.1.4  กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงจัดตั้ง
คณะท างานประสานกับชุมชน/หมู่บ้าน  ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย  การให้ความช่วยเหลือและ
ความต้องการเบ้ืองต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
  5.1.5  ด าเนินการฟื้นฟูโครงสร้างพ้ืนฐานที่เสียหายในเบ้ืองต้น  โดยงบประมาณที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ  กรณีที่เกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5.1.6  รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟื้นฟูไปยังกองอ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและจังหวัด  เพื่อขอรับการสนับสนุนในการฟื้นฟูซ่อมแซม  และบูรณะ
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย (คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 
และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 
  การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ  จะต้องมีความเชื่อมโยงกับการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน  โดยค านึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น อายุ เพศ 
เชื้อชาติ ศาสนา  สตรีมีครรภ์  และผู้พิการ  เพื่อประกอบการพิจารณา 
 
 

 
 มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. แจ้งให้ชุมชนและหมู่บ้าน  ส ารวจความเสียหายของระบบสาธารณูปโภคและ 
สิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน  รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย  เพื่อเป็น
ข้อมูลในการฟื้นฟู  และก าหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ  
  2. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงส ารวจประเมินความจ าเป็นในการฟื้นฟูหลังการเกิด 
สาธารณภัย  ดังน้ี 
   (2.1)  ข้อมลูพ้ืนฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร  เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม 
   (2.2)  ข้อมลูด้านความเสียหายจากสาธารณภัย  การจัดการในภาวะฉุกเฉินการ
ช่วยเหลือจากภายนอก 
   (2.3)  ข้อมลูการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน  ความอ่อนแอหรือ
ความล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
  3.  ส ารวจและประเมินความจ าเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย  ดังนี ้
   (3.1)  ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย  ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน  เช่น ด้าน
อาหาร  การเงิน สิ่งของ  เครื่องใช้  ที่พักพิง  สุขภาพ  สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  การประกอบอาชีพ  และ
องค์ความรู้การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน  สุขาภิบาล  เป็นต้น  โดยให้ค านึ่งถึงการฟื้นฟูกล่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก 
สตรีมีครรภ์ คนชรา  ผู้ปุวย  และผู้พิการ) ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 
   (3.2)  ข้อมูลการฟื้นฟูที่ประสบภัย  ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน  เช่น  ที่อยู่
อาศัยการศึกษา  การดูแลสุขภาพ  สิ่งก่อสร้างต่างๆ เกษตรกรรม  การชลประทาน  การขนส่ง  การสื่อสาร 
อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล  เป็นต้น 
  4.  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  จัดทีมประเมินความเสียหายและความต้องการความ
ช่วยเหลือโดยประสานกับอ าเภอนาบอน  และจังหวัดนครศรีธรรมราช  ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย
การให้ความช่วยเหลือและความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
  5.  ประสานการปฏิบัติกับอ าเภอให้ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
และความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้เร่งส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินโดยเร็ว 

5.2  การฟื้นฟ ู
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เพื่อพิจารณาช่วยเหลือ(ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด  และรายงานผลการ
ส ารวจความเสยหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) เพื่อพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  6.  ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลค่ามากกว่าวงเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจอนุมัติ 
ให้ส่งเรื่องให้กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงิน
งบกลางรายการส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นจากคณะรัฐมนตร ี
  7.  รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจ าเป็นในเบื้องต้น  ให้ผู้อ านวยการ
อ าเภอผู้อ านวยการจังหวัด  ผู้อ านวยการกลาง  ผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและ
นายกรัฐมนตรีทราบตามล าดับ 
  5.2.1  การฟืน้ฟูระยะสั้น 
   เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากการค้นหา  การบรรเทา  และการช่วยเหลือได้ยุติลง 
เพื่อสนองความต้องการที่จ าเป็นของผู้ประสบภัย  ธุรกิจ  ชุมชนที่ ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย  
ในระยะเร่งด่วนหรือระยะสั้น  รวมถึงการจัดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือ 
สาธารณภัยซ้ าขึ้นอีก  การประเมินความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐาน  การจัดเตรียมที่พักอาศัยชั่วคราว  และ
การให้บริการสาธารณะ  โดยมีแนวทางปฏิบัติ  ดังนี ้

(1) การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น 
เป็นการฟื้นฟูด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้ประสบภัย  เช่น  การตรวจรักษา

ปูองกันควบคุมโรค  และการฟ้ืนฟูความแข็งแรงทางร่างกาย  เป็นต้น  รวมถึงการฟ้ืนฟูด้านสภาพจิตใจและ 
จิตสังคมของผู้ได้รับผลกระทบ  ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ตามความจ าเป็นโดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลทุ่งสงเป็นหน่วยงานหลักและมีแนวทางปฏิบัติ  
ดังนี้ 

(1.1) การช่วยเหลือและสงเคราะหผ์ู้ประสบภัย 
- แจ้งให้ชุมชน/หมู่บ้าน  ส ารวจตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและ

ความเสียหาย  เพื่อให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมล าเนา 
     -  ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กร
ภาคเอกชนในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ  รวดเร็ว  ทั่วถึง  และหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนใน
การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
     -  ให้ชุมชน/หมู่บ้าน จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน 
ที่เสียหายไว้เป็นหลักฐานเพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็น
หลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟ ู
     -  จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะ
หายกลับมาด ารงชีวิตได้ตามปกติ  รวมทั้งจัดการที่พักอาศัยชั่วคราว  และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัยใน
กรณีที่ต้องอพยพจากพ้ืนที่อันตราย 

-  ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้  โดย
การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของผู้ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ  และโดยเฉพาะการจัดหาอาชีพให้แก่
บุคคลในครอบครัว 
     -  เลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก  เช่น
ดูแลเด็กก าพร้า  นักเรียน  นกัศึกษา  คนพกิาร  และผู้สูงอายุที่ประสบภัย 
    (1.2)  การปูองกัน  เผ้าระวัง  และควบคุมโรคระบาด  ทั้งคนและสัตว ์
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(1.3)  ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของประชาชนให้คืนสู่
สภาพปกติโดยเร็ว 

    (1.4)  รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อสาธารณชนให้ทราบ
สถานการณ์เป็นระยะๆ 
   (2)  การฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย 
    เป็นการบูรณะที่อยู่อาศัย  โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจาก
เหตุการณ์สาธารณภัยให้กลับสู่สภาพที่สามารถใช้งานได้   ทั้ งนี้   ควรให้ความส าคัญกับการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้งาน  หากการบูรณะ
โครงสร้างและสิ่งก่อสร้างหรือการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม  อาจต้องใช้
เวลาและงบประมาณในการฟื้นฟู  ควรก าหนดแผนงานไว้ในการฟื้นฟูระยะยาวต่อไป  และการฟื้นฟูที่ประสบ
ภัยในระยะเริ่มต้นให้ปฏิบัติ  ดังนี ้
    (2.1)  ท าความสะอาดบ้านเรือน  ชุมชน  และสิ่งสาธารณประโยชน์พ้ืนที่
ประสบภัย  และขนย้ายขยะมูลฝอย 
    (2.2)  ให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ที่เกิดเหตุ  ด าเนินการฟื้นฟูพื้นที่
ประสบภัยปรับสภาพภูมิทัศน์  และแก้ไขปญัหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 
    (2.3)  กรณทีี่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ ด าเนินการฟื้นฟู  ซ่อมแซม  และบูรณะโครงการที่ได้รับความ
เสียหาย  ดังน้ี 
     -  ทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม 
     ด าเนินการโดยแขวงทางหลวงนาบอน  และแขวงทางหลวงชนบท
นครศรีธรรมราช 
     - ระบบไฟฟูา 
     ด าเนินการโดยการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอทุ่งสง  สาขานาบอน 
    (2.4)  ให้รื้อถอนซากปรักหักพังและซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค  โครงสร้าง
พื้นฐานและอาคารบ้านเรือนของผู้ประสบภัย  เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป 
    (2.5)  ซ่อมแซมสถานที่ราชการ  โรงเรียน  สถานศึกษา  วัด  โบราณสถาน  
สถานที่ราชการ  สถานที่ท่องเที่ยว  และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม 
    (2.6)  พื้นที่ประสบภัย  เช่น  การเก็บซากปรักหักพัง  การตรวจสอบ 
ความแข็งแรงของอาคาร  การออกแบบวางผังเมือง  การจัดหาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค  การจัดท าภูมิทัศน์
ด าเนินการโดยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช  ส านักงานชลประทานที่ 11  โครงการ
ชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
  5.2.2  การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
   (1)  การฟื้นฟูระยะกลางเป็นการด าเนินการต่อเนื่องโดยการประสานและสนับสนุน
ชุมชนที่ประสบภัย  ฟื้นฟู  หรือสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตขึ้นใหม่  การฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม  รวมทั้งสภาพร่างกาย  จิตใจ  และสังคมของผู้ประสบภัย  โดยให้ปฏิบัติ  ดังนี ้
   -  การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  เช่น ประปา ไฟฟูา 
ระบบโทรคมนาคม  เป็นต้น 
   - การฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
   ส านักงานปลัด  เป็นหน่วยงานหลักในการฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ  ทั้งนี้  ให้สามารถร่วมมือกับภาคเอกชน 
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(2) ส าหรับการฟื้นฟูระยะยาว  เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากระยะกลางซึ่งอาจใช้

เวลาหลายเดือนหรือหลายปีนับจากหลังเกิดสาธารณภัย  โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ  หรือให้ดียิ่งขึ้น
กว่าเดิม  โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าการส ารวจและจัดท าแผนโครงการเพื่อวางแผนการฟื้นฟูที่เกิดภัยให้
สามารถรองรับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม  โดยมีแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 
   - ให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงเป็นหน่วยหลักในการวางแผนและด าเนิน
กิจกรรมฟื้นฟูชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับชุมชน  
เพื่อให้มีความพร้อมรับมือและฟื้นกลับอย่างรวดเร็ว  เป็นการด าเนินงานฟื้นฟูที่ต่อเนื่องจากการบรรเทาภัยที่
เกิดขึ้น  การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟื้นฟู  การระบุและติดตามการแก้ไขความขัดแข้งการ
ลดความแตกต่าง การประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการวางแผน  และการก าหนดประสานความ
ต้องการที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 
   -ให้มีการบูรณะและก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ที่ถูกท าลายและได้รับความเสียหายใหม่หรือ
พัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร  เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับ  โดยชุมชนมีส่วน
ในการเสริมสร้างความถาวรยั่งยืนและความต้านทานต่อสาธารณภัยของที่อยู่อาศัย  ทั้งนี้  การฟื้นฟูที่อยู่อาศัย
มุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อปูองกันและลดผลกระทบต่อ  
สาธารณภัยทีจ่ะเกิดขึ้นอกี 
   - ปกปูองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ในการ
ด าเนินงานตอบโต้และฟื้นฟูที่เหมาะสม  เพื่อที่จะสงวน  อนุรักษ์  บูรณะและปฏิสังขรณ์  ให้กลับคืนสู่สภาพ
เดิมหรือดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม 
  5.2.3  การฟืน้ฟูด้านต่างๆ  
   (1) ด้านสุขภาพและการบริการสังคม 
        เป็นการเสริมสร้างความพร้อมที่จะรับมือและการฟื้นฟูกลับสู่ภาวะปกติได้อย่าง
รวดเร็วขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ในการบริการด้านสุขภาพและการบริการด้านสังคมของบุคคลและ
ชุมชนที่ประสบภัย  ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข  สุขภาพจิต  และการบริการทางการแพทย์  โดยให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลทุ่งสงเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ 
   (2) ด้านที่อยู่อาศัย 
        (2.1)  บูรณะและก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกท าลายและได้รับความเสียหายใหม่
หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร  เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับความต้องการ
ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        (2.2)  ภารกิจสนับสนุนการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย
หลังการเกิดสาธารณภัย  เพื่อปูองกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก  กรณีที่เกินขีด
ความสามารถให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานนั้น  ด าเนินการฟื้นฟู  ซ่อมแซม  และบูรณะโครงการ
ที่ได้รับความเสียหาย  และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือขึ้นไปตามล าดับ  เช่น  งบประมาณของจังหวัด
งบประมาณของกรม  กระทรวง  หน่วยงานนอก  ภาครัฐ  องค์กรระหว่างประเทศ  หรืองบกลาง 
   (3)  ด้านสิ่งแวดล้อม 
        (3.1)  ขนย้ายขยะมูลฝอย  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษและ
ทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์  อนุรักษ์  บูรณะและปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมตามที่ชุมชน
ร้องขอภาคเอกชนที่เป็นเครือข่ายให้สนับสนุนแผนงานและภารกิจส าคัญที่จะต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ที่ก าหนดวิธีการที่จะใช้
ทรัพยากรและสมรรถนะเพื่อตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของชุมชนและเพียงพอ 
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บทที่  6 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ไปสู่การปฏิบัติ 
  
 

 
 
 

  แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
พ.ศ. 2560  ได้จัดท าขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 
พ.ศ. 2558 มีแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยประกอบด้วย  การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจาก  
สาธารณภัย  การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน  และการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  ซึ่งการจะด าเนินการให้บรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ต้องอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ  พลเรือน  ทหาร  ต ารวจ  
ภาคเอกชน  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  และองค์การสาธารณกุศล  และต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  ที่บัญญัติไว้ใน 
  มาตรา 20 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตท้องถิ่นของตน  โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะ
ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
  เพื่อให้แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
พ.ศ. 2561  ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลและเป็นรูปธรรม  โดยก าหนดผลการด าเนินงานของแต่ละภาคส่วนซึ่ง
เป็นตัวช้ีวัดขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ  ดังนี ้
   ตารางที่  6-1 : แนวทางการด าเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสูก่ารปฏิบตัิ 
ล าดับ

ที ่
การด าเนินการ หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

1 ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการใน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง พ.ศ. 
2561  รวมทัง้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่ของตนเอง  เพื่อสร้างความตระหนักให้ก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน  อาสาสมัคร  คนในชุมชน/ท้องถิ่นได้รับรู้รับทราบ  เข้าใจถึง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณภัย  และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง 

2 จัดให้มีการประชุมกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  อย่างน้อยทุก 2 เดือน อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อใช้เป็นกลไกและเวทีในการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ตั้งแต่ภารกิจ  ด้านการปูองกันและลดผลกระทบ  และการ
เตรียมความพร้อม  การร่วมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ในพื้นที ่

ส านักงานปลัด  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสง 

3 มีส่วนร่วมกับอ าเภอนาบอน  และจังหวัดนครศรีธรรมราช  อย่างต่อเนื่อง
เพื่อเชือ่มการท างานอย่างประสานสอดคลอ้ง  โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นการด าเนินการกิจกรรม  เช่น  ร่วมส ารวจประเมินวิเคราะห์
พื้นที่เสี่ยง  ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดภัย เป็นต้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
ส านักงาน ปภ.สาขาทุ่งใหญ ่
ส านักงาน ปภ.จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

6.1  แนวทางการขบัเคลื่อนแผนปฏิบตักิารในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสง  ไปสู่การปฏิบัต ิ
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ล าดับที ่ การด าเนินการ หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
4 การจัดท าแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยขององค์การบริหารสว่นต าบล

ทุ่งสง  การร่วมฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกอง
อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับต่างๆ เพื่อทดสอบ
และฝึกความช านาญร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
อ าเภอนาบอน 
ส านักงาน ปภ.สาขาทุ่งใหญ ่
ส านักงาน ปภ.จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

5 จัดท าแผนงานโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินภารกิจ  เช่น งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัด  
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุน
ความปลอดภัยในการใช้รถใชถ้นน  ภาคเอกชน  และภาค
ประชาสัมพันธ์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
ส านักงานจังหวัด 

6 พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ได้มีการประเมินความเสี่ยงในพ้ืนที่ที่
มุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  แก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นใน
ภาพรวมอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ  ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความส าคัญ
กับการเตรียมพร้อมแห่งชาติ  ประกอบกับให้มีความเชื่อมโยงและ
ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  โดยการเสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามภารกิจของอ าเภอ/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด  และกลุ่มจังหวัดโดยบรรจุใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ที่เปน็รอบ
แผนงาน/โครงการในแผนพฒันาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง   
ส านักงานจังหวัด 
ส านักงาน ปภ.สาขาทุ่งใหญ ่
 

7 ให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ
สร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายทั้งระดับ
จังหวัดระดับอ าเภอ  และระดับพ้ืนที่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

8 สนับสนุน  ก ากับ  ติดตาม  ให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน  เพื่อเป็นกรอบ
ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ให้มคีวามเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติการในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

9 การติดตามและประเมินผล  โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งส่วนกลางและระดับพื้นที่  การก าหนดให้จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานให้ผู้อ านวยการจังหวัดเพื่อรายงานผลต่อไปยัง
ผู้อ านวยการกลางและผู้บังคบับัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบเป็น
ประจ าทุกปี  รวมทั้งการติดตามและประเมนิผลการน าแผนปฏิบัติ
การในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งสง  ไปสู่การปฏิบัติ  ในช่วงกลางแผนและปลายแผน  พร้อมทั้ง
พิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
อ าเภอนาบอน 
ส านักงาน ปภ.สาขาทุ่งใหญ ่
ส านักงาน ปภ.จังหวัด 
ส านักงาน ปภ.เขต 
ส านักงานจังหวัด 
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  เป็นกระบวนการด าเนินงานด้านการก ากับควบคุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจและ

หรือประเมินว่าภารกิจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ การติดตามประเมินผล โดยปกติจะต้อง
ก าหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพื่อเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ที่ตรวจสอบวัดได้นั้นบรรลุ
หรือไม่บรรลุเมื่อเทียบกับเกณฑ์หรือดัชนีที่ก าหนด ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลไม่เพียงแต่ช่วยให้
ทราบความก้าวหน้า และหรือความล้าหลังของการด าเนินการ โดยใช้ดัชนีประเมินว่าการด าเนินการ ใกล้ถึง
เปูาหมายที่ก าหนดแค่ไหนเพียงไรแล้ว ยังสามารถช่วยให้วิเคราะห์เพิ่มเติมให้ทราบปัจจัยเหตุแห่งความส าเร็จ
และความล้มเหลวดังกล่าวได้ ท าให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางด าเนินการต่อไปได้ 

๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร้างความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง แนวทางการผลักดันประเด็นส าคัญไปสู่การปฏิบัติ 
รวมทั้งแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แล้วก าหนดประเด็นและตัวชี้วัด การประเมิน
แหล่งข้อมูล     เพื่อประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลให้สะท้อนกระบวนการด าเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ 

รวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผล ได้แก่ (๑) ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการส ารวจภาคสนาม 
การระดมความคิดเห็น และอื่นๆ รวมทั้งควรก าหนดเปูาหมายและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจนและ (๒) ข้อมูล
ทุติยภูมิที่ได้จากเอกสารรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

จัดท ารายงานสรุปผลภาพรวม และข้อเสนอแนะ 

น าเสนอรายงานสรุปผลให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

น าผลการประเมินเสนอให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี 

ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการที่กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสงก าหนดขึ้นมา 

6.2 การตดิตามและประเมินผล 
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  6.2.2  หน่วยงานและภาคีเครือข่ายด าเนนิการติดตามและประเมินผล 
   ให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง
เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการด าเนินงานตามแนวทาการผลักดันประเด็นส าคัญไปสู่การปฏิบัติ  โดยให้จัดท า
รายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเปูาหมายการจัดการสาธารณภัย  ประเมินผล
กระทบการขับเคลื่อน  และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลให้ผู้อ านวยการอ าเภอเพรื่อรายงานผล
ต่อไปยังผู้อ านวยการจังหวัด  ผู้อ านวยการกลาง  และผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบ  เพื่อน าไปสู่  
การปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานต่อไป 
   การจัดท ารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ไปสู่การปฏิบัติ  เพื่อตอบสนองต่อเปูาหมายการจัดการ  
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงให้มีประสิทธิภาพ  ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล  ตลอดจน
น าปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสงต่อไป 
 
 
  เป็นกระบวนการของการศึกษา  การเรียนรู้  และการค้นหาแนวคิด  แนวทาง  และวิธีปฏิบัติ
หรือสิ่งประดิษฐ์เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค  วิธีการ  รูปแบบการด าเนินงาน  หรือระบบการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยที่เป็นประโยชน์ทั้งประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  รวมทั้งการน าสิ่งที่ได้
มีการคิดค้นหรือค้นพบมาพัฒนา  ออกแบบ  เปลี่ยนแปลง  ผลการด าเนินงาน  กระบวนการด าเนินงานและ
การบริการให้มีลักษณะรูปแบบใหม่  หรือการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม  และสามารถด าเนินการร่วมกับการ
ติดตามและประเมินผล  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของการ
ทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรู้ทั้งก่อนการด าเนินการ  ระหว่างด าเนินการ  และเมื่อเสร็จสิ้นการ
ด าเนินการ  โดยมีแนวทางด าเนินการวิจัยและพัฒนา  ดังนี้ 
       (1) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้าน
การศึกษา  ค้นคว้าและการวิจัย  และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ
สถาบันการศึกษา  ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้เพื่อการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงให้เหมาะสม 
       (2)  ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ์สาธารณภัยส าคัญที่ผ่านมาของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสงเพื่อให้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงส าหรับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความ เสี่ยงสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
       (3)  จัดท าสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งส าคัญที่ผ่านมา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3  การวิจัยและการพัฒนา 
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  พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  มาตรา 44 ก าหนดว่าในกรณี
ที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้ก าหนดไว้ในแผนต่างๆตาม
พระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไป  หรือแผนดังกล่าวได้ใช้ครบห้าปีแล้ว  ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการ
จัดท าแผนด าเนินการปรับปรุง หรือทบทวนแผนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ได้ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง พ.ศ. 2560  และได้มี
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนหรือมีสถานการณ์สาธารณภัยที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผน  หรือมีการวิจัย
และพัฒนา  พบข้อบกพร่อง  หรือมีนวัตกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและเหมาะสม  
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงพิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง พ.ศ. 2560  ได้ตามความเหมาะสมทุกปี   
 
 

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

6.4  การทบทวนแผนปฏิบตักิารในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่ง
สง 



 
 

บญัชีรายชื่อบคุลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย 
ในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งสง 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน วิทยสุื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ 

    
นาม 

เรียกขาน ความถ่ี โทรศัพท์ โทรสาร 

๑ นายกเทศมนตรตี าบลนาบอน   0 7549 1158  

๒ รองนายกเทศมนตรีต าบลนาบอน   0 7549 1158  

๓ ปลัด อบต. แก้วแสน   081 797 5962  

 ปลัด อบต.นาบอน   081 271 6049  

๔ นายอ าเภอนาบอน  เขาเหมน  150.850  0 7549 1172   

๕ ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง      0 7549 1172   

๖ ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร      0 7549 1316   

๗ ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง      0 7549 1130   

๘ นายก อบต.แก้วแสน      0 7549 1425   

9 นายก อบต.นาบอน   0 7549 1539  

10 รองนายก อบต.แก้วแสน      0 7549 1425   

11 รองนายก อบต.นาบอน   0 7549 1539  

๑2 ท้องถิ่นอ าเภอนาบอน      0 7549 1804   

๑3 ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรนาบอน    152.900  0 7549 1800   

๑4 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนาบอน      0 7549 1824   

๑5 สาธารณสุขอ าเภอนาบอน      0 7549 1192   

๑6 พัฒนาการอ าเภอนาบอน      0 7549 1880   

๑7 เกษตรอ าเภอนาบอน      0 7549 1665   

๑8 ปศุสัตว์อ าเภออ าเภอนาบอน      081 087 7559   

19 หัวหน้าส านักงาน ปภ. สาขาทุ่งใหญ ่   0 75421868  

 20 มูลนิธปิระชารวมใจ      087 389 2083   
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  



 
บัญชรีายชื่อบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย 

ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน วิทยสุื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ 

   นามเรียกขาน ความถ่ี โทรศัพท์ โทรสาร 

๑ ผู้ว่าราชการจังหวัด   0 7535 6142  

๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัด   0 7535 6707  

๓ รองผู้ว่าราชการจังหวัด   0 7535 6542  

๔ ผู้บังคับการหน่วยทหารในพื้นที ่   0 7538 3434  

๕ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด   0 7534 9054 0 7534 1058 

๖ ปลัดจังหวัด   0 7535 6143  

๗ หัวหน้าส านักงานจังหวัด      0 7535 6553   

๘ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด      0 7535 6253   

๙ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   0 7535 6253  

๑๐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   0 7535 6253  

๑๑ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด “นครศรี 1” 155.725 0 7534 3409 
0 7534 3409 
ต่อ 314 

๑๒ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด      0 7534 0473  075341029 

๑๓ ที่ดินจังหวัด      0 7543 2011   

๑๔ ท้องถิ่นจังหวัด      0 7535 6144 
 0 75356 1449 
ต่อ 13 

๑5 
หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัด   0 7535 6440  

๑6 ประชาสัมพันธ์จังหวัด      0 7535 6479   

๑7 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์      0 7535 6165  075341026 

๑8 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราช      0 7534 0250  075340250 

19 ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอทุ่งสง      0 7541 2914   

๒0 ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอทุ่งสง      0 7541 1584   

๒1 ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนครศรีฯ    139.100  0 7536 3299  075363299 

๒2 อุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครศรีธรรมราช      0828092662   

 

ภาคผนวก ข  



 
  

บญัชีรายชื่ออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/OTOS 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

 
ล าดบัที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหนง่ ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท์ติดตอ่ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
 

นายสงคราม  เจียงเพ็ง 
นายสัมพันธ์  ไกรนรา 
นายสุธี  หอมเดช 
นายสมพร  ณ  สมบัต ิ
นายเสริมศักดิ์  วสิัย 
นายวิเชษฐ  เคี่ยมการ 
นายยงยุทธ  บูลย์พิษ 
นายกอบศักดิ์  ช านาญกิจ 

สมาชิก อปพร.ม.10 
สมาชิก อปพร.ม.5 
สมาชิก อปพร.ม.7 
สมาชิก อปพร.ม.3 
สมาชิก อปพร.ม.8 
สมาชิก อปพร.ม.3 
สมาชิก อปพร.ม.2 
สมาชิก อปพร.ม.  
 

6/4 ม.10 ต.ทุ่งสง 
32  ม.5 ต.ทุ่งสง 
7  ม.7  ต.ทุ่งสง 
17/3 ม.3 ต.ทุ่งสง 
299 ม.8 ต.ทุง่สง 
177 ม.3 ต.ทุง่สง 
330 ม.2 ต.ทุง่สง 
176 ม.3 ต.ทุง่สง 

0848840837 
0938854978 
0840521014 
0656629742 
0958261324 
0883994596 
0650496390 
0828142168 
 

 
 

 
 

 

ภาคผนวก ค  



 
 
   

บัญชีรายชื่อสถานที่ส าคัญในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
 

ล าดับที ่ สถานที ่ ทีต่ั้ง หมายเหต ุ
1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

6 
 
 

7 
 
 

8 
 
 

 เสาสัญญาณสือ่สาร 
 
 
 
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
 
 
 
 
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
วัด  
 
 
 
 
โรงงานอุตสาหกรรม 
 
 
สถานีบริการน้ ามัน 
 
 
โรงแรม / รีสอร์ท / ที่พัก 
 

หมู่ที่ 4 AIS   
หมู่ที่ 5 DTAC, THRU 
หมู่ทื่ 6 AIS 
หมู่ที่ 9 DTAC 
หมู่ที่ 10 THRU 
 
1.รพ.สต.บ้านหนองดี  ม.1 
2. รพ.สต.บ้านสี่แยก ม.4 
3. รพ.สต.บ้านไสยูงปัก ม.5 
 
 
1. โรงเรียนบ้านไสยูงปัก ม.5 
2. โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก ม.4 
3. โรงเรียนวัดหนองดี ม.1 
4. โรงเรียนบ้านคลองโอม ม.8 
5. โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ม.6 
 
1. วัดหนองดี ม.1,  
2. วัดทุ่งยวน ม.3 
3. ส านักสงฆ์สวนธรรมจรจรัส ม.8 
4. วัดสุวรรณคีรีวงศาราม ม.6 
 
1. โรงงานกิรนา พาราวู้ด ม.9 
2. โรงงานน้ าแข็งดวงดาว 
 
1. ทรัพย์เพชรทอง ม.1 
2. ศรนีครออย  ม.9 
 
1. นัณชณารีสอร์ท ม.9 

 

 

ภาคผนวก ง 



ล ำดบัที่ ชือ่ - สกลุ หมูท่ ี ่ เลขทีบ่ญัชี

1 นางอารยี ์ คชเดช 1 020149937320

2 นางเขยีว  ไกรลาศ 1 020097613621

3 นางเจมิ  รัตนสภุา 1 020026158043

4 นางอิม่  เชือ้บา้นเกาะ 1 020119791517

5 นายภญิโญ  เชือ้บา้นเกาะ1 020103894677

6 นางเลยีบ  กรงุแกว้ 1 020087625782

7 นายลอด  คงเหล่ 1 016152382008

8 นายทับ   สขุสม 2 011892293402

9 นางผอ่ง  อาญา 2 020100828766

10 นางจบี  รักษายศ 3 012152490493

11 นายเขยีน  ดาษพันธ์ 3 020086785595

12 นางจับ  เอยีดตลอด 3 020101571772

13 นางยว้น  พรหมราช 3 020100285471

14 นายสง  มงคล 3 020102497040

15 นางจับ  จันทวงค์ 3 020099317401

16 นางนา้ว  กรายแกว้ 3 020097666187

17 นางสงวน  ไกรนรา 3 020098540590

18 นายพณิ  ไกรนรา 3 020028888470

19 นายพรอ้ม  ชยัสทิธิ์ 3 020098717246

20 นางพันธ ์ กจิจะ 4 020100835135

21 นางนอ้ม  ชยัรัตน์ 4 020120145823

22 นายลอบ  ศริเิขตร 4 020086384313

23 นางเขยีม  ยทุธยะทัต 5 020084364103

24 นายพรม  จันทวี 5 020141274437

25 นางซัว่  รอดอนิทร์ 5 020101718877

26 นายแขวง  รุง่เมอืง 5 020083958692

27 นางศลี  รัตนสภุา 5 020084619756

28 นางชว่ย  เพ็ชรม์ศีรี 6 020101699095

29 นางแข  แกว้ศรนีวล 7 020092724643

30 นางบญุธรรม  เชือ้หมอเฒา่7 020092390359

31 นายกระจาย  พงศท์องเมอืง7 020101505741

ภำคผนวก  จ

บญัชรีำยชือ่ผูส้งูอำย ุ 90  ปีข ึน้ไปในพืน้ทีต่ ำบลทุง่สง



ล ำดบัที่ ชือ่ - สกลุ หมูท่ ี ่ เลขทีบ่ญัชี

32 นางเกต ุ สมทรง 7 020146427162

33 นางยอง  ขนุทอง 7 020086419827

34 นางดับ  เรอืงนุ่น 8 020083178414

35 นางคลาด  ราชสหี์ 8 011152405656

36 นางประวงิ  วฒุวิงศ์ 9 020086416772

37 นางสาวนอ้ม  สขุสม 9 020028184529

38 นางเย็น  บญุมาก 9 020119420776

39 นางเขยีม  จันทรส์ะอาด 9 011152468848

40 นายเทพ  นาคสทีอง 9 020097658055

41 นายดวน  สวนกลู 9 020045651470

42 นางแนบ  ศรจีรัส 9 020085460788

43 นางบญุม ี สมทรง 10 020092473418

44 นางสิน้  หรัิญรัตน์ 10 020129729115

45 นายกระจา่ง  สชุาตพิงศ์10 020093549997



ล ำดบัที่ ชือ่ - สกลุ หมูท่ ี ่ เลขทีบ่ญัชี จ ำนวนเงนิหมำยเหตุ

1 นายชว่ง  หอมสงู 1

2 นางกรรประภา  หอมหวน1

3 นายวรรณชยั  เป้าเงนิ 1

4 น.ส.สมพร  ช านาญกจิ 1

5 ด.ช.ชยัชนะ  เหลา่หรัิญชยั1

6 น.ส.โชตกิา  บญุสง่ 1

7 นายประดษิฐ ์ ชศูรี 1

8 นายสมพบ  ไชยรัตน์ 1

9 นายสมปอง  เกลีย้งค าหมอ1

10 นายอทุศิ  กลับสติ 1

11 นางสาวบญุคดิ  กลับสติ 1

12 น.ส.รัตนาภรณ์  อนิทรสวุรรณ  1

13 น.ส.พรทพิย ์ ภักดชีน 1

14 น.ส.มาล ี จันทนด์ี 1

15 นางบญุธรรม  ช านาญกจิ1

16 นายบรรจบ  จันทรช์ติ 1

17 นางหอ้ง  กลอ่มสขุ 1

18 น.ส.สดุารัตน ์ สมบัติ 1

19 นางหนูอัน้  ศริเิพชร 1

20 นายเจษฎ ์ จันทรวี 1

21 นายสมบรูณ์  ชอบผล 1

22 นางสาวอมุา  เกษรบัว 1

23 นางลว้น  รัตนคช 1

24 นางสาวนงลักษณ์  จนีตา่งเมอืง1

25 นางสาวรัตนาภรณ์  ทองทพิย์1

26 นายวฒันา  ชนะกาญจน์ 1

27 นายไพรัตน ์ เชือ้บา้นเกาะ1

28 นายวมิลรักษ์  ไกรนรา 1

29 นางสมทรง  เชือ้บา้นเกาะ1

30 น.ส.สมุณฑา  ไกรนรา 1

31 ด.ญ.ณัฎฐธดิา  แกว้ประสทิธิ์1

ภำคผนวก  ฉ

บญัชรีำยชือ่ผุพ้กิำรในพืน้ทีต่ ำบลทุง่สง



ล ำดบัที่ ชือ่ - สกลุ หมูท่ ี ่ เลขทีบ่ญัชี จ ำนวนเงนิหมำยเหตุ

32 นายยงยทุธ  บญุมาเกดิ 1

33 นางหนูนับ  ภักดี 1

34 นายสงัด  ภักดี 1

35 น.ส.เสาวลักษณ์  ศรสีวา่ง1

36 นายชยัณรงค ์ วงศส์วสัดิ1์

37 นางอาภรณ์  รัตนบรุี 1

38 นางเขยีว  ไกรลาศ 1

39 นายเลยีบ  ไกรนรา 1

40 เด็กหญงิจันทรจ์ริา  ชยัสทิธิ์2

41 เด็กชายภาสกร  สตัยถ์าวร2

42 นายราชนั  อ านวย 2

43 นายทับ   สขุสม 2

44 นายนติทรา  ชยัสทิธิ์ 2

45 น.ส.ไฉน  สขุสม 2

46 นายภักดพีร  เทพี 2

47 นางบญุยอง  เชงิดี 2

48 นายสมชาย  สขุสม 2

49 น.ส.อมรสขุ  นาคแกว้ 2

50 นางภัตรา  เทพี 2

51 นางหนูรัด  คงกะพันธ์ 2

52 นายสวาสดิ ์ เทพี 2

53 นายสวุทิย ์ ชะนะดี 2

54 นางสาวญานกิา  ทรัพยส์ง2

55 นางฝ้าย  ชะนะดี 2

56 น.ส.ค านงึ  หอมเดช 2

57 นางวรรณา  เชยบัวแกว้ 2

58 นางผอ่ง  อาญา 2

59 นายกติชิยั  ปรชีา 2

60 นายจักรกฤต  ไชยอรา่ม 2

61 นายอรรถวทิย ์ ศขิวิฒัน์ 2

62 นางสาวสปุวณ์ี  สตัยถ์าวร2

63 นางอดั  ชยัสทิธิ์ 2

64 นางพรอ้ม  บลูยพ์ษิ 2

65 นางออ่นใจ  อาญา 2

66 นางเสรมิ  ชนูาค 2



ล ำดบัที่ ชือ่ - สกลุ หมูท่ ี ่ เลขทีบ่ญัชี จ ำนวนเงนิหมำยเหตุ

67 เด็กชายชนชล  อาวสาร 3

68 นายฉัตรชยั  ชยัสทิธิ์ 3

69 นายอ าพล   ชยัสทิธิ์ 3

70 เด็กหญงิจฬุาลักษณ์ ชอบผล3

71 นายสมบัต ิ ศรสีขุ 3

72 นายสทัุศ  คงกะพันธ์ 3

73 นางสาวมัณฑนา   ชยัสทิธิ์3

74 นางสาววรรณเพ็ญ  สขุสม3

75 นายสมหมาย   ชยัสทิธิ์ 3

76 น.ส.นภัสวรรณ  ทรงทอง3

77 นางสาวณัฎฐณชิา  ทรงทอง3

78 นายเจรญิ  สนิจนิา  3

79 นายสมศักดิ ์ ชยัสทิธิ์ 3

80 นายสมพร  คงสงัข์ 3

81 น.ส.ณัฏฐาวรรณ  ชอ่งลมกรด3

82 นายนับ  มณีสม 3

83 นางบญุศร ี พรหมเกดิ 3

84 น.ส.จรณีุ  ชนะดี 3

85 นางละออง  มัจฉา 3

86 นายสมชาย  รัตนมณี 3

87 นางหนูปราย  ชยัสทิธิ์ 3

88 ด.ญ.ญานนิ  หอ่เพชร 3

89 นายจริะวฒัน ์ เกือ้หนุน 3

90 นายเวช  มณีสม 3

91 นางสาววราภรณ์  ชมุสขุ 3

92 นายสดุรักษ์  มาศพทัิกษ์3

93 นายประพันธ ์ จันทวงค์ 3

94 นายโชคด ี ท่ังสวุรรณ 3

95 นายค ารณ  ดาษพันธ์ 3

96 นางสทุนิ  จันทรแ์กว้ 3

97 นางสงวน  ช านาญกจิ 3

98 นางจบี  สวนจันทร์ 3

99 นายเสงีย่ม  ไกรนรา 3

100 ด.ช.ธนพงษ์  เตโช 3

101 นายสชุาต ิ ศรนีวลออ่น 3



ล ำดบัที่ ชือ่ - สกลุ หมูท่ ี ่ เลขทีบ่ญัชี จ ำนวนเงนิหมำยเหตุ

102 นายสทุธพิล  สนทิงาม 3

103 นายจรัญ  พยาบาล 3

104 นายจตพุล  เตโช 3

105 นางสาวอาภรณ์  สนทิงาม3

106 นางจบี  รักษายศ 3

107 นายสง  มงคล 3

108 นางสวสัดิ ์ ชยัสทิธิ์ 3

109 ด.ช.พงศกร  วเิชยีร 3

110 นายเขยีน  ดาษพันธ์ 3

111 นางเกต ุ ดาษพันธ์ 3

112 นางจติต ์ สขุสม 3

113 นายเสรมิ  มงคล 3

114 ด.ช.อรรตกฤษ  แนะแกว้3

115 นายประสทิธิ ์ จันทรเ์จอืแกว้3

116 พระ เกษม  ปิโย 3

117 นายวทิยา  ชยัสทิธิ์ 4

118 นายวจัิย  คงสงค์ 4

119

นางสาวสวุสิาห ์ 
เกสรบัว 4

120 นางถาวร  รัตนี 4

121 นางมลฑา  ครามราช 4

122 นายวรัิตน ์ รัตนี 4

123 นายสมชาย  ชยัสทิธิ์ 4

124 นายเสรมิศักดิ ์ อาญา 4

125 นายบญุธรรม  ปรชีา 4

126 นางประคอง  สวสัดี 4

127

นายฉลาด  เกตุ
สรุนิทร์ 4

128 นายเสน่ห ์ สงัขท์อง 4

129 สบิเอกสพุจน ์ ไชยรัตน์ 4

130 นางสอ้ย  พรหมฤทธิ์ 4

131 นางมณฑา  คงกะพัน 4

132 นายณัฐพล  ไกรนรา 4

133 นางสาววารรัีตน ์ คงกะพัน4



ล ำดบัที่ ชือ่ - สกลุ หมูท่ ี ่ เลขทีบ่ญัชี จ ำนวนเงนิหมำยเหตุ

134 นางอไุร  หอมเดช 4

135 นางวนัด ี มัชฌมิวงค์ 4

136 นายทันดร  วเิชยีร 4

137 นายสฤุทธิ ์ สวุรรณนาคนิ4

138 นางยวุด ี ศริเิขตร 4

139 นายลอบ  ศริเิขตร 4

140 นางปราณี  มณีฉาย 4

141 นางสดุจติร ์ บรุงค์ 4

142 นางอ าพา  พรอ้มพงษ์ 4

143 นายชอบ  พลมานพ 4

144 นายวนัิย  อาญา 4

145 น.ส.สทุนิ  ปรชีา 4

146 นายสมรักษ์  มัชฌมิวงศ์ 4

147 นางอ าภา  จ านงจติ 4

148 นายสมพร  บญุนา 4

149 นายวรีะชยั  เทพ ี 4

150 นางพวง  สวนกลู 4

151 นางมาล ี ทองแท ้ 4

152 นายตตยิะ  เจอืกโวน้ 4

153 นางส าล ี มัชฌมิวงค์ 4

154 นางสนทิ  เรอืงมาก 4

155 นางบญุศร ี เทพี 4

156 นางเทยีบ  มณีฉาย 4

157 นางสาวกฤตยิา  เดชารัตน4์

158 นางสาวสภุา  บญุทอง 5

159 น.ส.เกษราณีย ์ รายระยับ5

160 นายเทีย่ง  ศริเิพ็ชร 5

161 นางสมบัต ิ ศริเิพ็ชร 5

162 นายนฤิทธิ ์ ขนุทอง 5

163 น.ส.สชุาวด ี ชา่งคดิ 5

164 นายอมร  ชอบผล 5

165 นายประพันธ ์ สงัขท์อง 5

166 น.ส.อามร  ไทยธานี 5

167 ด.ญ.รุง่ตะวนั  คงขุย้ 5

168 ด.ญ.สนุสิา  คงขุย้ 5



ล ำดบัที่ ชือ่ - สกลุ หมูท่ ี ่ เลขทีบ่ญัชี จ ำนวนเงนิหมำยเหตุ

169 นายภญิโญ  เกษรัตน์ 5

170 นายสจุนิต ์ นุ่นทอง 5

171 นางละเมยีด  แนะแกว้ 5

172 นางละมนุ  ทองแพรว 5

173 นางฉดิ  นุ่นทอง 5

174 นายเสนอ  ชอบผล 5

175 นายไพศาล  ชอบผล 5

176 นายปัญญา  บญุมาก 5

177 น.ส.ชมุ ค าแหง 5

178 นายสมพงษ์  เชือ้บา้นเกาะ5

179 นายแขวง  รุง่เมอืง 5

180 นางฟอง  หรัิญรัตน์ 5

181 นายสญัญา  หรัิญรัตน์ 5

182 นายจรนิทร ์ พานทอง 5

183 นางบญุรัตน ์ หรัิญรัตน์ 5

184 นายนคิม  ทองแพรว 5

185 นางเหยีม  จันทวี 5

186 นายไชยันต ์ ชอบผล 5

187 เด็กชายพนธกร  บญุลอ้ม5

188 นายวรพจน ์ อนิทรทัต 5

189 นายเอกชยั  ชยัสทิธิ์ 6

190

เด็กชายเดชสทิธิ ์ 
ชยัสทิธิ์ 6

191

นายประจวบ  บญุ
ชว่ยรอด 6

192 นายประวงิ  จติสวน 6

193 นางหนูเสรมิ  จติสวน 6

194 นายปลอบ  ชยัสทิธิ์ 6

195 นายผอ่น  หนูเนตร 6

196 นายพทัิกษ์  รัตนพันธ์ 6

197

นายนติย ์ จติรานุ
มาศร์ 6

198 นายบญุธรรม  กจิสวน 6



ล ำดบัที่ ชือ่ - สกลุ หมูท่ ี ่ เลขทีบ่ญัชี จ ำนวนเงนิหมำยเหตุ

199 นายน าชยั  อนิทอง 6

200 นายสมชยั  รัตนพันธ์ 6

201 นายราชนั  กจิสวน 6

202

ด.ช.ณัฐวรี ์ วบิลูย์
กมลชาติ 6

203 นายพรอ้ย  หอมเดช 6

204 น.ส.บบุผา  โปรง่ใจ 6

205 นายวสนัต ์ โปรง่ใจ 6

206 นายส าเรงิ  ทับทอง 6

207

นางสาวอนศิรา ทอง
เกลีย้ง 7

208

นางสาวไมตร ี รัตน
พันธ์ 7

209 นายจรัญ  ชา่งคดิ 7

210 นางสทุนิ  หอมเดช 7

211

นางจ าเนยีร  นนท
แกว้ 7

212 นายวชิาญ  สอดสอ่ง 7

213 นายพล  วงศส์วสัดิ์ 7

214

น.ส.บญุแนบ  
ขนุทอง 7

215 นายสงวน  สระวงั 7

216

นางสารพ ี หมดิ
ปลอ้ง 7

217 นางนันทนา  กจิสวน 7

218

จา่สบิเอกเจรญิ  หนู
คง 7

219

นายปราโมทย ์ กวี
พันธ์ 7

220

ด.ช.ฆฑาณุกรณ์  
เข็มเลา 7

221

นายสรุยิา  จันทร์
แจม่ศรี 7

222 นายจรัญ  สดุสาย 7

223 นางเกต ุ สมทรง 7



ล ำดบัที่ ชือ่ - สกลุ หมูท่ ี ่ เลขทีบ่ญัชี จ ำนวนเงนิหมำยเหตุ

224 นายนคิม  หอมเดช 7

225 นางผอ่น  พงศท์องเมอืง7

226 นายกระจาย  พงศท์องเมอืง7

227 นายอบุล  รัตนพันธ์ 7

228 นางวนัิย  สตุนพัฒน์ 7

229 นางสาวหนูจาย  จันทรแ์จม่ศรี7

230 นายไสว  อาจหาญ 7

231 นางแข  แกว้ศรนีวล 7

232 นายแนม  อ านวย 7

233 นายบญุรัตน ์ หอมเดช 7

234 นายเกษม  สวุรรณรัตน์ 7

235

นายสทุนิ  
อนิทรสวุรรณ 8

236 นายนวิตัร  สมบรูณ์ 8

237

นางสาวภษูา  เกดิ
กลิน่หอม 8

238 นายบญุเลศิ  เทพี 8

239

นายณัฐกรณ์  หรัิญ
รัตน์ 8

240

นายเกยีรตชิยั  คง
ภักดี 8

241 นายแดง  พาระอาสม 8

242

นางอาภรณ์  จนิดา
นลิ 8

243

นายพันธท์พิย ์ แกว้
วชิติ 8

244 น.ส.ชวนชม  ชจูติ 8

245 นายจรัส  พยาบาล 8

246

ด.ญ.ธวลัรัตน ์ แพ
รัตน์ 8

247 น.ส.จารวุรรณ  นุมาศ 8

248 นางเจมิ  พรหมวเิศษ 8

249 นายวนัิย  จลุแกว้ 8

250 นางเล็ก  ธานรัีตน์ 8

251 นายเสถยีร  ชอบผล 8



ล ำดบัที่ ชือ่ - สกลุ หมูท่ ี ่ เลขทีบ่ญัชี จ ำนวนเงนิหมำยเหตุ

252 นางประกอบ  พยาบาล 8

253 นางพานชิย ์ สงสวย 8

254 นางคลาด  ราชสหี์ 8

255 นางนัด  แกว้สาร 8

256 นายสรุนิทร ์ ข าดวง 8

257 นายรวย  เสอืโรจน์ 8

258 นางอาภรณ์  คชเดช 8

259 นายอรณุ  พยาบาล 8

260 นายสวุทิย ์ สวสัดี 8

261 นางพศิมัย  ฉมิปากแพรก8

262

นายโสภณ  ภักดนุี
ฤทธิ์ 9

263 นางวรรณา  รอดคุม้ 9

264

เด็กชายศภุวชิญ ์ 
จตุชิอบ 9

265 นางจนิตนา  ไกรทพิย์ 9

266 นายวรัิตน ์ พยาบาล 9

267 นางจบี  ไกรนรา 9

268 นายธนกร  แชม่ 9

269

นายส าเร็จ  ศักดิ์
สวสัดิ์ 9

270 นายธวชัน ์ ศริเิพชร 9

271 นายจมุพล  ไวยเวช 9

272 นายอ า่  นุ่มนวล 9

273

ด.ช.ธรีดา  โมสกิา
นนท์ 9

274

นางสาวนงเยาว ์ สขุ
สม 9

275

นางสาวพรทพิย ์ โม
สกิานนท์ 9

276 นางเย็น  บญุมาก 9

277

นายเสกสรร  จันทร์
สะอาด 9

278 นางบญุธรรม  หนูเล็ก 9



ล ำดบัที่ ชือ่ - สกลุ หมูท่ ี ่ เลขทีบ่ญัชี จ ำนวนเงนิหมำยเหตุ

279 นางป่ิม  นวลนิม่ 9

280 นางแจก  มคีวามสขุ 9

281 นางรัชน ี บญุเรอืง 9

282 นายอาภรณ์  ชชูืน่ 9

283 นายวฑิรูย ์บญุชมุ 9

284 นายเทพ  นาคสทีอง 9

285 นางเขยีม  จันทรส์ะอาด 9

286 นางพนิชิ  ศขิวิตัร 9

287 นางละมนุ  สทิธศิักดิ์ 9

288 นางสาวนอ้ม  สขุสม 9

289 นางยนิด ี สขุสม 9

290 นางสาวสริธินา  ทองมี 9

291 นางหนอง  ขนขวญั 10

292

นางสาวรักษิณา  
จันทวี

10

293 นายสพุจน ์ ธนาวฒุิ 10

294 นางฉ ่า  สงิหส์วุรรณ 10

295 นางสาวดารา   เชือ้หมอเฒา่10

296 ด.ช.ภรูพัิฒน ์ เสนา 10

297 นายนติย ์ นุ่นทอง 10

298 นางปราณี  เจยีงเพ็ง 10

299 นางฉลวยศร ี สวุรรณศักดิ์10

300 นายชอ้ย  มณีฉาย 10

301 นายเสงีย่ม  สงิหส์วุรรณ10

302 นายเสน่ห ์ ชยัวชิติ 10

303 นางบญุม ี สมทรง 10

304 นายสมนกึ  พรหมหมอเฒา่10

305 นายวอ่ง  สระวงั 10

306 นายจักรพงษ์  อสมัภนิวฒัน์10

307 นางนกิร  แทน่ทอง 10

308 นางโสภา  ณ สวุรรณ 10

309 นายจ านงค ์ สระวงั 10



 

 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ส าหรบั ประสานโครงการพฒันาจังหวัด 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุง่สง  อ าเภอนาบอน  จังหวดันครศรีธรรมราช 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวดัที่ 1  ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม 
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการติดป้ายเตือนเขต
โรงเรียนและตีเส้นจราจร
ชะลอความเร็วถนนสาย
หนองดี-ห้วยพล (บริเวณ
หน้าศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดหนองดี หมู่ที่ 1 
ต าบลทุ่งสง 

เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยและ
ความสงบ
เรียบร้อยของ
การจราจรในเขต
พื้นที่ชุมชน 

ติดตั้งป้ายเตือนเขต
โรงเรียนและตีเส้น
จราจรชะลอ
ความเร็วถนนสาย
หนองดี-ห้วยพล 
(บริเวณศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
หนองด)ี หมู่ที่ 1 
ต าบลทุ่งสง โดย
ด าเนินการติดตั้งป้าย
เตือนเขตโรงเรียน 
จ านวน  2  ป้าย 
และตีเส้นจราจรชลอ
ความเร็วจ านวน  
9.00  เมตร 

12,700 - - - - จ านวนป้ายที่
ติดตั้งและ
ระยะทาง 

มีป้ายเตือนเขต
โรงเรียนและตี
เส้นจราจรชะลอ
ความเร็วถนน
สายหนองดี-
ห้วยพล (บริเวณ
หน้าศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์
ในวัดหนองดี 

กองช่าง 

            

            

ภาคผนวก ช  



 

 

-2- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการติดป้ายเตือนเขต
โรงเรียนและตีเส้นจราจร
ชะลอความเร็วถนนสายสี่
แยกสิเด่-เขตต าบลฉวาง 
(บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชน
บ้านสี่แยก  หมู่ที่ 4) 

เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยและ
ความสงบ
เรียบร้อยของ
การจราจรในเขต
พื้นที่ชุมชน 

ติดตั้งป้ายเตือน
โรงเรียนและตีเส้น
จราจรชะลอ
ความเร็วถนนสายสี่
แยกสิเด่-เขตต าบล
ฉวาง(บริเวณหน้า
โรงเรียนชุมชนบ้านสี่
แยก หมู่ที่ 4 ต าบล
ทุ่งสง จ านวน 2 ป้าย 
ตีเส้นจราจรจ านวน   
9.00  เมตร 

12,700 - - - - จ านวนป้ายที่
ติดตั้งและ
ระยะทาง 

มีป้ายเตือนเขต
โรงเรียนและตี
เส้นจราจรชะลอ
ความเร็วถนน
สายสี่แยกสิเด่-
เขตต าบลฉวาง
(บริเวณหน้า
โรงเรียนชุมชน
บ้านสี่แยก หมู่ที่ 
4 ต าบลทุ่งสง 

กองช่าง 

            

            

3 โครงการขยายเขตระบบไฟ
สาธารณะแสงสวา่ง หมู่ที่ 1 
ต าบลทุ่งสง 

เพื่อให้ประชาชน
ภายในหมู่บ้านได้มี
ไฟฟ้าส่องสว่าง
เส้นทางในเวลา
กลางคืนท าให้
ปลอดภัยลด
อุบัติเหตุ ลดพื้นที่
เสี่ยงจากมิจฉาชีพ 

ขยายเขตระบบไฟ
สาธารณะแสงสวา่ง 
หมู่ท่ี 1 ถนนสายทุ่ง
ใหญ่ – หลักช้างโดย
เริ่มจากสี่แยกหนองดี 
ถึง เขตต าบลปริก 
ระยะทาง 1,540 
เมตร 

- - 220,000 - - จ านวนจุดที่ขยาย ราษฎรในพื้นที่มี
ไฟฟ้าส่องสว่าง
เส้นทางในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการขยายเขตระบบไฟ
สาธารณะแสงสวา่ง หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ภายในหมู่บ้านได้มี
ไฟฟ้าส่องสว่าง
เส้นทางในเวลา
กลางคืนท าให้
ปลอดภัย ลด
อุบัติเหตุ 

ขยายเขตระบบไฟ
สาธารณะแสงสวา่ง 
หมู่ท่ี 2 ถนนสาย
หนองบัว-ชุมชนบ้าน
สี่แยกโดยเริ่มจาก
สามแยกหนองหอย
ถึงบ้านนายสนิท ชัย
สิทธิ์ ระยะทาง 
1,600  เมตร 
จ านวน 18 จุด 

- - 165,743 - - จ านวนจุดที่ขยาย ราษฎรในพื้นที่
ได้มีไฟฟ้าส่อง
สว่างเส้นทางใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

            

            

5 โครงการขยายเขตระบบไฟ
สาธารณะแสงสวา่ง หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ภายในหมู่บ้านได้มี
ไฟฟ้าส่องสว่าง
เส้นทางในเวลา
กลางคืนท าให้
ปลอดภัย ลด
อุบัติเหตุ 

ขยายเขตระบบไฟ
สาธารณะแสงสวา่ง 
หมู่ท่ี 4 ถนนสายสี่
แยก-โคกไม้แดง 
ระยะทาง 2,900  
เมตร จ านวน  34  
จุด 

- - 300,777 - - จ านวนจุดที่ขยาย ราษฎรในพื้นที่
ได้มีไฟฟ้าส่อง
สว่างเส้นทางใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการขยายเขตระบบไฟ
สาธารณะแสงสวา่ง หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ภายในหมู่บ้านได้มี
ไฟฟ้าส่องสว่าง
เส้นทางในเวลา
กลางคืนท าให้
ปลอดภัย ลด
อุบัติเหตุ 

ขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะแสงสวา่ง 
หมู่ท่ี 5  ถนนสายไส
ยูงปัก-คลองโอม 
ระยะทาง 1,600  
เมตร  จ านวน  19  
จุด 

- - 451,647 - - จ านวนจุดที่ขยาย ราษฎรในพื้นที่
ได้มีไฟฟ้าส่อง
สว่างเส้นทางใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

            

            

7 โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่าง หมู่
ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ภายในหมู่บ้านได้มี
ไฟฟ้าส่องสว่าง
เส้นทางในเวลา
กลางคืนท าให้
ปลอดภัย ลด
อุบัติเหตุ 

ขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะแสงสวา่ง 
หมู่ท่ี 7 ถนนสายไส
ยูงปัก-คลองโอม 
ระยะทาง 1,600  
เมตร จ านวน 20 จุด 

- - 214,428 - - จ านวนจุดที่ขยาย ราษฎรในพื้นที่
ได้มีไฟฟ้าส่อง
สว่างเส้นทางใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

8 โครงการขยายเขตระบบไฟ
สาธารณะแสงสวา่ง หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน
ภายในหมู่บ้านได้มี
ไฟฟ้าส่องสว่าง
เส้นทางในเวลา
กลางคืนท าให้
ปลอดภัย ลด
อุบัติเหตุ 

ขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะแสงสวา่ง 
หมู่ท่ี 9 ถนนสายนา
แค  ระยะทาง  720  
เมตร  จ านวน  2 จุด 

- - 104,651 - - จ านวนจุดที่ขยาย ราษฎรในพื้นที่
ได้มีไฟฟ้าส่อง
สว่างเส้นทางใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการขยายเขตระบบไฟ
สาธารณะแสงสวา่ง หมู่ที่ 
10 

เพื่อให้ประชาชน
ภายในหมู่บ้านได้มี
ไฟฟ้าส่องสว่าง
เส้นทางในเวลา
กลางคืนท าให้
ปลอดภัย ลด
อุบัติเหตุ 

ขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะแสงสวา่ง 
หมู่ท่ี 5  ถนนสายไส
ยูงปัก-คลองโอม เริ่ม
จากสะพานม้า – 
โรงเรียนบ้านไสยูงปัก
ระยะทาง 1,820  
เมตร  จ านวน  18  
จุด 

- - 231,206 - - จ านวนจุดที่ขยาย ราษฎรในพื้นที่
ได้มีไฟฟ้าส่อง
สว่างเส้นทางใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวดัที่ 1  ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      ข. ยุธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม 
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1.2  แผนงานพาณชิย์ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาลในพื้นที่  หมู่ท่ี  1 
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่
ต าบลทุ่งสง  มีน้ า
เพื่ออุปโภคบริโภค
ที่เพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล
บริเวณพื้นที่นายสิน
ชัยธุ์  ช านาญกิจ  หมู่
ที่ 1  

- - 219,100 - - จ านวนบ่อบาดาล
ที่ขุดเจาะ 

ราษฎรในพื้นที่
ต าบลทุ่งสงมีน้ า
เพื่ออุปโภค  
บริโภคที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

            

            

2 โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาลในพื้นที่ หมู่ที่ 2  
ต าบลทุ่งสง  

ให้ราษฎรใน
พื้นที่ต าบลทุ่งสง  
มีน้ าเพ่ืออุปโภค
บริโภคที่
เพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาล  จ านวน  
1  บ่อ 

- 222,700 
 

- - - จ านวนบ่อ
บาดาลที่ขุด

เจาะ 

ราษฎรใน
พื้นที่มีน้ าเพื่อ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านบริเวณหมู่
ที่ 2 

ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค
บริโภคเพียงพอ
ทั่วถึง 

ก่อสร้างเป็นแบบ
เหล็กรูปทรงแชม
เปญ 

- 532,000 
 

- - - จ านวนระบบ
ประปาที่
ก่อสร้าง 

ประชานมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาลบริเวณพื้นที่นาง
สุคนธ์ หมู่ที่ 4 

ราษฎรในพื้นที่
ต าบลทุ่งสง  มีน้ า
อุปโภคบริโภคที่
เพียงพอ 

เจาะบ่อบาดาล 
จ านวน  1  จุด 

219,600 
 

- - - - จ านวนบ่อ
บาดาลที่ขุดเจาะ 

ราษฎรในพื้นที่
ต าบลทุ่งสงมีน้ า
เพื่ออุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

            

            

5 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลบริเวณบ้านนาง
หวานใจ บ้านนางประวิง  
หมู่ที่ 5 

ราษฎรในพื้นที่
ต าบลทุ่งสง  มีน้ า
อุปโภคบริโภคที่
เพียงพอ 

เจาะบ่อบาดาล 
จ านวน  1  จุด 

- - - 220,200 220,200 จ านวนบ่อ
บาดาลที่ขุดเจาะ 

ราษฎรในพื้นที่
ต าบลทุ่งสงมีน้ า
เพื่ออุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปา  พื้นที่นายสังวร 
เครือจันทร์ หมู่ที่  6 

ราษฎรในพื้นที่
ต าบลทุ่งสง  มีน้ า
อุปโภคบริโภคที่
เพียงพอ 

ก่อสร้างเป็นแบบ
เหล็กรูปทรงแชม
เปญ 

- 565,400 
 

- - - จ านวนระบบ
ประปาที่ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

7 โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาลบริเวณบ้านนางยุ
ภา สรระวัง หมู่ที่ 7 

ราษฎรในพื้นที่
ต าบลทุ่งสง  มีน้ า
อุปโภคบริโภคที่
เพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาล  จ านวน  
1  บ่อ 

- - 220,000 
 

- - จ านวนบ่อ
บาดาลที่ขุดเจาะ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการขุดลอกสระ
เก็บน้ าบ้านเกาะฆ้อ 
หมู่ที่1 

ราษฎรในพื้นที่มี
น้ าอุปโภคบริโภค
ที่เพียงพอ 

ขุดลอกสระเก็บน้ า
บ้านเกาะฆ้อ  โดย
ขุดลอกปริมาณดิน  
จ านวน  1,350  
ลบม. 

- - 500,000 500,000 500,000 จ านวนสระน้ าที่
ขุดลอก 

ราษฎรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

            

            

9 โครงการขุดลอกสระ
เก็บน้ าหนองปรือ 1 
หมู่ที่  3  

ราษฎรในพ้ืนที ่ 
และใกล้เคียงมี
น้ าอุปโภค
บริโภคที่
เพียงพอ 

ขุดลอกสระเกบ็
น้ าหนองปรือ 1 
หมู่ที่ 3 ขุดลอก
ปริมาณดิน  
จ านวน  8,000  
ลบม. 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนสระน้ าที่
ขุดลอก 

ราษฎรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

10 การติดตั้งกระจกโค้ง
จราจรบริเวณสามแยก
บ้านนายสนอง สวน
แก้ว 

ราษฎรในพื้นที่ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัย  และ
สะดวกในการ
สัญจร 

ติดต้ังกระจกโค้ง
จ านวน  1  จดุ 

- - - - 50,000 จ านวนจุดที่
ติดต้ัง 

ราษฎรมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

11 โครงการสร้างฝาย
ชะลอน้ าหินทิ้งกึ่ง
ถาวรคลองหิน หมู่ 8 

ราษฎรมีน้ า
อุปโภคบริโภค
และใช้การเกษตร
เพียงพอ 

สร้างฝายชะลอ
น้ าหินทิ้งกึ่งถาวร 

- - 500,000 - - จ านวนฝายที่
ก่อสร้าง 

มีแหล่งน้ าที่
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวดัที่ 1  ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ  

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 
2.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันอัคคีภัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสร้างจิตส านึก
และตระหนักด้าน
ความปลอดภัยของ
เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จัดอบรม  และจัดซื้อ
อุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัย 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กได้เตรียม
ความพร้อมใน
ความปลอดภัย 

ส านักงาน
ปลัด 
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ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวดัที่ 1  ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  1  การพฒันาเศรษฐกิจ  
3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม 

3.5  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์สาธารณภัย 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมรับ
สถานการณ ์

จัดอบรมเพื่อเตรียม
ความพร้อมรับ
สถานการณ์อัคคีภัย 

26,620 26,620 26,620 26,620 26,620 จ านวนครั้งที่จัด ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
มายิ่งขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

            

            

2 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ 

เพื่อช่วยอ านวย
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
รณรงค์ให้
ประชาชน
ตระหนักถึงความ
ปลอดภัย 

จัดกิจกรรมเพื่อ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์และปีใหม่ 

51,780 51,780 51,780 51,780 51,780 จ านวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลลดลง 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ อปพร.ต าบล
ทุ่งสง 

เพื่อให้ศูนย์ อป
พร.มีความเข้มแข็ง
และเตรียมพร้อม
ในการบรรเทาสา
ธารณภัย 

จัดการฝึกอบรม 
สมาชิก อปพร. 
จ านวน  1  ครั้ง 

102,620 102,620 102,620 102,620 102,620 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

สมาชิก อปพร. 
มีความพร้อมใน
การปฏิบัติ
หน้าที่ 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่อง
แต่งกาย 

เพื่อให้สมาชิก อป
พร. มีชุดอุปกรณ์
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อชุด อปพร.ให้
สมาชิก อปพร. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนอุปกรณ์
และเครื่องมือใน
การให้บริการ

ประชาชน 

ศูนย์ อปพร.มี
วัสดุอุปกรณ์
และเครื่องมือใน
การให้บริการ
ประชาชน 

ส านักงาน
ปลัด 
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ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวดัที่  4  การสร้างความมั่นคงบนพืน้ฐานชุมชนเขม้แข็ง 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 3  การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิต  

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณสุข 
4.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและก าจัด
โรคไข้เลือดออกและโรค
ระบาด 

เพื่อก าจัดยุง  และ
ป้องกันโรคติดต่อ 

จัดซื้อน้ ายาพ่นหมอก
ควันและน้ ามัน
เชื้อเพลิงและจ่าย
เป็นค่าจ้างพ่นหมอก
ควันในพื้นที่ อบต.ทุ่ง
สง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000    

            

            

 
 
 
 
 
 
 


