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คาํนํา 

 
  สถานการณสาธารณภัยในปจจุ บันมีแนวโนมเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและซับซอนมากขึ้น 
มีสาเหตุเน่ืองจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลก  ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  ประกอบกับ
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสูสังคมเมืองอยางรวดเร็ว  ทําใหประชาชนมีโอกาสอยูใน
พื้นท่ีเสี่ยงภัยเพิ่มมากข้ึน  สงผลใหความเสยีหายจากสาธารณภัยทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น  ทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติ  
เชน  วาตภัย  อุทกภัย  ภัยหนาว  ภัยแลง  และภัยท่ีเกิดการกระทําของมนุษย  เชน อัคคีภัย ภัยจากการคมนาคมชน
สง  อุบัติภัย  และภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย  เปนตน 

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชนที่สุด  มีบทบาทภารกิจใน
การบริหารจัดการภัยพิบัติในลําดับแรก  กอนที่หนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือ  ซึ่งพระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  มาตรา 20 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตน  โดยมีผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
ผูอํานวยการทองถิ่น  มีหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ินของตน  จึงถือไดวาการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเปนภารกิจสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจะตองเตรียมความพรอมในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและใหความชวยเหลือผูประสบภัยภาย
หลังจากสถานการณสิ้นสุดลง 

  ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบลทุงสง  จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยขึ้น  เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพรอม  การแจงเตือนภัย  และการดําเนินการชวยเหลือ
ประชาชนท่ีประสบภัยและใหความชวยเหลือแกหนวยงานทั้งในระดับทองถ่ินดวยกันและรวมกับหนวยงานตางๆ ใน
พื้นท่ีรับผิดชอบและพื้นที่ขางเคียง  ตั้งแตกอนเกิดภัย  ขณะเกิดภัย  และภายหลังเกิดภัย  ใหเปนไปอยางมีมาตรฐาน  
มีเอกภาพ  ยืดหยุน  ถูกตองตามกฎหมาย  ระเบียบ  กฎ  ขอบังคับ คําสั่ง  ประกาศ  และหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ  
รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ  แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครศรีธรรมราช  พ.ศ. 2558  สอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558  
และแผนตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อปองกันและลดความสูญเสียตอชีวิต  และทรัพยสิน  รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ของประเทศอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 
 

(ลงช่ือ)................................................ 
(นายวิธี  สุภาพ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงสง 
ผูอํานวยการทองถ่ิน 
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บทที่  1 
ขอมูลท่ัวไป 

 
 

1.1.1 ที่ตัง้ของตําบล   
องคการบริหารสวนตําบลทุงสง  มีหมูบาน  รวม  10  หมูบาน  ตั้งอยูในอําเภอนาบอน  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอําเภอนาบอน  หางจากที่วาการอาํเภอนาบอน
ประมาณ 12 กิโลเมตร  จํานวนเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  42.50 ตารางกิโลเมตร  หรือคิดเปนจํานวนประมาณ  
26,562.50 ไร  

ทิศเหนือ ติดตอ ตําบลทุงใหญ   อําเภอทุงใหญ  และเขตตําบลฉวาง  อําเภอฉวาง 
ทิศใต ติดตอ ตําบลกรุงหยัน  อําเภอทุงใหญ  และเขตตําบลเขาขาว อําเภอทุงสง 
ทิศตะวันออก ติดตอ ตําบลแกวแสน  อําเภอนาบอน  
ทิศตะวันตก ติดตอ ตําบลปริก  อําเภอทุงใหญ 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ติดตอ  ตําบลหลักชาง  อําเภอชางกลาง 

1.1.2 เขตการปกครอง 
องคการบริหารสวนตําบลทุงสง  ประกอบดวย 
หมูที่ 1  บานหนองดี      หมูท่ี 6  บานปายาง   
หมูที่ 2  บานหนองบัว      หมูที่ 7  บานสมปอย 
หมูที่ 3  บานทุงยวน      หมูท่ี 8  บานคลองโอม 
หมูที่ 4  บานสี่แยก      หมูท่ี 9  บานนาแค 
หมูที่ 5  บานไสยูงปก      หมูท่ี 10 บานไสยูงปก 2   

 1.1.3  ประชากร   
จํานวนประชากร  ท้ังสิ้น  8,470คน  แยกเปน  ชาย  4,134 คน  หญิง  4,336  คน  และ

จํานวนครัวเรือน  2,817   จําแนกตามหมูบาน  ไดดังน้ี (2865 ครวัเรือน ณ 17 มีนาคม 2563) 

หมูที ่ ช่ือบาน กํานัน/ผูใหญบาน 
เพศ 
ชาย 

เพศ 
หญงิ 

จํานวน 
ประชากร 

จํานวน 
ครัวเรือน 

พื้นที่ 
 (ไร) 

พื้นที่ 
ตร.กม. 

๑ หนองดี นายสันติ  บาํรุงภักดิ์ 628 669 1,297 360 ๒,๖๘๒.๘๑ ๔.๒๙ 
๒ หนองบัว นายสาํเนา  ชะนะดี 288 315 603 268 ๒,๖๖๖.๘๘ ๔.๒๘ 
๓ ทุงยวน นายชรินทร  นาคสีทอง 550 583 1,133 400 ๓,๑๗๙.๕๒ ๕.๐๘ 
๔ สี่แยก นายเฉลิม  คงสงค 604 597 1,201 398 ๒,๖๑๓.๗๕ ๔.๑๙ 
๕ ไสยูงปก นายทวี  จริงบํารุง 479 543 1,022 321 ๒,๗๕๑.๘๘ ๔.๔๐ 
๖ ปายาง นายโชคชัย  ศรีนวลออน 347 317 664 202 ๓,๗๕๓.๒๘ ๖.๐๐ 
๗ สมปอย  นายสุภาพ  ศิริเพชร 336 361 697 246 ๒,๑๔๘.๙๑ ๓.๔๔ 
๘ คลองโอม นายยุทธนา  ไกรนรา 334 317 651 193 ๓,๐๕๒.๐๓ ๔.๘๙ 
๙ นาแค นายทรงศักดิ์  สุขสม (กํานัน) 371 384 755 337 ๒,๔๐๓.๙๑ ๓.๘๔ 

๑๐ ไสยูงปก ๒ นายสมศักดิ์  สุชาตพิงศ 212 253 465 145 ๑,๓๐๙.๕๓ ๒.๐๙ 

รวม 4,149 4,339 8,488 2,870 ๒๖,๕๖๒.๕๐ ๔๒.๕๐ 

หมายเหตุ :  ขอมลูจากสํานักทะเบียน อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช   ณ  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕63 

1.1  สภาพทั่วไปขององคการบรหิารสวนตําบลทุงสง  
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1.1.4 การประกอบอาชีพ 

  - อาชีพเกษตรกรรมอยางเดียว       รอยละ  ๔๑.๗๒  
  - ประกอบอาชีพคาขายอยางเดียว   รอยละ   ๑.๖๑ 
  - อาชีพมากกวา  ๑  อาชีพ     รอยละ  ๕๖.๖๕ 
  - ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่ง ไดแก การทําสวนยางพารา การทํานา ปาลมน้าํมัน              

ผลไมตาง ๆ  เลี้ยงสัตว นอกจากนั้นประกอบอาชีพอื่น เชน การรับจาง เปนตน 
      - พื้นที่ทางการเกษตรทั้งหมด  ๒๑,๕๕๐.๑๖  ไร หรือรอยละ ๘๑.๑๓ ของพื้นที่

ทั้งหมดประกอบดวย ยางพารา ๑๙,๙๑๘.๘๑  ไร หรือรอยละ ๙๒.๔๓ ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 
                       นาขาว         ๓๖๒.๐๔  ไร หรือรอยละ   ๑.๖๘ ของพื้นที่การเกษตรท้ังหมด           
                       ปาลมน้ํามนั   ๕๕๘.๑๕  ไร หรือรอยละ   ๒.๕๙ ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 
                       ผลไมตาง ๆ   ๗๑๑.๑๖  ไร  หรือรอยละ  ๓.๓๐  ของพ้ืนท่ีการเกษตรทั้งหมด   
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1.1.5  สถานที่สําคัญ 

พื้นท่ี สถานท่ีสําคัญ พิกัดทางภูมิศาสตร 
หมูที่ 1 สถานที่ราชการ : -   

สถานบริการสาธารณสุข :  รพ.สต.บานหนองดี 
สถาบันการศึกษา : โรงเรยีนวัดหนองดี/ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ 
                           ในวัดหนองดี 
สถานที่ตั้งทางศาสนา :  วัดหนองดี 
พื้นที่ทิ้งขยะ :  - 

 
8300457/99497795 
8300087/99494087 
 
8298676/99494989 

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

 

หมูที่  3 สถานที่ราชการ : -   
สถานบริการสาธารณสุข :  - 
สถาบันการศึกษา : - 
สถานที่ตั้งทางศาสนา :  วัดทุงยวน 
พื้นที่ทิ้งขยะ :  - 

 
 
 
8343667/99491379 

หมูที่  4 สถานที่ราชการ : -   
สถานบริการสาธารณสุข :  รพ.สต.บานสี่แยก 
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนชมุชนบานสี่แยก 
สถานที่ตั้งทางศาสนา :  - 
พื้นที่ทิ้งขยะ :  - 

 
8343902/99494985 
8.346805/99.489804 

หมูที่  5 สถานที่ราชการ : -   
สถานบริการสาธารณสุข :  รพ.สต.บานไสยูงปก 
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนบานไสยูงปก 
                       /ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไสยูงปก 
สถานที่ตั้งทางศาสนา :  - 
พื้นที่ทิ้งขยะ :  - 

 
8252742/99490137 
8264893/99495334 
8256159/99493360 

หมูที่ 6 สถานที่ราชการ : -   
สถานบริการสาธารณสุข :  - 
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนวัดสุวรรณครีี 
สถานที่ตั้งทางศาสนา :  วัดสวุรรณคีรวีงศาราม 
พื้นที่ทิ้งขยะ :  - 

 
 
8239004/99495609 
8237875/99495884 

หมูที่  7 สถานที่ราชการ :    
สถานบริการสาธารณสุข :  - 
สถาบันการศึกษา : - 
สถานที่ตั้งทางศาสนา :  - 
พื้นที่ทิ้งขยะ :  - 
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พื้นที่ สถานที่สําคัญ พกิัดทางภูมิศาสตร 
หมูที่  8 สถานท่ีราชการ : -   

สถานบริการสาธารณสุข :  - 
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนบานคลองโอม  
                       /ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองโอม 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา :  สาํนกัสงฆสวนธรรมจรจรัส 
พื้นท่ีทิ้งขยะ :  - 

 
 
8219846/99463011 
8210354/99461969 
8210060/99461237 

หมูที่  9 สถานท่ีราชการ : ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทุงสง 
สถานบริการสาธารณสุข :   
สถาบันการศึกษา :  
สถานท่ีตั้งทางศาสนา :  - 
พื้นท่ีทิ้งขยะ :  - 

83026304/995059627 

หมูที่  
10 

สถานท่ีราชการ : -   
สถานบริการสาธารณสุข :  - 
สถาบันการศึกษา : - 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา :  - 
พื้นท่ีทิ้งขยะ :  - 

 

รวม สถานท่ีราชการ                   1      แหง 
สถานบริการสาธารณสุข         3      แหง 
สถาบันการศึกษา                 7      แหง 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา             4 
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1.1.6  สาธารณปูโภค 

การไฟฟา 
-  ประชากรทุกหมูบานมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน 

การประปา 
-  ประปาหมูบาน  (ในความรบัผิดชอบของ อบต.ทุงสง)  จํานวน  30  แหง 

หมูที่ ระบบประปา หมูที่ ระบบประปา หมูที่ ระบบประปา 
1 โรงเรียนบานหนองด ี 3 บานหนองน้ําขาว 6 บานหวยโสด 
1 บานบอไทร 3 บานหนองปรือ 7 บานสมปอย (1) 
1 บานเกาะฆอ 3 บานหนองปรือ (อบจ.) 7 บานนายณรงค  สระวัง 
1 บานโคกคลุม 3 บานใสบอน 7 บานนางอุทัย  เชื้อหมอเฒา 
1 บานนางนงเยาว 4 บานโคกไมแดง 8 บานคลองหิน 
1 บานนางสุชีพ  ไกรนรา 4 บานปาแก 9 บานหนองด ี(หลังปมมัน) 
1 บานนายสชุล  สบืพงศ 5 บานทับเรือ 9 ที่ทําการ อบต. 
2 บานหนองบัว 5 บานคลองแปะ(นายนิตย) 9 บานนาแคใน 
2 บานหนองหอย 5 ศพด.บานไสยูงปก 10 บานสมปอย 2 (หลังหอประชุม) 
3 บานบนใส 5 อนามยับานไสยูงปก 10 บานควนปริง 

 
การโทรคมนาคม 

-  ที่ทําการไปรษณียเอกชน        จํานวน  ๑  แหง 
1.1.7  เสนทางคมนาคม  มีเสนทางคมนาคมท่ีสําคัญ ดังนี้ 

-  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑        ผานหมูที่  ๗,๑,๙ 
  -  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๙    ผานหมูที่  ๑,๗,๙ 

-  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๕    ผานหมูที่  ๓,๔ 
-  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  นศ.๓๑๖  ผานหมูที่  ๕,๗,๑๐ 

1.1.8  แหลงแมน้ําลําคลอง 
-  แหลงน้ําธรรมชาติ  ในพืน้ที่องคการบริหารสวนตําบลทุงสงสภาพเปน  หนองนํ้า  

หวย  สระน้ําและคลอง   ดังนี้ 
  - หนอง  ๑  แหง  คือ  หนองน้ําบานหนองดี   

- หวย   ๓  แหง  คือ   หวยตอ  , หวยเคยีน , หวยโสต 
- สระน้าํ ๘ แหง  คือ  สระหนองหอย  ,  สระหนองปรือ , สระหนองน้ําขาว ,  

               สระหนองแปลงยาง , สระน้าํบานโคกบอ  ,  สระบานทับเรอื  , สระน้าํบาน        
                       สมปอย ,  สระโคกนาทราย   

- คลอง  ๔  แหง  คือ  คลองโอม  ,  คลองหยิก  ,  คลองแปะ ,  คลองกลั้ง  
แหลงน้ําที่สรางข้ึน 

-  ฝาย  4  แหง  คือ ฝายทดน้ําบานคลองโอม  ,  ฝายทดน้ํานบเทวดา , ฝายทดน้าํ
คลองยิก ,ฝายน้าํลนหวยโสต   
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1.2.1 สถานการณสาธารณภัยที่เกิดข้ึนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลทุงสง  สวนใหญเกิดจาก 
          (1) ภัยแลง 
   ภัยแลง เกิดขึ้นเนื่องจากน้ํา น้ําฝน น้ําใตดิน หรือน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ หรือสระเก็บนํ้า               
มีนอยกวาปกติในชวงเวลาหนึ่ง โดยมีปริมาณนอยกวาที่พืช คน หรือสัตวตองการ ซึ่งเปนสภาวะการขาดแคลนนํ้า
อุปโภคและบริโภค รวมถึงน้ําเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมในพื้นท่ีใดพ้ืนที่หนึ่งเปนเวลานานจนกอใหเกิด
ความเสียหาย และสงผลกระทบอยางกวางขวางตอชุมชน สังคม และระบบเศรษฐกิจโดยรวม และจากสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเปนสาเหตุใหฤดูฝนมีชวงระยะเวลาสั้นขึ้น ซึ่งหมายถึงวาฤดูแลงจะยาวนานขึ้น 
สงผลใหพื้นที่ตอนบนของประเทศจะมีปริมาณฝนตกนอยลง ทําใหปริมาณน้ําในแหลงเก็บนํ้าทั่วประเทศมี
ปริมาณไมเพียงพอสําหรับอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน นอกจากนี้
ความเจริญของชุมชน การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เชน ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ และจํานวนประชากรที่
ไดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นพรอมกัน เปนตน ทําใหมีความตองการใชน้ําในกิจกรรมตาง ๆ ของทุกภาคสวน มากขึ้น 
จึงเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนน้ํา  

 (2) อุทกภัย (Flood) 
    อุทกภัย เปนสาธารณภัยที่เกิดจากฝนตกหนัก และฝนตกสะสมเปนเวลานาน ทําใหเกิดน้ํา
ทวมฉับพลัน น้ําทวมขัง และน้ําลนตลิ่ง ประชาชนไดรบัความเดือดรอน สิ่งสาธารณประโยชนและทรัพยสินของ
ประชาชนไดรับความเสียหายโดยมีสาเหตุหลัก ไดแก มรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศ
ไทยในชวงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอาวไทยและภาคใตในชวงเดือน
ตุลาคมถึงธันวาคม รองมรสุมที่พาดผานภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงหยอมความกด
อากาศต่ํา และพายุหมุนเขตรอน (ดีเปรสชั่น โซนรอน และไตฝุน) นอกจากน้ี  ยังมีสาเหตุอื่น ๆ ที่ไมไดเกิดข้ึนจาก
ธรรมชาติ เชน อางเก็บน้ํา  เขื่อนแตก เปนตน ในระยะหลังปญหาอุทกภัย เริ่มมีความรุนแรงขึ้น 

 (3) วาตภัย 
  วาตภัย เปนสาธารณภัยท่ีมีสาเหตุจากพายุลมแรง จนทําใหเกิดความเสียหายแกอาคาร 
บานเรือน ตนไม และสิ่งกอสราง รวมถึงชีวิตของประชาชน โดยมีสาเหตุจากปรากฏการณทางธรรมชาติ คือ 
พายุฝนฟาคะนอง พายุฤดูรอน และพายุหมุนเขตรอน (ดีเปรสชั่น โซนรอน และไตฝุน) โดยเฉพาะพายุหมุนเขตรอน
จะสงผลกระทบตอพื้นท่ีเปนบริเวณกวางนับรอยตารางกิโลเมตร (บริเวณที่ศูนยกลางของพายุเคลื่อนที่ผานจะ
ไดรับผลกระทบมากที่สุด) เม่ือพายุมีกําลังแรงในชั้นดีเปรสชั่นจะทําใหเกิดฝนตกหนักและมักมีอุทกภัยตามมา  
หากพายุมีกําลังแรงข้ึนเปนพายุโซนรอนหรือพายุไตฝุนจะกอใหเกิดภัยหลายอยางพรอมกันท้ังวาตภัย อุทกภัย 
และคลื่นพายุชายฝงทะเล (Storm Surge) ซึ่งเปนอันตรายและอาจกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง ทําให
มีผูเสียชีวิตเปนจํานวนมากได 

   

 

 

 

 

1.2  ประวัติการเกิดภยั 
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(4) ภัยจากอบุัติเหตุทางถนน 
  การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยางตอเนื่องของประเทศซึ่งสงผลใหเกิดภัยจาก            
การคมนาคมมากขึ้น และเปนสาเหตุของการเสียชีวิตท่ีสําคัญในลําดับตน ๆ ของประชากรของประเทศ  รวมท้ัง
ความสูญเสียดานอื่น ๆ เชน ความเสียหายตอครอบครัวและสังคม การสูญเสียคารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
การสูญเสียทรัพยากรบุคคลของชาติ เปนตน ซึ่งรอยละ 90 ของภัยจากการคมนาคม คือ อุบัติเหตุทางถนน โดยมี
สาเหตุจากพฤติกรรมเสี่ยงในการใชรถใชถนน การทําผิดกฎจราจร และการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลแลวขับขี่ การไม
สวมหมวกนิรภัย อีกทั้งยานพาหนะ สภาพถนน และสิ่งแวดลอมที่ไมปลอดภัย ซึ่งจากขอมูลของกระทรวง
สาธารณสุขในแตละปมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 14,000 คน หรือคิดเปน 21.96 คน ตอประชากร
หนึ่งแสนคน หรอืเฉลี่ยเดือนละประมาณ 1,166 คน โดยมีทั้งความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน  
  (5) อัคคภัีย   
   อัคคีภัย เปนสาธารณภัยประเภทหนึ่งท่ีเกิดจากไฟ ไฟเปนพลังงานอยางหนึ่งที่ใหความรอนโดย
ความรอนของไฟที่ขาดการควบคุม ดูแล จะทําใหเกิดการติดตอลุกลามไปตามบริ เวณที่มี เชื้อเพลิง               
เกิดการลุกไหมตอเนื่อง หากปลอยเวลาของการลุกไหมนานเกินไป จะทําใหเกิดการลุกลามมากยิ่งขึ้น สภาวะ
ของไฟจะรุนแรงมากขึ้น  ถาการลุกไหมมีเชื้อเพลิงหนุนหรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความรอนแรง 
ก็จะมากยิ่งข้ึน สิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย ไดแก เช้ือเพลิง สารเคมี หรือวัตถุใด ๆ ที่มีสถานะเปนของแข็ง 
ของเหลว หรือกาซท่ีอยูในภาวะพรอมจะเกิดการสันดาปจากการจุดติดใด ๆ หรือจากการสันดาปเอง 
 1.2.2  สถิติการเกิดภัย 
  สถานการณสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลทุงสงที่สําคัญท่ีเกิดขึ้นและสรางความ
สูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัยดังนี้ 
  (1) ภัยแลง  
     ตารางที่ 1-1 : สถิติการเกิดภัยขององคกาบริหารสวนตําบลทุงสง  

พ.ศ. 

จํานวนคร้ัง     

ท่ีเกิดภัย 

(ครั้ง) 

พื้นท่ีประสบภัย 

(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคา 

ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จํานวน
ครัวเรือน 

ท่ีประสบภัย 

เสียชีวิต 
(คน) 

สูญหาย 
(คน) 

 

บาดเจ็บ 
(คน) 

2562 1 ม.,2,3,4,5,7,8,9 74 - - - - 

รวม 1 7 74 - - - - 

      (ท่ีมา : ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาภัยแลงองคการบริหารสวนตําบลทุงสง) 
   
   (2)  วาตภัย 
ตารางที่ 1-2 : สถิติการเกิดภัยขององคการบริหารสวนตําบลทุงสง 

พ.ศ. 

จํานวนครั้ง     

ท่ีเกิดภัย 

(คร้ัง) 

พื้นที่ประสบภัย 

(หมูท่ี/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคา 

ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จํานวน
ครัวเรือน 

ท่ีประสบภัย 

เสียชีวิต 
(คน) 

สูญหาย 
(คน) 

 

บาดเจ็บ 
(คน) 

2562 18 ม.,3,4,5,6,7,8,10 18 - - - - 

รวม 18 7 18 - - - - 

(ท่ีมา : ศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลทุงสงปงบประมาณ 2562)   
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(3)  อุทกภัย 

ตารางที่ 1-3  : สถิติการเกิดภัยขององคการบริหารสวนตําบลทุงสง 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง     

ท่ีเกิดภัย (คร้ัง) 
พื้นท่ีประสบภัย 

(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคา 

ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จํานวน
ครัวเรือน 

ท่ีประสบภัย 

เสียชีวิต 
(คน) 

สูญหาย 
(คน) 

 

บาดเจ็บ 
(คน) 

2562 - - - - - - - 

รวม - - - - - - - 

(ที่มา :) 

   (4)  อุบัติภัยทางถนน   

ตารางที่  1-4  :  สถิติการเกิดภัยขององคการบริหารสวนตําบลทุงสง   

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง     

ท่ีเกิดภัย (คร้ัง) 
พื้นท่ีประสบภัย 

(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคา 

ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จํานวน
ครัวเรือน 

ท่ีประสบภัย 

เสียชีวิต 
(คน) 

สูญหาย 
(คน) 

 

บาดเจ็บ 
(คน) 

2562 - - - - - - - 

รวม - - - - - - - 

   (5)  อัคคีภัย 

ตารางที่  1-5  : สถิติการเกิดภัยขององคการบริหารสวนตําบลทุงสง 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง     

ท่ีเกิดภัย (คร้ัง) 
พื้นท่ีประสบภัย 

(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคา 

ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จํานวน
ครัวเรือน 

ท่ีประสบภัย 

เสียชีวิต 
(คน) 

สูญหาย 
(คน) 

 

บาดเจ็บ 
(คน) 

2562 - - - - - - - 

รวม - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลทุงสง พ.ศ.2563 
 หนา 10 
 

 

 

 

 

 จากการวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายใตฐานขอมูล
สถานการณสาธารณภัย  สถิติการเกิดภัย  ความถี่การเกิดภัย  และปจจัยที่ทําใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
สามารถจัดลําดับความเสี่ยงจากมาไปหานอยตามลําดับได  ดังนี้ 

   ตารางที่ 1-6 ลําดับความเสี่ยงภัยขององคการบริหารสวนตําบลทุงสง 

 
 

ลําดับ 
ความเสี่ยงภัย 

 
ประเภทของภัย 

 

 
ลักษณะของการเกิดภัย 

 
1 ภัยแลง 

 
- ถาฝนทิ้งชวงเปนระยะเวลานาน  แหลงผลิตน้ําประปาแหง จะ
ทําใหเกิดภัยแลงในพื้นที่บางสวน  

2 วาตภัย - ลมพัดแรงทําใหตนไมหักโคนทับหลังคาบานอยูอาศัยของ
ประชาชน  และไมลมขวางถนน  

3 อุทกภัย 
 

- เกิดฝนตกหนัก  และตกติดตอกันเปนเวลาหลายวัน  ทําใหเกิด
น้ําทวมขังในพื้นที่การเกษตรและถนนเสนทางสัญจรในหมูบาน 

4 ภัยจากอุบัติเหตุทางถนน รถเฉี่ยวชน, รถชน 
5 อัคคีภัย ไฟไหมหญาขางถนน,ไฟไหมบาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 การจัดลําดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่องคการบรหิารสวนตําบลทุงสง 
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  ในชวงระยะเวลาที่ผานมามีการเกิดสาธารณภัยขึ้นบอยครั้งและเกิดขึ้นเปนประจําในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง  จึงทําใหองคการบริหารสวนตําบลทุงสง  สามารถคาดการณเกิดภัยไดมากขึ้น  ไดแก  อุทกภัย  
ภัยแลง  วาตภัย  อัคคีภัย  (ระบุเฉพาะประเภทภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่) นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุ
ทางถนน) ก็ยังเปนสาธารณภัยที่เกิดขึ้นบอยครั้งมากขึ้น  ซึ่งการคาดการณทําใหยากเพราะเปนพฤติกรรมของ
มนุษยเวนแตในบางชวงระยะเวลาหากมีการใชถนนมาก  เชน  เทศกาลตางๆ ก็มีแนวโนมจะเกิดมากขึ้น 

 
ประเภทภัย ระยะเวลาที่เกิดภัย 

(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 
 

            

ภัยแลง 
 

            

วาตภัย 
 

            

อัคคีภัย 
 

            

ภัยอุบัติ เหตุทาง
ถนน 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 ปฏิทินสาธารณภัยประจําป 
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บทที่  2 
หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  ปจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุงเนนใหความสําคัญมาก
ขึ้นกับการดําเนินการอยางยั่งยืน  โดยใหความสําคัญกับ “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย” (Disaster 
Risk Managerment : DRM)  ซึ่งประกอบดวย  การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk 
Reduction : DRR) ควบคูกับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟนฟู 
(Recovery) 

 

   

ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหาร
สวนตําบลทุงสง พ.ศ. 2561  ฉบับน้ีใหเปนไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา 4  แหง
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  ดังน้ี 

  “อัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย  ภัยแลง  โรคระบาดในมนุษย  โรคระบาดสัตว  โรคระบาดสัตวนํ้า  
การระบาดของศัตรูพืช  ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน  ไมวาจะเกิดจากธรรมชาติ  มีผูทําให
เกิดข้ึน  อุบัติเหตุ  หรือเหตุอื่นใด  ซ่ึงกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต  รางกายของประชาชน  หรือความเสียหายแก
ทรัพยสินของประชาชน  หรือของรัฐ  และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ  และการกอวินาศกรรมดวย 

 

 

  ระดับการจัดการสาธารณภัยเปนไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558  ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับพื้นท่ี  จํานวนประชากร  ขนาดของภัยความรุนแรง
ผลกระทบและความซับซอนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัยที่ผูมีอํานาจตามกรอบกฎหมายใชดุลย
พินิ จในการตัดสินใจเกี่ ยวกับความสามารถในการเข าควบคุมสถานการณ เปนหลั ก  โดยแบ งเปน 
4  ระดับ  ดังนี้ 

ตารางที่ 2-1 : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา 
                   สาธารณภัย พ.ศ. 2550 

ระดับ การจัดการ ผูมีอํานาจตามกฎหมาย 

1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผูอํานวยการอําเภอ  ผูอํานวยการทองถ่ิน ควบคุมและสั่งการ 

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผูอํานวยการจังหวัด ควบคุมการสั่งการและบัญชาการ 

3 สาธารณภัยขนาดใหญ ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติควบคุม สั่งการและ
บัญชาการ 

4 สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรซีึ่งนายกรัฐมนตรมีอบหมาย ควบคุม 
สั่งการและบัญชาการ 

ที่มา : แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 

2.1  ขอบเขตสาธารณภัย 

2.2  ระดบัการจดัการสาธารณภัย 
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เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลทุงสง นายกองคการ
บริหารสวนตําบลทุงสงในฐานะผูอํานวยการทองถ่ินตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
เขาดําเนนิการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่โดยเร็วเปนลําดับแรกมีอํานาจสั่งการ  ควบคุม  และกํากับ
ดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานและอาสาสมัคร  รวมท้ังติดตามสถานการณท่ีเกิดข้ึนประเมินโอกาสการขยาย
ความรุนแรง  และรายงานนายอําเภอในฐานะผูอํานวยการอําเภอทราบโดยเรว็และเสนอรายงานตอผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัยขนาดเล็กเปนสาธารณภัยขนาดกลางและหรือระดับอื่นตาม
หลักเกณฑการยกระดับตอไป   

 

    

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558  ไดกําหนดยุทธศาสตรการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย  โดยมีเปาหมายเพื่อใหประเทศมีความพรอมรบัสถานการณท่ีอาจเกิดขึ้นโดยการบูรณาการ
รวมกันทุกภาคสวน  ซึ่งจะเปนการสรางมาตรฐานในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศ  โดยใหทองถิ่น  
ชุมชน  และภาคสวนตางๆ เขามามีสวนรวมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน  
รวมท้ังเพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพสังคม  และทองถิ่นเพื่อมุงเขาสู “การรูรับ-ปรับตัว-ฟนเร็วทั่ว-อยางย่ังยืน 
(Resili9ence) ประกอบดวย  4  ยุทธศาสตร  ไดแก 

  ยุทธศาสตรที ่1  การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
       เปนการลดโอกาสที่จะไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ โดยการ
วิเคราะหและจัดการกับปจจัยท่ีเปนสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัยเพื่อลดความลอแหลม ลดปจจัยที่ทํา
ใหเกิดความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมใหเขมแข็งในการจัดการปญหาในปจจุบัน 
รวมถึงปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
   ยุทธศาสตรที ่2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
       เปนการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินใหเปนไปอยางมีมาตรฐาน 
โดยการจัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อเผชิญเหตุการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้น 
ทุกรูปแบบไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียที่จะมีตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ทรัพยากร
สภาพแวดลอม สังคม และประเทศใหมีผลกระทบนอยที่สุด 
   ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางย่ังยืน 
       เปนการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิถีความเปนอยู
ของชุมชนที่ประสบภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดียิ่งข้ึนและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better 
and Safer) ตามความเหมาะสมโดยการนําปจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาดําเนินการฟนฟู         
ซึ่งหมายรวมถึงการซอมสราง (reconstruction) และการฟนสภาพ (rehabilitation) 
   ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัย 
       เปนการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศใหได
มาตรฐานตามหลักสากล โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความรวมมือระหวางประเทศใหมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจําเปนตองไดรับความรวมมอืจากทุกภาคสวน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยคํานึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม 
และประเพณีปฏิบัติใหสอดคลองกับกรอบความรวมมือระหวางประเทศเปนสําคัญ 

2.3  ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภยั 
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   แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทุงสง พ.ศ. 
2561 ฉบับนี้มุงตอบสนองตอยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อสรางความเชื่อมั่นและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ  โดยชุมชนมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการ
เตรียมความพรอมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  หากไดรับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปญญาทองถิ่น
ก็จะสามารถทําใหชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย  โดยการมีสวนรวมของคนหลากหลายกลุม 
ในชุมชน 
 
 
  
  งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลทุงสง 
มีที่มาจาก 2  แหลงงบประมาณ  ไดแก 

(1) งบประมาณรายจายประจําปองคการบริหารสวนตําบลทุงสง  โครงการท่ีใชงบประมาณ 
ที ่  รายละเอียดงบประมาณ           งบประมาณ 
1 โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาล       219,100.- 
2 โครงการเตรียมความพรอมรับสถานการณสาธารณภัย    26,620.- 
3 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลตางๆ     54,120.-  
4 โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืน         100,000.-  
5 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจม       55,100.- 
6 โครงการปองกันอัคคีภัยในศูนยพัฒนาเดก็เล็ก                                               35,000.- 
  (2)  งบกลางขององคการบริหารสวนตําบลทุงสง 
 2.4.1  ภาวะปกติ 
  (1)  องคการบริหารสวนตําบลทุงสงจักทํากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยกําหนดใหมีรายละเอียด  ดังนี้ 
   -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงับอัคคีภัย 
งบดําเนินการ  คาใชสอย  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  
โครงการเตรียมความพรอมรับสถานการณสาธารณภัย  โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  โครงการ
ฝกอบรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนตําบลทุงสง  คาวัสดุ   วัสดุเครื่องแตงกาย  
เพื่อจายเปนคาเครื่องแตงกายของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) หรือชุดปฏิบัติการ อปพร. 
   -  แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบดําเนินการ 
คาใชสอย  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  2. โครงการปองกัน
อัคคีภัยในศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 
   -  แผนงานเคหะและชุมชน  งานการไฟฟาและถนน  งบลงทุน  คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง  คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการขุดเจาะบอบาดาลบริเวณ ม.10  ม.6  และโครงการติดตั้ง
ปายเตือนเขตโรงเรียนและตีเสนจราจรชะลอความเร็วถนน ม.4  ม.1  
  (2)  องคการบริหารสวนตําบลทุงสง  ตั้งงบกลางใหเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่
อาจจะเกิดข้ึน 
   
 

2.4  งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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(3)  องคการบริหารสวนตําบลทุงสง  ดําเนินการสํารองเงินสะสมตามหลักเกณฑการ 
ใชจายเงินสะสมเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนตามอํานาจหนาที่  และสนับสนุนการดําเนินการ
ตามนโยบายรัฐบาล  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ที่ มท. 0808.2/ว 7272  ลงวันที่ 
26  ธันวาคม 2560 
 2.4.2  ภาวะฉุกเฉิน 
   องคการบริหารสวนตําบลทุงสง  นําเงินงบประมาณของหนวยงานที่ไดเตรียมไว 
ไปใชจายเพื่อบรรเทา/ชวยเหลือความเดือดรอนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเปนลําดับแรก  ทั้งนี้หาก
งบประมาณไมเพียงพอ  ใหโอนเงินงบประมาณเหลือจาย  หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอ่ืนที่ยังไมมี
ความจําเปนเรงดวนที่ตองใชจายไปตั้งเปนงบประมาณสําหรับจายเพ่ิมเติมได  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2541  และที่แกไขเพิ่มเติม  และหลักเกณฑ
วาดวยการตั้งงบประมาณเพื่อการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด  
เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2543  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 
 
 
    
 

     
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
แผนภาพที่ 2-1 : แหลงงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ อบต.ทุงสง 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณขององคการปกครองสวนทองถ่ิน 
ในการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

 

งบประมาณรายจายประจาํป งบประมาณอ่ืนๆ 

งบกลางประเภทเงินสาํรองจาย 

งบประมาณเหลือจาย/งบประมาณ
แผนงานโครงการอ่ืนที่ยังไมมี
ความจาํเปนไปตั้งเปนงบประมาณ
สําหรับจายเพิ่มเติม  เงินทดรอง
ราชการ 
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           ในการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ในองคการบริหารสวนตําบลทุงสง  จะมีองคกรที่เก่ียวของในการอํานวยการ  ควบคุม  สั่งการ  และประสาน
การปฏิบัติตั้งแตระดับประเทศ  ซึ่งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล 
ทุงสงตองมีการเชื่อมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาดําเนินการ  รวมทั้งการประสานกับหนวยงาน
บริหารจัดการสาธารณภัยในระดับอําเภอและระดับจังหวัดดวย 
 2.5.1  ระดับนโยบาย 
  (1) คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช) 
        มีหนาที่กําหนดนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  บูรณาการ
พัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระหวางหนวยงานของรัฐและหนวยงานภาคเอกชนใหมี
ประสิทธิภาพ  โดยมีองคประกอบอํานาจหนาที่ตามที่ระบุในมาตรา 6  และมาตรา 7  แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2550 
  (2)  คณะกรรมการปองกันอุบัติเหตุแหงชาติ (กปอ.) 
        มีหนาที่เสนอนโยบายเก่ียวกับการปองกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะ
แนวทางปฏิบัติและประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ  โดยมีองคประกอบ  และอํานาจหนาที่ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ  พ.ศ. 2538  และท่ีแกไขเพิ่มเตมิ 
  (3)  คณะกรรมการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
        มีหนาที่จัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอตอผูวา
ราชการจังหวัดเพื่อประกาศใชตอไป  โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ีตามท่ีระบุในมาตรา  17 แหง
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
 2.5.2  ระดับปฏิบัติ  
   (1)  กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.)  
   ทําหนาท่ีบังคับบัญชา  อํานวยการ  ควบคุม  กํากับ  ดูแล  และประสานการ
ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับโดยมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  เปนผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติและ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ  ( ระดับ  3 ) มีรั ฐมนตรี ว าการ
กระทรวงมหาดไทยและกรณีการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ 4) มีนายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมาย  เปนผูควบคุม  สั่งการ  และบัญชาการ 
   (2)  กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก)  
    ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จัดตั้งกองอํานวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยกลาง  โดยมีอธิบดีกรมปอง กันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู อํานวยการกลาง 
เปนผูอํานวยการมีความรับผิดชอบดังนี้ 
         (2.1)  ภาวะปกติ  ประสานงาน  และบูรณาการขอมูลและการปฏิบัติการของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  ทั้งในสวนของสรรพกําลัง  เครื่องมืออุปกรณ  แผนปฏิบัติการ  เพื่อเตรียมความพรอมใน
การปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยทั้งระบบ 

2.5  องคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทุงสง 
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      (2.2)  ภาวะใกลเ กิดภัย  เตรียมการเผชิญเหตุ  ติดตามและเฝาระวัง
สถานการณรวมถึงวิเคราะหขอมูลที่เก่ียวของ  ประเมินสถานการณและแจงเตือนภัย  พรอมทั้งรายงานและ
เสนอความเห็นตอผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแตระดับการ
จัดการสาธารณภัยเพื่อตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึน  โดยเรียกหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อเปน
การประกอบกําลังในการเริ่มปฏิบัติการ 
         (2.3)  ภาวะเกิดภัย  อํานวยการและบูรณาการประสานการปฏิบัติ  ในกรณี
การจัดการสาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ 1) และขนาดกลาง (ระดับ 2) ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยกลางรับผิดชอบในการอํานวยการประเมินสถานการณ  และสนับสนุนกองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ  รวมทั้งติดตามและเผาระวังสถานการณ  วิเคราะหและประเมินสถานการณ
รายงานสถานการณและแจงเตือน  พรอมทั้งเสนอความคิดเห็นตอผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ  เพ่ือตัดสินใจยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ 3) และนายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรีท่ีนายรัฐมนตรีมอบหมาย  ในกรณกีารจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ 4) 
         ทั้งนี้ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางทําหนาที่เปนสวน
หนึ่งในศูนยประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  ในกรณียกระดับ
เปนการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ 3) และขนาดรายแรงอยางยิง (ระดับ 4) 

 (3)  กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
         ทําหนาที่  อํานวยการ  ควบคุม  สนับสนุนและประสานการปฏิบัติการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ  โดยมีผูวาราชการจังหวัด  เปนผูอํานวยการ  รองผูวา
ราชการจังหวัดท่ีผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย  และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  เปนรองผูอํานวยการ 

 (4)  กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 
         ทําหนาที่อํานวยการ  ควบคุม  สนับสนุน  ประสานการปฏิบัติในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร  และจัดทําแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภท
ความเสี่ยงภัยใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร  รวมท้ังดําเนินการ
สนับสนุนการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และเปนหนวยเผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัยในพื้นที่
รับผิดชอบโดยมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผูอํานวยการ  เปนผูรับผิดชอบ  มีอํานาจหนาท่ีและ
แนวทางปฏิบัติตามหมวด 3  แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  ทั้งนี้  
องคประกอบและอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด 

(5)  กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (กอปภ.อ.) 
         ทําหนาที่อํานวยการ  ควบคุม  สนับสนุน  และประสานการปฏิบัติกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และปฏิบัติงานตามที่ 
ผูวาราชการจังหวัดหรือกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดมอบหมาย  โดยมีนายอําเภอเปน
ผูอํานวยการ 

(6)  กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นท่ี  
ประกอบดวย 
          (6.1)  กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.
เมืองพัทยา) 
                   



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลทุงสง พ.ศ.2563 
 หนา 18 
 

 
 

 
ทําหนาท่ีอํานวยการ  ควบคุม  ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

และเผชิญเหตุ  เม่ือเกิดสาธารณภัยขึ้น  พรอมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของเมืองพัทยาใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีและแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอบางละมุง  รวมถึงมีหนาท่ีชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการ
อําเภอ  ตามที่ไดรับมอบหมาย  พรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ระบุชื่อ อปท.ซ่ึงมีพื้นที่ติดตอหรือใกลเคียง)  หรือเขตพื้นที่อ่ืนเมื่อไดรับการรองขอโดยมีนายเมือง
พัทยา  เปนผูอํานวยการ 
         (6.2)  กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน/
กอปภ.ทม./กอปภ.ทต) 
         ทําหนาที่อํานวยการ  ควบคุม  ปฏิบัติการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยและเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น  พรอมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยเทศบาลใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช รวมถึงมีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตามที่ไดรับมอบหมาย  
พรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดตอหรือ
ใกลเคียงหรือเขตพื้นท่ีอื่นเมื่อไดรับการรองขอ  โดยมีนายกเทศมนตรีเปนผูอํานวยการ 
         (6.3)  กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหาร 
สวนตําบล (กอปภ.อบต.) ทําหนาที่อํานวยการ  ควบคุม  ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และ
เผชิญเหตุ  เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น  พรอมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลทุงสงใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  
และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ  รวมถึงมีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและ
ผูอํานวยการอําเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย  พรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคการ
บริหารสวนตําบลแกวแสน/องคการบริหารสวนตําบลปริก/องคการบริหารสวนตําบลกรุงหยัน/เทศบาลตําบล
หลักชาง  ซึ่งมีพ้ืนที่ใกลเคยีง  หรือเขตพื้นที่อ่ืนเม่ือไดรับการรองขอ  โดยมีนายกองคการบริหารสวนตําบลเปน
ผูอํานวยการ 
    การจัดการในภาวะฉุกเฉิน  (รายเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทที่ 4  การ
ปฏิบัติขณะเกิดภัย) 
    เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่  ใหกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทุงสง  จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบล
ทุงสง  ขึ้น  โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูอํานวยการทองถิ่นควบคุมและสั่งการ  เพื่อทําหนาที่
จัดการสาธารภัยที่เกิดขึ้นจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ  พรอมทั้งประสานงานกับสวนราชการและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการสาธารณภัย
ในพื้นที่  พรอมทั้งใหรายงานผูอํานวยการอําเภอนาบอนทราบทันที 
    หากประเมินสถานการณสาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของ
ทรัพยากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเขาจัดการกับสาธารณภัยใหยุติโดยเร็วแลว  ใหรายงานให
ผูอํานวยการอําเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีติดตอหรือใกลเคยีง  และหรือกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบรหิารสวนตําบลทุงสง พ.ศ.2563 
 หนา 19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒-๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อําเภอ (กอปภ.อ.) 

ผูอํานวยการอําเภอ 
(นายอําเภอ) 

 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
จังหวดั (กอปภ.จ.) 

ผูอํานวยการจังหวัด 
(ผูวาราชการจังหวัด) 

รองผูอํานวยการจังหวัด 
(นายกองคการบริหารสวนจังหวัด) 

 

กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 

ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 
(รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) 

รองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย) 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

องคการบริหารสวนตาํบล (กอปภ.อบต.) 
ผูอํานวยการทองถ่ิน 

(นายกองคการบริหารสวนตําบล) 
ผูชวยผูอํานวยการทองถ่ิน 

(ปลดัองคการบริหารสวนตําบล) 

กรณีเกิดสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
กรงุเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 
ผูอํานวยการทองถ่ิน 

(นายกเมืองพัทยา) 
ผูชวยผูอํานวยการทองถ่ิน 

(ปลดัเมืองพัทยา) 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เทศบาล (กอปภ.ทน /ทม./ทต.) ผูอํานวยการทองถ่ิน 

(นายกเทศมนตรี) 
ผูชวยผูอํานวยการทองถิ่น 

(ปลดัเทศบาล) 

นายกรัฐมนตรี 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภยักลาง (กอปภ.ก.) 

ผูอํานวยการกลาง  
(อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) 

รองผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 
(ปลดักรุงเทพมหานคร) 

ผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผูอํานวยการเขต) 
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บทบาทภารกิจ   

  เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลทุงสง  จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลทุงสง  เพื่อทําหนาที่
จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ  พรอมทั้งประสานกับสวนราชการและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการสาธารณภัย
ทุกขั้นตอน  หากในกรณีไมสามารถควบคุมสถานการณสาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลําพัง  ใหขอรับ
การสนับสนุนจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ติดตอหรือใกลเคียง  และหรือกอง
อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ  โดยมีผูอํานวยการทองถ่ิน  เปนผูควบคุมและสั่งการ 
 
   
                         
                       ภาวะปกติ                                                       ภาวะฉุกเฉิน 
                 (ไมเกิดสาธารณภัย)                                   (เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) 
 
 
                                                             จัดตั้ง                                                                           
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 2-3 : องคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  
 
  
  2.7.1  การปฏิบัติรวมกับอําเภอและจังหวัด 
   (1)  จัดเจาหนาที่ประสานอําเภอและจังหวัด  ในชวงระยะขณะเกิดภัย  พรอมทั้ง
รายงานสถานการณสาธารณภัยที่เกิดข้ึนตามขอเท็จจริงเปนระยะๆ 
   (2)  กรณีสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรงใหประสานขอกําลังสนับสนุนจาก
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและจังหวัดตามลําดับ 
  2.7.2  การปฏิบัติรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียง 
   (1)  เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลทุงสง  และ 
สาธารณภัยมีความรุนแรงขยายเปนวงกวาง  ใหผูอํานวยการองคการบริหารสวนตําบลทุงสงรายงาน
ผูอํานวยการอําเภอ  พรอมทั้งประสานกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหาร 
สวนตําบลแกวแสน  องคการบริหารสวนตําบลนาบอน  เทศบาลตําบลนาบอน  ซึ่งมีพื้นที่ติดตอใกลเคียงใหการ
สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึน   

การจัดการสาธารณภัยระดับ 1 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตําบลทุงสง ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลทุงสง 

ผูอํานวยการทองถิ่น 
(นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงสง)                                                  

ผูอํานวยการทองถิ่น 
(นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงสง) 

2.6  การจัดตั้งศูนยปฏบิัติการฉุกเฉิน อบต.ทุงสง  (เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) 
 

2.7  การปฏิบัตริวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ 
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   (2)  เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลทุงสง  ซึ่งมี
พื้นที่ใกลเคียงกับองคการบริหารสวนตําบลแกวแสน  องคการบริหารสวนตําบลปริก  องคการบริหารสวน
ตําบลกรุงหยัน เทศบาลตําบลหลักชาง  ใหขอรับการสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดกับ
หนวยงานดังกลาว  เพื่อเปนการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานรวมกัน 

2.7.3  การปฏิบัติรวมกับภาคประชาสังคม  เอกชน  และองคการสาธารณกุศล 
   กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทุงสง 
เปนศูนยกลางในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด 24  ชั่วโมง  เพื่อใหสามารถติดตอ
ประสานงาน  สั่งการ  รายงานการปฏิบัติ  ระหวางหนวยงานที่เก่ียวของไดอยางตอเน่ือง  รวดเร็ว  และ 
เชื่อถือไดโดยมีแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติ  ดังนี้ 
   (1) จัดเจาหนาท่ีประสานงานกับศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบล 
ทุงสงเพื่อรวมปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และการชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัยใหเปนไป
อยางมีเอกภาพ 
   (2)  จัดทําแผนประสานกับองคการสาธารณกุศล  และใหองคการสาธารณกุศลใน
จังหวัดจัดเจาหนาท่ีประสานงานกับองคการบริหารสวนตําบลทุงสง ตลอด 24 ชั่วโมง  พรอมอุปกรณและ
บุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติภารกิจได 
   (3)  องคการบริหารสวนตําบลทุงสง  และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล
รวมกับองคการสาธารณกุศลจัดทําแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร  เจาหนาที่  อุปกรณ  และ
เครื่องมือ  เพื่อการปฏิบัติงานขององคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแตละระดับ 
   (4)  กรณีที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นผูอํานวยการหรือเจาพนักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยมอบหมายใหองคการสาธารณกุศลชวยเหลือผูประสบภัย  ดังพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 27 (5) 
   (5)  กรณีที่ไดรับการประสานจากองคการบริหารสวนตําบลทุงสง  หรือหนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ เชน ตํารวจ  เทศบาล  เปนตน  ใหองคการสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังท่ีเกิดเหตุ  
และรายใหงานตัวที่ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลทุงสง  หรือผูอํานวยการทองถ่ิน  เพื่อรับ
มอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ 
   (6)  กรณีหลังเกิดสาธารณภัย  ใหองคการสาธารณกุศล  องคกรเอกชน  ชวยเหลือ
เจาหนาที่หรือหนวยงานที่เก่ียวของในการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีเกิดเหตุ  และพื้นที่รองรับการอพยพ
ประสานหนวยแพทยและพยาบาล  อีกทั้งใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนแกผูประสบสาธารณภัย พรอมท้ัง
ลําเลียงผูไดรับบาดเจ็บสงโรงพยาบาลนาบอน  รวมท้ังอพยพชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยไปยังที่ปลอดภัย
หรือพื้นที่รองรับการอพยพ 
 
ตารางที่ 2-2  รายนามภาคประชาสงัคมและองคกรสาธารณกุศลในพื้นที่ อบต.ทุงสง 
ลําดับที ่ รายนามภาคประชาสังคมและองคกรสาธารณกุศล โทรศพัท /โทรสาร รายช่ือผูประสานงาน 
1 มูลนิธิประชารวมใจ 0 7549 1256 

087 389 2083 
นายอดิศักดิ์  สังขโชติ 
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บทที่  3 
การปฏิบัติกอนการเกดิภัย 
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ฉบับน้ี  มุงดําเนินงานตอบสนองตอยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558  ใหบรรลุผลสําเร็จในทางปฏิบัติ  โดยมีเปาหมายสําคัญในการลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อสรางความเชื่อม่ัน  ความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่  
ตามแนวทางในการดําเนินงานดานการปองกันบรรเทาการลดผลกระทบจากสาธารณภัย  และการเตรียมความ
พรอมโดยกําหนดแนวทางปฏิบัติไว  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรการมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  เปนการลดโอกาสที่จะไดรับ
ผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ  โดยการวิเคราะหและการบริหารจัดการปจจัยที่เปนสาเหตุ
และผลกระทบของสาธารณภัย  เพื่อกําหนดนโยบาย  มาตรการ  หรือกิจกรรมตางๆ ใหสามารถลดความ
ลอแหลมลดปจจัยที่ทําใหเกิดความเปราะบาง  และเพิ่มศักยภาพของบุคคลชุมชน  และสังคมใหเข็มแข็งในการ
จัดการปญหา  โดยมีเปาหมายในการลดความเสี่ยงท่ีมีอยูในชุมชนและสังคมในปจจุบัน  รวมถึงปองกันความ
เสียหายที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
   
 
 
 3.2.1  นิยามความเสี่ยง 
  ความเสีย่งจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง  โอกาสทีส่าธารณภัย  ทาํใหเกิดความสญูเสีย
ตอชีวิต  รางกาย  ทรพัยสนิ  ความเปนอยู  และภาคบริการตางๆ ในชุมชนโดยชุมชนหนึ่ง  ณ หวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
ในอนาคต ซึ่งสามารถแทนดวยสมการแสดงความสัมพันธของปจจัยที่เกี่ยวขอกับความเสี่ยง  ไดแก  ภัย  ความ
ลอแหลม  ความเปราะบาง  และศักยภาพ  ดังนี ้
  
ความเส่ียง (Risk) =  ภัย (Hazard) × ความลอแหลม (Exposure) × ความเปราะบาง (Vulnerability) 
                                                                 ศักยภาพ (Capacity) 
  การวิเคราะหความเสี่ยง, การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการ
กําหนดลักษณะขนาด  หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะหภัยที่เกิดข้ึนและประเมินสภาวะการเปดรับ
ตอความเสี่ยง (exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และศักยภาพ (Capacity) ในการรับมือของ
ชุมชนที่อาจเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน  การดํารงชีวิตและส่ิงแวดลอม  เปนการวิเคราะหความ 
นาจะเปนในการเกิดผลกระทบจากภัยในพื้นที่หน่ึงๆ มีประโยชนในการวางแผนเพื่อการจัดการความเสี่ยง 
อยางมีระบบ  
  ภัย (Hazard)  หมายถึง เหตุการณที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษยที่อาจนํามา
ซึ่งความสูญเสียตอชีวิต  ทรัพยสิน  ตลอดจนทําใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดลอม 
  ความลอแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผูคน  อาคารบานเรือน  ทรัพยสิน  ระบบตางๆ 
หรือองคประกอบใดๆ มีที่ตั้งอยูในพ้ืนที่เสี่ยงและอาจไดรบัความเสียหาย 

3.1  การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

3.2 การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ทําใหชุมชนหรือสังคมขาด
ความสามารถในการปกปองตนเอง  ทําใหไมสามารถรับมือกับสาธารณภัย  หรือไมสามารถฟนฟูไดอยางรวดเร็วจาก
ความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย  ปจจัยเหลานี้มีอยูในชุมชนหรือสังคมมานานกอนเกิดสาธารณภัย  และจาก
ความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย  อาจเปนปจจัยที่ทําใหผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น 
  ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถที่จะกระทําการอยางใดอยางหนึ่งหรือ
ความสามารถท่ีอาจจะพัฒนาตอไปใหเปนประโยชนมากข้ึน 
 3.2.2  ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย  ประกอบดวย  7  ขั้นตอน  ไดแก 
ขั้นที่ 1  การทําความเขาใจเหตุการณปจจุบัน  ความตองการในกาประเมินความเสี่ยง  และพิจารณาถึงขอมูล
ในอดีต ขั้นที่ 2  การประเมินภัย  ขั้นที่ 3  การประเมินความลอแหลม  ขั้นที่ 4  การวิเคราะหความเปราะบาง
และศกัยภาพ  ข้ันที่ 5  การวิเคราะหผลกระทบและระดับความเสี่ยง ขั้นท่ี 6  การจัดทําขอมูลความเสี่ยงและ
แนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยง  ข้ันที่ 7  การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการใน
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
   ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทุงสง  
จัดทีมประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย  เพื่อเขาสํารวจพื้นที่และจัดเก็บขอมูลขอเท็จจริงจากเหตุการณ 
สาธารณภัยและเปนขอมูลในการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง  รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจสั่งการในการรับมือสถานการณที่อาจจะเกิดขึ้น  ไดแก  (1) การจัดการความเสี่ยงการ
ปองกันหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  (2) การแกไขปญหาความเปราะบางและความลอแหลม (การลดผลกระทบ)  
(3) การเตรยีมความพรอมรับมือสาธารณภัย และ  (4) การถายโอนหรือแบงปนความเสี่ยง 
   ทั้งนี้  ตัวอยางของทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงตามกลยุทธขางตน  ในกรณี
แผนดินไหว  พายุโซนรอน  และอุทกภัย  แสดงในตารางที่ 3-1 
ตารางที่ 3-1  ตัวอยางของประเภททางเลือกในการจดัการความเสี่ยง กรณีแผนดินไหว  พายุโซนรอน  
และอุทกภัย 
ประเภท
ของภัย 

ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ 
การปองกัน/
หลีกเลี่ยง 

การลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม การถายโอนหรือ
แบงปนความเสี่ยง 

แผนดินไหว 
(ตัวอยาง) 

ยายสิ่งกอสรางและ
โครงสรางที่
เปราะบางทั้งหมด
จากบริเวณพื้นที่เสี่ยง
สูงซึ่งจะไดรับ
ผลกระทบจากแรง
สั่นและบริเวณเสี่ยง
ตอทรายดูดหรือ
ทรายเหลว 

ใชวัสดุและวิธีการ
กอสรางที่ทนตอ
แผนดินไหวออก
กฎหมายควบคุม
สิ่งกอสรางการซอมแซม
และเสริมสรางความ
แข็งแรงอาคาร  การ
วางแผนการใชท่ีดิน  
โดยคํานึงถึงความเสี่ยง 

การวางแผนเฉพาะกิจ
ฉุกเฉินซึ่งครอบคลุมทั้ง
บริเวณการเฝาระวัง
แผนดินไหวการซอมรับมือ
แผนดินไหวการจัดเตรียม
สิ่งของยังชีพและสิ่งของ
สํารอง  การฝกทมีคนหา
และชวยเหลือการให
ความรูแกประชาชน 

ประกันความเสี่ยง
จากแผนดินไหว  การ
รวมกลุมความเสี่ยง  
เงินทุนสําหรับซอม
สราง  และกองทุน
ออมทรัพยชุมชน
สําหรับการซอมสราง
และฟนสภาพ 
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ประเภท
ของภัย 

ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ 
การปองกัน/หลีกเลี่ยง การลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม การถายโอนหรือ

แบงปนความเสี่ยง 
พายโุซน
รอน 
(ตัวอยาง) 

ยายชุมชนที่สุมเสี่ยงออก
หางจากชายฝงและ
เสนทางพายุรวมถึง
บริเวณพ้ืนท่ีตําซึ่งเสี่ยง
ตออุทกภัย 

กอสรางแนวกําบังลม
หรือใชพื้นท่ีทาง
ธรรมชาติ  ในการลด
แรงลมกอสรางคันดิน
หรือเข่ือนหรือกําแพง
คลื่น  และอื่นๆ เปนแนว
กันน้ํา  ยกอาคารให
บริเวณเสี่ยงตอน้ําทวม
อยูเหนือระดับน้ําที่
คาดการณไว  ใชแนว
กําบังธรรมชาต ิ เชน  
ปาชายเลน  วางแผน
ท่ีดิน  เปนตน 

การเฝาระวังการ
พยากรณการเตือนภัย
ลวงหนาสําหรับพายุใต
ฝุนการเตือนภัยน้ําทวม
ลวงหนาการจัดการ
และการวางแผนอพยพ
การจัดเตรียมสิ่งของยัง
ชีพการหาที่หลบพายุ
ไตฝุนและกําหนดศูนย
อพยพฉุกเฉิน 

ประกันความเสี่ยง
อุทกภัย  ประกัน
ผลผลิตจากภัยพิบัติ  
เงินทุนเพื่อการ
ซอมแซมสราง  หรือ
กองทุนออมทรัพย
ของชุมชน  สําหรับ
การซอมสราง  
โครงการรับซื้อบาน
ในพื้นท่ีน้ําทวมถึง 

 รายละเอียดเรื่องการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยสามารถศกึษาเพิ่มเติมไดท่ี  
www.disaster.go.th./ หนวยงานภายใน /กองนโยบายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ดาวนโหลด 
/สวนนโยบายภัยธรรมชาต ิ
 
 
 เม่ือมีการวิเคราะหความเสี่ยงหรือการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแลวจะทําใหทราบถึง 
พื้นที่เสี่ยงภัย  และปจจัยที่ทําใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  ซึ่งจะทําใหสามารถกําหนดแนวทางในการลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยไดตรงกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  นําไปสูการลดความเสี่ยงอยางยั่งยืน  หมูบาน/ชุมชน
มีวิธีการรูรับปรับตัวในการรับมือกับสถานการณสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น   การกําหนดกิจกรรม  โครงการ
หรือแผนงานท่ีกําหนดจากผลการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงของพื้นที่หนึ่ งๆ เพื่อลดโอกาส 
ในการไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยที่สามารถคาดการณไดในปจจุบันและเพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสี่ยง
เพิ่มมากขึ้นในอนาคต 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงสง  รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตตําบล  ซึ่งมี
หมูบานท่ีเปนพื้นท่ีเสี่ยงภัย  และปจจัยที่เปนสาเหตุทําใหเกิดความเสี่ยงจากภัยตางๆ ดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 

 
 

3.3  พ้ืนที่เสี่ยง  ระดับความเสี่ยง  และปจจัยที่ทําใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
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ตารางที่ 3-2 ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุทีท่ําใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององคการบริหารสวน
ตําบลทุงสง 
 

ประเภท
ของภัย 

 
ระดับความเสี่ยง 

ปจจัย/สาเหตุที่ทาํใหเกิดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ
ลดความเสี่ยงจากสา

ธารณภัย เสี่ยงสูง เสี่ยงปาน
กลาง 

เสี่ยงตํ่า 

ภัยแลง ม.1,3,4,5,6,7 2,8,9,10  ความเปราะบาง พื้นท่ีไมมีแหลงน้ํา 
ความลอแหลม  น้ําท่ีใชผลิต
ประปามีไมเพียงพอ  ฝนทิ้งชวง 
ศักยภาพ รถน้ําอเนกประสงค 1  
คัน  สํารวจและขุดเจาะบอน้ํา 

1 โครงการขุดเจาะ
บอน้ําบาดาล  
 

วาตภัย  ม.1-10  ความเปราะบาง มีฝนตก  ลมพัด
แรง 
ความลอแหลม  ประชาชนปลูก
ตนไมใกลบานพักอาศยั 
ศักยภาพ  อบต.ทุงสงชวยเหลือ
ซอมแซมบานพักอาศัยบางสวน 

-จัดหาวัสดุซอมแซม
บานพักอาศัยให
ประชาชน 

 

อุทกภัย ม.2,3,4 ม.5,10 ม.1,8,9 ความเปราะบาง  เปนพ้ืนท่ีราบลุม
บางสวน 
ความลอแหลม  น้ําทวมขังบริเวณ
ท่ีลุม  
ศักยภาพ มีเรือทองแบนให
ประชาชนใชสัญจร 

- 

อุบัติเหตุ ม.1,4,7,8,9 ม.2,3,5,10 ม.6 ความเปราะบาง  ประชาชนขาด
ความตระหนักถึงอันตรายจาก
อุบัติเหตุ  
ความลอแหลม  ไมเคารพกฎ
จราจร เชน ขับรถยอนศร ขับเร็ว 
ศักยภาพ  ตั้งดานชุมชนรวมกับ
เจาหนาที่ตํารวจชวงเทศกาลเพ่ือ
ปองปราม 

1. โครงการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลตางๆ 

อัคคีภัย  ม.1-10  ความเปราะบาง หนาแลงสภาพ
พื้นที่แหงแลง 
ความลอแหลม  ไฟไหมหญาริม
ทาง  และพื้นที่การเกษตร  
ศักยภาพ รถน้ําอเนกประสงค 
จํานวน 1 คัน 

1.โครงการเตรียมความ
พรอมรับสถานการณ 
สาธารณภัย  
2.โครงการปองกันและ
ระงับอัคคีภัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
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การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลทุงสง 

 
 

ประเภท 
ของภัย 

 
ระดับความเสี่ยงภัย 

 
ปจจัย/สาเหตุ ที่ทําใหเกิดความ

เสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการการ
ลดความเสี่ยงจาก 

สาธารณภัย เสี่ยงสูง เสี่ยง 
ปานกลาง 

เสียงตํ่า 

ภัยแลง หมูท่ี 
1,3,4,5 
6,7,8 

หมูที่ 
2,9,10 

 แหลงน้ําใชในการผลิตน้ําประปา
ใชไดในระยะหนึ่ง   แตเมื่อถึงฤดู
แลง  แหลงผลิตนํ้าประปามีนํ้า
ไมเพียงพอ   
 

1 โครงการขุดเจาะบอ
น้ําบาดาล  
 

อุทกภัย หมูท่ี 2,3,4 ม.5,10 ม.1,8,9 เปนพื้นที่ราบลุม  ฝนตกสะสม
เปนเวลานานทาํใหเกิดน้ําทวม
ขัง 

1. โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน
ตําบลทุงสง 

2. โครงการเตรียมความ
พรอมรับสถานการณ 
สาธารณภัย 

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

 พายุฤดูรอน 
ลมแรงจนทําใหเกิดความ
เสียหายแกอาคารบานเรือน  
ตนไม  และสิ่งกอสราง   

อัคคีภัย  หมูที่  
1 - 10 

 ความเสี่ยงจากสภาพอากาศท่ี
รอนจัดทําใหเกิดความแหงแลง
ความประมาท  การชาํรุดของ
อุปกรณเครื่องใชโดยขาดการ
ตรวจเช็คอยางสม่ําเสมอ 

อุบัติเหตุ 
ทางถนน 

หมูที่
1,9,7,8,4 

หมูที่
3,2,10 

หมูที่ 
5,6 

เปนพื้นที่ติดถนนสายหลักและ
สายรองผูขับข่ีขับรถดวย
ความเร็ว  และมีการขับรถไม
เคารพกฎจราจร 

1. โครงการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลตางๆ 
2. โครงการอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ 
อปพร. 

 
 
 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลทุงสง พ.ศ.2563 
 หนา 27 
 

 
 
 

 
 3.4.1  การปองกันและลดผลกระทบ 
  เน่ืองจากองคการบริหารสวนตําบลทุงสงมีพื้นที่สาธารณภัยที่สงผลกระทบ  ไดแก  ภัยจาก  
ภัยแลง  อุทกภัย  วาตภัย  อุบัติเหตุทางถนน  และอัคคีภัย  จึงใหความสําคัญกับแนวทางการดาํเนินงาน  ดังน้ี 

(1)  ดานโครงสราง   
องคการบริหารสวนตําบลทุงสงไดพิจารณาโครงสรางที่สอดคลองกับสภาพพื้นที่เสี่ยงจาก

ภัยดังกลาว  จึงไดจัดสรางระบบประปาใหเพียงพอและครอบคลุมทุกหมูบาน  สวนความเสียหายที่เกิดจาก
ผลกระทบทางอุทกภัยทําใหถนนหินคลุกหลายสายไดรับความเสียหายจึงดําเนินการสรางถนนลาดยางซึ่งเปน
ถนนถาวรใหกับประชาชนไดสัญจรไปมาอยางสะดวก  ผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนไดดําเนินการติดตั้ง
เครื่องหมายจราจรบริเวณจุดเสี่ยงและตีเสนจราจร ปายแจงเตือน  ใหกับผูขับขี่ เกิดความตระหนัก 
และระมัดระวังมากย่ิงขึ้น  ติดตั้งไฟฟาสองสวางในบริเวณจุดเสี่ยงในเวลากลางคนืใหกับชุมชนที่มีความเสี่ยง 

(2)  ดานไมใชโครงสราง 
การปองกันโดยไมใชโครงสราง  เปนการใชนโยบาย  กฎระเบียบ  การวางแผนและ

กิจกรรมตางๆ เพื่อลดความเสี่ยง โดยองคการบริหารสวนตําบลทุงสงไดจัดทําโครงการที่ใหความรู 
แกอาสาสมัครและประชาชนรวมท้ังพนักงาน  การแจงเตือนและการใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกประชาชน 
ในพื้นที่เก่ียวกับสาธารณภัยตางๆ  
 3.4.2  การเตรียมความพรอมรับสถานการณสาธารณภัยดําเนินการดังน้ี 
  (1)  การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (CBDRM)  เปนการ
เสริมสรางศักยภาพเนนการอาศัยชุมชน/หมูบานเปนศูนยกลางในการปองกัน  แกไข  บรรเทา  และฟนฟู 
ความเสียหายจากสาธารณภัย  โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผน  ตัดสินใจ  กําหนดแนวทาง 
การแกไขปญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  เพื่อลดความเสี่ยงภัยของชุมชนและเพิ่ม 
ขีดความสามารถใหคนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยไดดวยตนเองในระดับหนึ่งกอนที่หนวยงาน
ภายนอกจะเขามาใหความชวยเหลือ    
  (2)  การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี  เปนเครื่องมือและกิจกรรมในการ
สรางความพรอมและเพิ่มศักยภาพของหนวยงานและบุคลากร  รวมทั้งเปนการทดสอบการประสานงานและ
การบูรณาการความรวมมือ  ทําใหทราบจุดบกพรองและชองวางในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน  เพื่อนําไปสู
การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลทุงสง  และ
แผนเผชิญเหตุสาธารณภัยใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน  การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหหมาย
รวมถึงการฝก  การซักซอม  การฝกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจําเปนของแตละหนวยงานในทุกระดับ  
  (3)  การเฝาระวังการประเมินสถานการณ 
   (3.1)  จัดชุดเฝาระวังและติดตามสถานการณ  เพื่อทําหนาท่ีเฝาระวังและติดตาม
สถานการณขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณสาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึนตลอด 24  ชั่วโมง  พรอมทั้ง
ประสานการปฏิบัติกับกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขางเคียง 
   (3.2)  ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณธรรมชาติ  ขอมูลสถานการณ
และการแจงขาว  การเตอืนภัยจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไปและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน  กรมอุตุนิยมวิทยา  กรมชลประทาน  กรมทรัพยากรน้าํ  กรมอุทกศาสตร  รวมทั้ง
สื่อตางๆ เพื่อรวบรวมขอมูลวิเคราะห  เฝาระวัง  ประเมินแนวโนมการเกิดภัย   

3.4  แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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การติดตามขอมูลความเคล่ือนไหวของเหตุการณท่ีอาจสงผลใหเกิดสาธารณภัย
รวมทั้งทําหนาที่เฝาระวัง  ใหขอมูลขาวสารแกประชาชน   โดยกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลทุงสง 

(4)  การเตรียมการอพยพ  กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการ
บริหารสวนตําบลทุงสงมีแนวทางปฏิบัติสําหรับเตรียมการอพยพ  ดังนี้  
   (4.1)  จดัทําแผนอพยพหลักผูประสบภัยแผนอพยพ  สวนราชการโดยมีสาระสาํคญั คือ 
จํานวนผูอพยพ  บัญชีสวนราชการ  สิ่งอํานวยความสะดวกในการอพยพ  การกาํหนดเขตพื้นที่รองรบัการอพยพใหอยู
ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม  กําหนดเจาหนาที่ไวใหชัดเจน  กาํหนดเสนทางอพยพหลักและรอง  สํารวจการจัดเตรยีมพาหนะ  
พลังงาน  ระบบสื่อสาร 
   (4.2)  วางมาตรการการอพยพ 
  (5)  การจัดตั้งศูนยพักพิงช่ัวคราว  มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
   (5.1)  จัดหาสถานที่ศูนยพักพิงชั่วคราว 
   (5.2)  จัดการภายในศูนยพักพิงชั่วคราว  โดยกําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  เชน  
ผูนําชุมชน  ผูอํานวยการโรงเรียน 
   (5.3)  จัดเก็บขอมูลผูอพยพ 
  (6)  การจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัย 
   กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทุงสง 
จะจัดทําโครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัยประจําศูนยเตรียมพรอมปองกันภัยประจําชุมชน/หมูบาน 
ที่มีความพรอมเปนลําดับแรกกอน  โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัยประจําศูนย 

(6.1) เพื่อใหประชาชน/ชุมชนไดเรียนรูสาธารณภัยตางๆ ธรรมชาติและลักษณะของภัย  
(6.2) เพื่อใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนและวิธีการจัดการความเส่ียงจาก 

สาธารณภัยเพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียชวีิตที่อาจเกิดขึน้ 
(6.3) เพื่อเพิ่มทักษะใหประชาชนชวยเหลือตนเอง  สามารถรกัษาชวีิตรอดไดเมื่อเกิด 

สาธารณภัย  
(7)  แผนการบริหารความตอเนื่อง (Business  Continuity Plan : BCP) 

   แผนการบริหารความตอเนื่องเปนแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉินในสถานการณ
เมื่อเกิดภัยตางๆ เชน ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ  หรือการมุงรายตอองคกร ฯลฯ ซึ่งจากสภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณฉุกเฉินดังกลาวสงผลใหหนวยงานหรือองคกรตองหยุดชะงักการดําเนินงาน  หรือไมสามารถใหบริการ
ประชาชนไดอยางตอเนื่อง  ดังนั้น  หนวยงานสวนราชการหรือองคกรตางๆ  จึงตองจัดทําแผนการบริหารความเตอ
เนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น  เพื่อเปนแผนรองรับการดําเนินภารกิจของหนวยงานหรือองคกรในชวง
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน  เพื่อใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง  เชนเดียวกับในชวงภาวะปกติ  หาก
หนวยงานหรือองคกรไมจัดทําแผนการบริหารความตอเนื่องรองรับไวตั้งแตในภาวะปกติอาจสงผลกระทบตอ
หนวยงานหรือองคกรในดานตางๆ เชน ดานเศรษฐกิจ  การเงิน  การใหบรกิารสังคม  ชุมชน  สิ่งแวดลอม  ตลอดจน 
ชีวิตและทรพัยสินของประชาชน  เปนตน 
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การจัดทําแผนการบริหารความตอเนื่องจึงเปนสิ่งสาํคัญที่จะชวยใหสามารถรับมือกับเหตุการณฉุกเฉินและใหบริการ
ไดเมื่อเกิดภัยขั้นวิกฤติ  เพื่อดําเนินงานและใหบริการตามปกตติามระดับการใหบริการท่ีกําหนดไว 
ซึ่งจะชวยใหสามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นตอหนวยงานหรือองคกรได  แผนการบริหารความ
ตอเนื่องควรมีสาระสาํคัญ  ดังน้ี 
   (1) วัตถุประสงคของแผนการบริหารความตอเนื่อง 
   (2)  ขอบเขตสถานการณความเสี่ยงภัย  เชน  แผนรับมือสถานการณภัยจาก
อุทกภัย/อัคคีภัย/แผนดินไหว ฯลฯ 
   (3)  กําหนดสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
   (4)  กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติ 
        - บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน  เชน ทีมอพยพ 
 ทีมปฐมพยาบาล  ทีมกูชีพกูภัย  ทีมประสานงานและสนับสนุน  ทีมรกัษาความสงบเรียบรอย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรัพยากรที่จําเปนและเหมาะสมตอสถานการณ 
        - ขั้นตอนการฟนฟูหนวยงานหลังผานพนวิกฤต ิ
      ฯลฯ 
 3.4.3  แนวทางปฏิบัติในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยของชุมชน 
  ชุมชนมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการเตรียมความพรอมและลดความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัย  เนื่องจากชุมชนตองอาศัยอยูในพื้นที่ของตนซึ่งมีความเสี่ยง  หากชุมชนไดรับการพัฒนาศักยภาพ
รวมทั้งมีภูมิปญญาทองถ่ินในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  ก็สามารถทําใหชุมชนของตนมีความปลอดภัย
จากสาธารณภัยจากหรือฟนตัวจากสาธารณภัยที่เกิดข้ึนไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว  โดยมีแนวทางปฏิบัติ 
ในการลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน  ดังนี้ 
  (1) การทําความเขาใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  ใหสํารวจชุมชนเพื่อวิเคราะห
ความเสี่ยงและศักยภาพ  รวมทั้งกลุมเปราะบางของชุมชน  แลวนําขอมูลเหลานั้นมาจัดทําเปนแผนลดความ
เสี่ยงภัยของชุมชน 
  (2)  ใชภูมิปญญาทองถ่ินในการเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย 
  (3)  มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟนฟูชุมชนหลังจากเกิด 
สาธารณภัย  โดยมีการประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบในระดับทองถ่ิน  ระดับอําเภอ  
ระดับจังหวัด 
  (4)  มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว  เชน  การสรางบานเรือนใหมีความเขมแข็งและ
อยูในพื้นที่ปลอดภัย  รวมท้ังมีการเตรียมความพรอมในครอบครัวหากตองอพยพ 
  (5)  จัดการฝกอบรมสมาชิกชุมชนอยูเสมอ  โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเปราะบางเพื่อใหมี
ศักยภาพมากขึ้น 
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 การแจงเตือนภัยเปนการแจงเตือนภัยลวงหนาแกผูที่คาดวาจะไดรับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัยให 
เฝาระวังและเตรียมความพรอมรับสถานการณอพยพเคลื่อนยายไปสูที่ปลอดภัยได  โดยกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทุงสง  แจงเตือนภัยไปยังชุมชน/หมูบานในพื้นที่ที่คาดวา 
จะเกิดภัย  เพื่อสงขอมูลแจงเตือนภัยที่ถูกตองรวดเร็วไปยังประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
3.5.1  การแจงเตือนลวงหนา 
   เปนการแจงขอมลูขาวสารที่บงชี้วามีแนวโนมที่จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ 
ท่ีมีความเสี่ยงไปยังชุมชน  หมูบาน  และประชาชน  เพื่อใหติดตามขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหวอยาง
ตอเน่ือง  ท้ังนี้กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทุงสง  แจงเตือนภัย
ลวงหนากอนเกิดสาธารณภัยไมต่ํากวา  120  ชั่วโมง 

 
 

3.5   การแจงเตือนภัย 
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3.5.2  การแจงเตือนภัย 

(1)  เมื่อมีการยืนยันขอมูลวามีโอกาสเกิดสาธารณภัยขึ้นและประชาชนในพื้นท่ี  อาจไดรบั
ผลกระทบ  ใหแจงแนวทางปฏิบัติใหกับสวนราชการและประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ  โดยใหมีการแจงเตอืนภัยไม
ต่ํากวา  72  ชั่วโมงกอนเกิดภัย  และใหมีขอมูลการแจงเตือนภัย  ดังนี้ 
    (1.1)  คาดการณระยะเวลา  และบริเวณพื้นที่ท่ีจะเกิดสาธารณภัย 
    (1.2)  ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย 
    (1.3)  แนวทางการปฏิบัติของสวนราชการ  หนวยงาน  และประชาชนใน
การปองกันตนเองใหปลอดภัยจากสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้น  ทั้งนี้  ใหนําแนวทางมาตรการ  และข้ันตอนการ
ปฏิบัติจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดบัเหนือขึ้นไปมาเปนแนวทางในการปฏิบัติดวย 
  (2)  วธีิการแจงเตือนภัย 
    (2.1)  แจงเตือนภัยผานผูนาํชุมชน  อาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังของ
ชุมชน/หมูบาน 
    (2.2)  แจงเตือนประชาชนโดยตรง  โดยผานทางสถานีโทรทัศนทองถิ่น  สถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชน  วิทยุสมัครเลน  โทรสาร  โทรศพัทมือถือ  หอกระจายขาว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัย
แบบมือหมุน  โทรโขง  นกหวีด  หรอืสัญญาณเสยีงท่ีกําหนดใหเปนสัญญาณเตือนภัยประจาํตําบลหรือหมูบาน ฯลฯ 
3.5.3  ระดับความหมายของสีในการแจงเตือนภัย 
   แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558  ไดกําหนดระดับของ
ระบบการเตอืนภัยไว  ซึ่งองคการบริหารสวนตาํบลทุงสงไดนําระดับสีของการแจงเตือนภัยไประยุกตใชให
เหมาะสมกับประเภทของสาธารณภัยในพื้นที่  ดังน้ี 
 
                สีแดง  หมายถึง สถานการณอยูในภาวะอันตรายสูงสุด  ใหอาศัยอยูใน 
                                            สถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามขอสั่งการ 
 
      สีสม  หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง  เจาหนาท่ีกําลัง 
                                             ควบคุมสถานการณใหอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตาม 
                                             แนวทางที่กําหนด 
 
                                             สีเหลือง  หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตราย  มีแนวโนมที่ 
                                             สถานการณจะรุนแรงมากขึ้น  ใหจัดเตรียมความพรอมรับสถานการณ   
                                             และปฏิบัติตามคําแนะนํา 
                                                
                                             สีน้ําเงิน  หมายถึง  สถานการณอยูในภาวะเฝาระวัง  ใหติดตามขอมูล 
                                             ขาวสารอยางใกลชิดทุกๆ  24  ชั่วโมง 
                    
                                              สีเขียว  หมายถึง  สถานการณอยูในภาวะปกติ  ใหติดตามขอมูล 
                                              ขาวสารเปนประจาํ 
 
 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลทุงสง พ.ศ.2563 
 หนา 32 
 

เฝาระวัง ติดตาม
สถานการณ 

-หนวยงานเฝาระวัง
วิเคราะหขอมูล 
-ประเมินความเสี่ยงภัย 
-สงผลวิเคราะหเขา
คลังขอมลู 
-คาดวามีผลกระทบให
ขอมลูแกประชาชนและ
หนวยปฏิบัติ 
-หนวยปฏิบัติแจงเตอืนภัย
ลวงหนาคูขนาน 
-ใหกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
อปท.จัดตั้งศูนยปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน 

-คาดวาผลกระทบรุนแรง 
Command Center  สงให
แจงเตือนภัย 
-แจงเตือนประชาชนผาน
ส่ือและเคร่ืองมืออุปกรณ
ส่ือสารตางๆ 
-แจงเตือนหนวยปฏบิัติ
หนวยปฏิบัติแจงเตอืน
คูขนาน 
-ประสานภาคเครือขาย
เตรียมทรัพยากร 
-ต้ังศูนยพักพงิ 
-การแจงยกเลิกการแจง
เตือนภัย 

-อพยพ 

-บริหารจัดการศูนย
พกัพิง 
-การรายงาน
สถานการณ 
-การจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินตามแผน
อพยพ 

-การสงผูอพยพกลับ 

 

 
                                                              

 
 

3.5.4  กระบวนการแจงเตือนภัย 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              ขอมูลความตองการ 

แผนภาพที่ 3 – 1 :  กระบวนการแจงเตือน 

  กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทุงสง  จัดชุด 
เฝาระวังและติดตามสถานการณ  พรอมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด  24  ชั่วโมง  นับตั้งแตไดรับแจง
การเตือนภัยเพื่อเปนการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ  ดังน้ี 
  (1) จัดเจาหนาท่ีเฝาระวังและติดตามสถานการณภัยตลอด  24  ชั่วโมง  และประสานกํานัน  
ผูใหญบาน  ผูนําชุมชน  หรือผูนําหมูบาน  รวมทั้งอาสาสมัครแจงเตือนภัย  เพ่ือเตรียมพรอมเฝาระวังและ
ติดตามสถานการณภัยอยางตอเนื่อง  และใหรายงานสถานการณการเกิดภัยมายังกองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทุงสงทางโทรศัพทหมายเลข 0 7530 0800  ตอ 3 
วิทยุความถ่ี  162.175 MHz   
  (2)  รายงานสถานการณการเกิดภัยไปยังกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อําเภอโทรศัพท   0 7549 1130  และจังหวัด   0 7544 1945  ตามแบบรายงานเหตุดวนสาธารณภัย   

 
 
 
 

การแจงเตือน
ลวงหนา 

การแจง
เตือน 

การรับมือและ
อพยพ 

ชีวิตและ
ทรัพยสินของ

ประชาชน 

-เฝาระวังสถานการณสาธารณ
ภัย 

-เฝาระวังการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ 

-เฝาระวังระดับน้ําในเขื่อน การ
ระบายน้ํา 

-เฝาระวังระดับน้ําในแมน้ํา 

-ติดตามระดับน้ําในลําคลอง 

-ติดตามระดับน้ําทะเล 

-สงขอมลูเขาคลังขอมลูและ
แลกเปลี่ยนขอมูล 

-หนวยปฏิบตัิเตรียมความพรอม
เตรียมประชาชน 
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-งานคนหาและกูภัย 

-งานกูชีพ  งานรักษาพยาบาล 

-งานรักษาความสงบเรียบรอย 

-งานการจราจร 

-งานผจญเพลิง 

-งานโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน 
สะพาน ฯลฯ 

-งานอุตสาหกรรม สารเคม ี

วัตถุอันตราย  และกัมมันตรังสี 

-งานการขนสง 

-งานอพยพ 

-งานบริหารจัดการผูเสียชีวิต 

ฯลฯ 

 

-งานศูนยส่ังการ 

-งานขาวกรอง วิเคราะหขอมูล 
สารสนเทศ  และการรายงาน 
-งานติดตามและประเมินสถานการณ 
-งานพยากรณอากาศ  การเฝาระวังและ
การแจงเตือนภัย 
-งานประชาสัมพันธและตอบโตการขาว 
-งานรับเร่ืองรองทุกข 
-งานระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของ 
-งานแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย /แผนปฏิบัติการ/แผนเผชิญเหตุ 
-งานธุรการ 

ฯลฯ 

-งานสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
-งานเสบียง และจัดหาปจจัยสี่ที่จาํเปน 
-งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
-งานบริการสังคม 
-งานงบประมาณ งานการเงินและบัญช ี
-งานรับบริจาค 
-งานพลังงาน เชน น้ํามันเชื้อเพลงิ ฯลฯ 
-งานบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว 
-งานฟนฟูพ้ืนที่ประสบภัย 
-งานฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
-งานการฟนฟแูละงานชุมชน 
-งานสงกําลังบํารุง 

ฯลฯ 

 

บทที่  4   
การปฏิบัติขณะเกิดภัย 

 
 
  เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้น  กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลทุงสง  จึงจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคกรปกครองทองถิ่นข้ึน  โดยมีผูอํานวยการ
ทองถิ่นเปนผูควบคุมและสั่งการ  เพื่อทําหนาที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับเขาสู
ภาวะปกติ  พรอมทั้งประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของในพื้นท่ีรับผิดชอบ  และประสาน 
ความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน  หากในกรณีไมสามารถควบคุมสถานการณ
สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลําพังได  ใหขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยเทศบาลตําบลนาบอน  องคการบริหารสวนตําบลแกวแสน  องคการบริหารสวนตําบลนาบอน  
หรือกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 

4.1.1  โครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลทุงสง  แบงออกเปน  3  
สวน  1  คณะที่ปรกึษา  1  ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม  ดังแสดงตามแผนภาพที่ 4-1 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 4-1 : โครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบรหิารสวนตําบลทุงสง 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลทุงสง 

ผูอาํนวยการทองถิ่น 

ศูนยขอมูลประชาสมัพันธ ท่ีปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ 

สวนปฏิบตัิการ สวนอํานวยการ สวนสนับสนุน 

4.1 การจัดต้ังศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลทุงสง 
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 4.1.2  บทบาทหนาที่ภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลทุงสง 
มีดังนี้ 
   (1)  คณะที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ มีหนาท่ีใหขอเสนอแนะ  คําแนะนํา  ขอมูลทาง
วิชาการ  การสังเคราะหแนวโนมสถานการณ  และเทคนิคการปฏิบัติที่เก่ียวของกับเหตุการณสาธารณภัย 
ที่เกิดข้ึน  โดยใหคํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเปนสําคัญ  พรอมท้ังปฏิบัติหนาที่ อ่ืนใดตาม 
ที่ผูอํานวยการทองถ่ินเห็นสมควร 
   (2)  ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม  มีหนาที่  ประสานขอมูลเหตุการณกับสวนตางๆ
เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชนและสื่อมวลชน  รวมท้ังปฏิบัติการทางจิตวิทยา
มวลชน 
   (3)  สวนปฏิบัติการ  มีหนาที่  ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดข้ึนโดยเร็ว  โดยรักษา
ชีวิตและปกปองทรัพยสิน  เขาควบคุมสถานการณ  ฟนฟูสูสภาวะปกติ  คนหาและกูภัย  กูชีพ  รักษาพยาบาล  
การแพทยและสาธารณสุข  รักษาความสงบเรียบรอย  การจราจร  ผจญเพลิง  โครงสรางพื้นฐาน  สารเคมีและ
วัตถุอันตรายกัมมันตรังสี  สงกําลังบํารุง  การขนสง  อพยพ  และบริหารจัดการผูเสียชีวิต 
   (4)  สวนอํานวยการ  มีหนาที่ติดตามสถานการณ  วิเคราะหแนวโนมสถานการณ
แจงเตือนภัย  รวบรวม  ประสานขอมูล  และประเมินความตองการและความจําเปนในการสนับสนุนทรัพยากร
ในภาวะฉุกเฉิน  รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใชขอมูลที่ไดรบัจากสวนปฏิบัติการเปนฐาน
ดําเนินการ  พรอมทั้งใหการสนับสนุนสถานท่ีปฏิบัติงานแกกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลทุงสง  ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลทุงสง 
   (5)  สวนสนับสนุน  มีหนาท่ี  ดังนี้   
    (5.1)  ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ดานที่จําเปน  เพื่อใหการ
จัดการในภาวะฉุกเฉินดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ไดแก  สงเคราะหชวยเหลือผู ประสบภัย
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  บริการสังคม  พลังงาน  บริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว  ฟนฟูพื้นที่ประสบภัย 
ฟนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม  การฟนฟู  และงานชุมชน 
    (5.2)  ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในดานงบประมาณ  การเงนิ
และการบัญชี  และการรับบรจิาค ฯลฯ 
    ทั้งนี้  การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นรายละเอียด 
ตามแผนภาพที่ 4-2 :   การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลทุงสง พ.ศ.2563 
 หนา 35 
 

-รองนายก  คนที่  1 

-เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
-กองชาง/สวนโยธา 
-โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
-ผูใหญบาน หมูที่ 1-10 
-สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 1-10 
-อสม.ทุกหมูบาน 
-เจาหนาที่ รพ.สต.บานไสยูงปก 
-เจาหนาที่ รพ.สต.บานหนองดี 
-เจาหนาที่ รพ.สต.ชมุชนบานสี่แยก 
 

-ปลัด อบต. 
-หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 
-ผอ.กองคลัง 
-ผอ.กองชาง 
-กํานันตําบลทุงสง 
-ประธานศูนย อปพร. 
-ผอ.รพ.สต.บานไสยูงปก 
-ผอ.รพ.สต.บานหนองดี 
-ผอ.รพ.สต.ชุมชนบานส่ีแยก 
-สมาชิก อปพร. /อสม./ผูนาํ
ชุมชน 

-รองนายก คนที่ 2 

-เจาหนาท่ีกองคลัง 
-เจาหนาท่ีกองชาง 
-เจาหนาท่ีสาํนักปลัด 
-สมาชิก อปพร./อสม. 
-ผูนําชุมชน 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
   
 
                                   แผนภาพที่ 4-2 :  การจัดบุคลากรประจาํศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน 
หมายเหตุ :  การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นปรับไดตามความเหมาะสม  ข้ึนอยูกับ
สถานการณและความรุนแรงของสาธารณภัย  และตามท่ีผูอํานวยการทองถ่ินเห็นสมควร  เพื่อประโยชนการ
บริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลทุงสง 

ผูอํานวยการทองถิ่น 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 

- สํานักงานปลัด อบต. 
     (งานประชาสัมพันธ) 

ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ 

-ผูเชี่ยวชาญดานการกูชพีกูภัย 

-ผูอํานวยการโรงเรียนในพื้นที ่
-ผูนําชุมชน เชน ปราชญ
ชาวบาน 

สวนปฏิบัติการ ส่วนอาํนวยการ สวนสนับสนุน 
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  เพื่อประโยชนในการจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นท่ีใหยุติโดยเร็ว  แผนการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแหงชาติ  พ.ศ. 2558  กําหนดใหผูอํานวยการจังหวัดเปนผูออกประกาศเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภัย
ขนาดเล็ก (เขตพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และอําเภอ) และพื้นที่ประสบสาธารณภัยขนาดกลาง (เขตพื้นที่
จังหวัด)  ดังน้ันเม่ือผูอํานวยการจังหวัดประกาศเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติ
ดังนี ้
   (1)  ใหผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่นั้นในฐานะผูอํานวยการ
ทองถิ่น  ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตน  และมีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตาม 
ที่ไดรับมอบหมาย 
   (2)  ใหผูอํานวยการทองถิ่นมีอํานาจสั่งการ  ควบคุม  และกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่
ของเจาพนักงานและอาสาสมัครใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
   (3)  เม่ือเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใด  ใหผูอํานวยการ
ทองถ่ินแหงพื้นท่ีนั้นเขาดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่โดยเร็วเปนลําดับแรก  และแจงให
ผูอํานวยการอําเภอและผูอํานวยการจังหวัดทราบ  ในกรณีที่ผูอํานวยการทองถิ่นมีความจําเปนตองไดรับความ
ชวยเหลือจากเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐที่อยูนอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ 
ของตน  ใหแจงผูอํานวยการอําเภอ  หรือผูอํานวยการจังหวัด  เพ่ือสั่งการโดยเร็ว   
   (4)  ในกรณีท่ีพื้นที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยูในความรับผิดชอบของผูอํานวยการ
ทองถ่ินหลายคน  ผูอํานวยการทองถ่ินคนหน่ึงคนใด  จะใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่เขาดําเนินการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยโดยเรว็ไปพลางกอนแลวใหแจงผูอํานวยการทองถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว 
   (5)  เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่ใด  ให
เปนหนาที่ของผูอํานวยการทองถ่ินซึ่งมีพื้นท่ีติดตอหรือใกลเคียงกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นท่ีนั้นที่ 
จะสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
   (6)  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ใหความชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว  และให
นําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และแผนเผชิญเหตุที่มีอยู 
มาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
   (7)  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่พิจารณาระเบียบงบประมาณและกฎหมายที่
เก่ียวของในการชวยเหลือผูประสบภัย  มุงประโยชนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปนลําดับแรกๆ  
   (8)  หากเหตุการณสาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของทองถ่ินนั้นๆ  
จะรับมือกับสาธารณภัยนั้นได  และผูอํานวยการทองถ่ินไดรับการสนับสนุนใหแจงผูอํานวยการอําเภอเพื่อสั่งการให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนในเขตพื้นที่อําเภอใหการสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ประสบ
สาธารณภัย  เพื่อปองกัน  บรรเทา  และลดผลกระทบจากสาธารณภัยใหยุติโดยเร็ว 
   
 
 
 

4.2 การประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย  
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  เมื่อมีการประกาศเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภัยแลว  หากสาธารณภัยที่เกิดข้ึนนั้นเปนภัยพิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  และที่
แกไขเพ่ิมเติม  และมีความจําเปนตองใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อ
บรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาท่ีของผูประสบภัย  แตมิไดมุงหมายท่ีจะชดใชความเสียหายแกผูใด  ใหเปนอํานาจ
ของผูวาราชการจังหวัดรวมกับคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ดําเนินการ
ประกาศเขตใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด
ตอไป  โดยมี “คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบพิบัติอําเภอ” (ก.จ.ภ.อ.) มีนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปน
หัวหนากิ่งอําเภอเปนประธาน  มีผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอหรือก่ิงอําเภอนั้นหน่ึงคน  สํารวจ
ความเสียหายจากภัยพิบัติที่ เกิดขึ้นในอําเภอหรือ  ก่ิงอําเภอที่รับผิดชอบและใหความชวยเหลือเสนอตอ
“คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด” (ก.ช.ภ.จ.) เพื่อประกาศเขตการใหความชวยเหลือฯ 
ตอไป  ทั้งนี้  องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในแตละพื้นท่ีที่
รับผิชอบตามอํานาจหนาท่ีที่กําหนด  โดยมี ก.ช.ภ.อ. เปนผูตรวจสอบและกลั่นกรองการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติจากการสํารวจความเสียหายดังกลาวขางตน 
 
 
 
 4.4.1  หลักการปฏิบัต ิ
   (1)  การรายงานตัวและทรพัยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ใหเจาหนาที ่
เจาพนักงาน  และอาสาสมัครตางๆ ที่มารวมปฏิบัติงานเขารายงานตัวที่ศนูยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวน
ตําบลทุงสง กอนรบัมอบภารกจิและพ้ืนท่ีรับผิดชอบไปปฏิบัติ 
   (2)  การเขาควบคุมสถานการณ  คาํนึงถึงหลักการ  ดังนี้ 
     (2.1)  การปฏิบัติการระยะ  24  ชั่วโมงแรก  เนนการคนหาผูรอดชีวิต
การรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ  น้ําดื่ม  อาหารปรงุสําเร็จ  เสื้อผา ฯลฯ 
     (2.2)  การปฏิบัติการระยะ  24-48  ชั่วโมง (1-2 วัน) เนนการคนหา
ผูรอดชีวิตการสืบหาญาติ  จัดตั้งศนูยพักพิงชั่วคราว  การรักษาพยาบาล  การจัดการศพ  อาหาร  น้ําดื่ม ยารักษาโรค  
เครื่องครัว 
     (2.3)  การปฏิบัติการระยะ 48-72  ชั่วโมง (2-3 วัน)  เนนการคนหา
ผูรอดชีวิตการสืบหาญาติ  การรักษาพยาบาล  การจัดการศพ  การสงเคราะหเบื้องตน  เงินชดเชย  การคนหาทรัพยสิน
และขอมูลการใหความชวยเหลือ ฯลฯ 
     (2.4)  การปฏิบัติการคนหาหลังระยะ  72  ชั่ วโมงขึ้นไป 
(หลัง 3 วันขึ้นไป) ใหพิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการปฏิบัติคนหาระยะ  1-3  วันแรก  โดยเนนการชวยเหลือชีวิต
คนกอน  ตามดวยทรัพยสิน  พรอมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานใหครอบคลุมและทั่วถึง  ตลอดจนการสับเปลี่ยน 
กําลังพล  เพื่อใหสามารรถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง ฯลฯ 
 
    

4.3  การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณฉีกุเฉิน 

4.4  การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
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  4.4.2  การควบคมุสถานการณและการเผชิญเหตุ 
   องคการบริหารสวนตําบลทุงสง  ไดวางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นอยาง
เปนระบบ  โดยกําหนดโครงสรางองคกร  ขอมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ  การควบคุม  การสั่งการ  และการ
ใชแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อใหการจัดการในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
    (1) การรับแจงเหตแุละการรายงาน 
     ใหผูรับผิดชอบจัดทาํรายงานขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น  ทั้งดานสถานการณ
สาธารณภัยดานการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย  ดานการใหความชวยเหลือ  และดานอื่นๆ ท่ีจาํเปนโดย
คํานึงถึงความถูกตอง  ชัดเจน  รวดเรว็  โดยใหชุมชน/หมูบานสํารวจความเสียหายและความตองการเบื้องตนตาม
แบบรายงานเหตุดวนสาธารณภัย  แลวรายงานตอศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตาํบลทุงสง   
    (2)  การประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน  มขีั้นตอนดังตอไปนี ้
         (2.1)  นาํขอมูลท่ีไดทั้งหมดมาวิเคราะหสถานการณสาธารณภัย 
ที่เกิดขึน้ 
         (2.2)  กําหนดแนวทางปฏิบัติ  เลือกทางที่ดีที่สุดและมีความเสี่ยง 
นอยที่สุด 
         (2.3)  มีการคาดการณเพิ่มเติมในเรื่องปจจัยความเสี่ยงท่ีเพิ่มข้ึน 
การขอรับการสนับสนนุเพิ่มเติม 
         (2.4)  การจัดการขอมูลใหหัวหนาทีมเปนผูนําในการสอบถามสํารวจขอมูล
สถานท่ี  สิ่งที่เปนอันตรายตอนักกูภัย  พรอมทั้งบันทึกวัน  เวลา  ซื่อที่อยูผูใหขอมูล  และรายงานขอมูลใหศูนย
ปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลทุงสงทราบ  มีการบรรยายสรุปใหลูกทีมทราบ  กําหนดพื้นท่ีอันตราย  
พื้นท่ีปฏิบัติการ  พื้นท่ีปลอดภัย  รวมท้ังตัดระบบตางๆ ไดแก แกส  ไฟฟา  ประปา  เปนตน  ซึ่งเปนอันตายตอนัก
กูภัย 
         (2.5)  การสั่งการ  ผูสั่งการตองเปนคนเดียวที่สามารถชี้แจงการปฏิบัติได  
การสั่งการตองชัดเจน  ไมคลุมเครือ  มีความม่ันใจและเด็ดขาด  หัวหนาหนวยหรือผูควบคุมชุดปฏิบัติการตองรายงาน
ตัวตอผูอยูในเหตุการณ  และตอผูบัญชาการเหตุการณ  ณ  จุดเกิดเหตุ  ทั้งกอนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จสิ้น
ภารกิจ 
         (2.6)  การรวบรวมขอมูล  ไดแก  ปญหาอุปสรรคขอขัดของ  สาเหตุของ
การเกิดเหตุการณ  ผลการปฏิบัติ  รวมทั้งแนวทางการแกไขและนําขอเสนอแนะมาวิเคราะห 
    (3)  การจัดการในภาวะฉุกเฉิน แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ 
(Incident Command)  
   องคการบริหารสวนตําบลทุงสง  กําหนดโครงสรางองคกรปฏิบัติรับผิดชอบในการจัดการ
สาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินในแบบโครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลทุงสง(การจัดการ 
สาธารณภัย ระดับ 1) โดยมีผูอํานวยการทองถ่ินเปนผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลทุง
สง  มอํีานาจในการควบคุม  สั่งการ  และบัญชาการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่  หากสา
ธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลทุงสงลุกลามขยายเปนวงกวาง  ประชาชนไดรับผลกระทบจํานวน
มาก  และผูอํานวยการจังหวัดตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลทุงสงเปนการ
จัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ 2) ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลทุงสง  จะรับขอ
สั่งการจากองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปปฏิบัติ  โดยไดกําหนดรูปแบบองคกรปฏิบัติ
ในระดับพื้นที่ ตามตารางที่ 4-1 
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ตารางที่ ๔-๑ :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยขององคการบริหารสวนตําบลทุงสง 

ลําดับ
ที ่

การปฏิบัติ สวนงานที่
รับผิดชอบ 

หนวยรับผดิชอบ/ผูรับผิดชอบ
ในพื้นที่(ระบุเบอรโทรศพัท) 

๑ จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น (ตามขอ 4.1) สวน
อํานวยการ 

สํานักงานปลดั 
โทร 075300800 กด 3  

๒ รับแจงเหตุและรายงานสถานการณ 
  จัดเตรยีมเจาหนาท่ีเพื่อรับแจงเหตุและรายงาน
สถานการณใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยองคการบริหารสวนตําบลทุงสง และกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยอําเภอทราบเพื่อจะไดเสนอ    ผูวาราชการ
จังหวัด/ผูอํานวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพื้นที่
ประสบ 
สาธารณภัย และประกาศเขตพ้ืนที่การใหความชวยเหลือฯ 
ตอไปจนกวาสถานการณสิ้นสุด 

สวน
อํานวยการ 

สํานักงานปลัด 
โทร 075300800  กด 3 
ปลัด อบต. 
โทร 0810811255 
รองปลัด โทร 0986941242 
หน.สํานักปลัด  
โทร 0835281600 
กํานัน 0858865667 
ประธานศูนย อปพร. 
โทร 0840521014 

๓ ออกสํารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ 
จัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วเขาสํารวจพืน้ที่และประเมินสถานการณ 
เพื่อวางแผนรับมือกับสถานการณภัย 

สวน
อํานวยการ 

รองนายก 1  0817401992 
ผอ.กองชาง 0840331624 
ผญ.ม.1 0869422454 

๔ ประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน 
  วิเคราะหและประเมินสถานการณการเกิดสาธารณภัยเพื่อ
การตัดสินใจแกปญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง 
ระยะเวลาการเกิดภัย พื้นท่ีและประชาชนผูท่ีจะไดรับ
ผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของพื้นท่ีใน
การรับภัย แนวโนมการเกิดภัยซ้ําขึ้นอีก ภัยท่ีตามมา รวมถึง
ภัยที่มีความซับซอน เพื่อกําหนดแนวทางการตอบโตและ
การแจงเตือนภัย 

สวน
อํานวยการ 

สํานักงานปลัด 
โทร 075300800  กด 3 
ปลัด อบต. 0810811255 
รองปลัด โทร 0986941242 
หน.สํานักปลัด  
โทร 0835281600 
กํานัน 0858865667 
ประธานศูนย อปพร. 
โทร 0840521014 

๕  บริหารจัดการขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉินอยางถูกตอง 
ชัดเจน และเปนระบบ  

สวน
อํานวยการ 

สํานักงานปลัด 
โทร 075300800  กด 3 
ปลัด อบต. 
โทร 0810811255 
รองปลัด โทร 0986941242 
หน.สํานักปลัด  
โทร 0835281600 
กํานัน 0858865667 
ประธานศูนย อปพร. 
โทร 0840521014 
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ลําดับ
ที ่

การปฏิบัต ิ สวนงานที่
รับผิดชอบ 

หนวยรับผดิชอบ/
ผูรับผิดชอบในพื้นท่ี(ระบุ

เบอรโทรศัพท) 

๖  แจงเตือนประชาชน 
  (๑) ตรวจสอบขอมูลยืนยันความถูกตองของการเกิด 
สาธารณภัยจากหนวยงานที่เก่ียวของทุกแหลง กอนแจงเตือนผานชอง
ทางการสื่อสารทุกชนิด  
  (๒) ดาํเนินการแจงเตอืนภัยไปยังชุมชนพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่
ขางเคยีง โดยขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณเตือนภัย 
ที่มีอยูของชุมชน เชน วิทยุชุมชน หอกระจายขาว หอเตือนภัย โทร
โขง เปนตน 
  (๓) ขอมูลการแจงเตอืนภัยตองชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจ
งายบงบอกถึงอันตรายที่กําลังจะเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสิน วิธีการ
ปฏิบัติของประชาชน รวมทั้งวิธีการแจงเหตุ โดยตองแจงเตือนจนกวา
สถานการณภัย จะสิ้นสุด 
  (๔) ในกรณเีกิดไฟฟาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไม
สามารถใชได ใหใชสัญลักษณการเตอืนภัย เชน ธง นกหวีด หรือการ
เตือนภัยอ่ืนที่ไดมีการซักซอมความเขาใจกับประชาชนไวแลว เปนตน 

สวน
อํานวยการ 

สํานักงานปลัด 
โทร 075300800  กด 3 
ปลัด อบต. 
โทร 0810811255 
รองปลัด โทร 
0986941242 
หน.สํานักปลัด  
โทร 0835281600 
กํานัน 0858865667 
ประธานศูนย อปพร. 
โทร 0840521014 

๗ อพยพผูประสบภัย  
กรณีเมื่อเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ และมีผูอยูอาศัยใน
พื้นที่นั้นจะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเทาที่จําเปนแกการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พรอมทั้งรายงานผูอํานวยการทองถ่ิน 
ผูอํานวยการอําเภอ ตามลําดบัรายละเอียดปรากฏตาม ขอ ๔.๗ 

สวน
ปฏิบัติการ 

รองนายก 1   
โทร.  0817401992 
ผอ.กองชาง 
โทร.0840331624 
ผญ.ม.1 0869422454 

๘ กําหนดพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  
เปนพื้นท่ีเตรียมปฏิบัติการจัดตั้งข้ึนเพื่อใชเปนสถานที่จัดเก็บและพัก
รอชั่วคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักกล 
ยานพาหนะ)   ที่ไดมาและพรอมใช เพื่อรอการสั่งใชทรัพยากร  

สวน
ปฏิบัติการ 

รองนายก 1   
โทร.  0817401992 
ผอ.กองชาง 
โทร.0840331624 
ผญ.ม.1 0869422454 

๙ ระดมทรัพยากรเขาสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
  (๑) ระดมทรัพยากร ทั้งกําลงัคน วัสดุอุปกณ เครื่องมือ เครื่องจักร 
มายังจุดรวบรวมทรพัยากรเพือ่รอรับการมอบหมายภารกิจ ใหพรอม
ใชตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรอการสั่งใชเขาสนับสนุนการปฏิบัติการใน
พื้นที่ประสบภัย 
  (๒) ระดมทรัพยากรเขาพื้นท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) 
พรอมทั้งจัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใช และพลังงาน เพื่อจัดการสาธารณภัย 

สวน
สนบัสนุน 

รองนายก 2 
โทร. 0895927213 
ผอ.กองคลัง 
โทร. 0899097932 
นายชาง 0968075697 
จนท.การเงนิและบัญชี 
โทร. 0936206490 
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ลําดั
บที ่

การปฏิบัต ิ สวนงานที่
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพื้นที่(ระบุ

เบอรโทรศพัท) 

๑๐ กําหนดและแบงโซนพ้ืนที่ในการสนับสนุนการ 
เผชิญเหตุออกเปน  2  โซน ประกอบดวย      
      โซนที่ ๑ ประกอบดวย หมู  1,5,6,7,8,10 มีผูใหญบาน
หมูที่  1,5,6,7,8,10 รับผิดชอบพื้นท่ี 
      โซนที่ ๒ ประกอบดวย หมู  2,3,4,9 มีผูใหญบานหมู 
2,3,4ฅ9 รับผิดชอบพื้นท่ี  
 
      

สวน
อํานวยการ 

สํานักงานปลัด 
โทร 075300800  กด 3 
ปลัด อบต. 
โทร 0810811255 
รองปลัด โทร 
0986941242 
หน.สํานักปลัด  
โทร 0835281600 
กํานัน 0858865667 
ประธานศูนย อปพร. 
โทร 0840521014 

๑๑ จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเขาปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
  สั่งใหหนวยกูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย เพื่อ
ควบคุมสถานการณไมใหลุกลามขยายตัวใหเจาหนาท่ี 
เจาพนักงาน และอาสาสมัครตางๆ ที่มารวมปฏิบัติงานเขา
รายงานตัวที่ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตาํบลทุง
สง กอนรบัมอบภารกิจและพืน้ที่รบัผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึง
เครื่องมอื อุปกรณในการเขาสนับสนุนจัดการสาธารณภัย 
 
 

สวน
ปฏิบัติการ 

รองนายก 1   
โทร.  0817401992 
ผอ.กองชาง 
โทร.0840331624 
ผญ.ม.1 0869422454 
ผญ.ม.2 0817213866 
ผญ.ม.3 0822752209 
ผญ.ม.4 0899703855 
ผญ.ม.5 0806940347 
ผญ.ม.6 0901542051 
ผญ.ม.7 0901591429 
ผญ.ม.8 0828171704 
ผญ.ม.10 0810827064 
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ลําดับ
ที ่

การปฏิบัต ิ สวนงานที่
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพื้นที่(ระบุ

เบอรโทรศัพท) 

๑๒ การเผชิญเหตุ 
 (๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก ใหความสําคัญใน
การคนหาผูรอดชีวิตเปนลําดับแรก ตอดวยการรักษาพยาบาล
ผูบาดเจ็บ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 (๑.๑) กําหนดเขต  และกันเขตพื้นท่ีประสบภัย หามมิใหผู
ที่ไมมีหนาที่และความรับผิดชอบท่ีเก่ียวของเขาพื้นที่ประสบภัย
โดยเด็ดขาด 

 (๑.๒) สนธิกําลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัย
โดยเร็ว ดังนี้ 

         (๑.๒.๑) สั่งการใหหนวยกูชีพกูภัยที่มีศักยภาพเขา
ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย 

         (๑.๒.๒) สั่งการใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเครื่องมือ 
เครื่องจักร  ที่จําเปนในการกูชีพกูภัย เขาปฏิบัติงานในพื้นท่ี
ประสบภัย 

         (๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตวเลี้ยงตามความ
จําเปนของสถานการณภัย 
                (๑.๒.๔) กรณีพื้นที่ใดเปนพื้นที่วิกฤต ไมสามารถ
เขาพื้นที่โดยทางรถยนตหรือทางเรอืไดใหประสานขอรับการ
สนับสนุนเฮลิคอปเตอรจากหนวยงานทหารหรือตํารวจในพื้นที่ 
หรือพื้นที่ใกลเคียงเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยอยางเรงดวน 
                (๑.๒.๕) จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราวแกผูประสบภัย 
ที่บานเรือนเสียหายอยางเรงดวนเปนลําดับแรก และจัดระเบียบ
ศูนยพักพิงชั่วคราว พรอมทั้งลงทะเบียนผูอพยพ 
                (๑.๒.๖) ระดมกําลังแพทยและพยาบาลจาก
โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพประจําตาํบลใกลเคียง เขาชวย
ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย 
                (๑.๒.๗) กรณีโครงสรางพื้นฐานไดรับความเสียหาย
ใหเรงซอมแซมเสนทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟา และประปา 
แลวแตกรณี   ใหสามารถใชการได  หรือจัดทําระบบสํารอง
เพื่อใหชุดปฏิบัติการสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได 
                (๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐาน 
ตลอดจนจัดหาอาหารที่ปรุงสําเร็จ น้ําดื่ม เครื่องยังชีพที่จําเปน
ใหแกประชาชนและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นท่ีประสบภัยให
เพียงพอและทั่วถึง 

สวน
ปฏิบัติการ 

รองนายก 1   
โทร.  0817401992 
ผอ.กองชาง 
โทร.0840331624 
ผญ.ม.1 0869422454 
ผญ.ม.2 0817213866 
ผญ.ม.3 0822752209 
ผญ.ม.4 0899703855 
ผญ.ม.5 0806940347 
ผญ.ม.6 0901542051 
ผญ.ม.7 0901591429 
ผญ.ม.8 0828171704 
ผญ.ม.10 
0810827064 
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ลําดับที ่ การปฏิบัต ิ สวนงานที่
รับผิดชอบ 

หนวยรับผดิชอบ/
ผูรับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอรโทรศพัท) 

 (2)  การปฏิบัติการระยะ  24-48  ชั่วโมง (1-2  วัน)  ให
ความสําคัญในการคนหาผูรอดชีวิตและทรัพยสิน  การสืบหา
ญาติ  การจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว  การรักษาพยาบาล  การ
จัดการศพ  อาหาร  นํ้าดื่ม  ยารักษาโรค  เครื่องครัว  ขอมูล
สถานการณมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
       (2.1)  สํารวจความตองการของผูประสบภัยในเบ้ืองตน  
เพื่อกําหนดมาตรการชวยเหลืออยางตอเนื่องในชวงระหวางเกิด
ภัยและจัดทําบัญชีการชวยเหลือผูประสบภัย 
       (2.2)  จัดเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการรักษาพยาบาล  
และเวชภัณฑ ท่ีจํ า เป นมายั งพื้นที่ประสบภัยและเตรียม
สถานพยาบาลสํารองใหเพียงพอ 
       (2.3)  จัดสงปจจัยสี่ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต  เชน  
อาหาร  น้ําดื่มเครื่องนุงหม  และยารักษาโรค  เปนตน  มายัง
ศูนยพักพิงชั่วคราว 
       (2.4)  ตรวจสอบเสนทางคมนาคมที่ไดรับความเสียหาย
จากสาธารณภัย  พรอมทั้งติดปายเตือน  หรือวางแผงปดกั้น
ชองทางจราจรใหประชาชนผูใชเสนทางทราบ  จัดเจาหนาท่ี
ตํารวจหรืออาสาสมัครอํานวยความสะดวกการจราจรให
ประชาชนผูใชเสนทางทราบ  จัดเจาหนาที่ตํารวจหรืออาสาสมัคร
อํานวยความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย 
       (2.5)  รักษาความสงบเรียบรอยและจัดการจราจรในพื้นท่ี
ประสบภัยและศูนยพักพิงชั่วคราว 
       (2.6)  ตั้งศูนยขอมูลผูประสบภัย  เพื่อรวบรวมและเปน
แหลงขอมูลในการติดตอประสานงานใหประชาชนสามารถ
สอบถามขอมูลผูบาดเจ็บและเสียชีวิตได 
(3)  การปฏิบัติการระยะ  48-72  ชั่วโมง (2-3  วัน)  ให
ความสําคัญกับการคนหาผูรอดชีวิตอยางตอเนื่องจากปฏิบัติการ
ระ 24 48  ชั่วโมงแรก  การสืบหาญาติ  การรักษาพยาบาล  
การจัดการศพ  การสงเคราะหเบื้องตน  อาหาร   น้ําดื่ม  ยา
รักษาโรค  เงินชดเชยการคนหาทรัพยสิน  และขอมูลการให
ความชวยเหลือ  มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
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ลําดับที ่ การปฏิบัติ สวนงานที่
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพื้นที่(ระบุ

เบอรโทรศพัท) 

        (3.1)  กรณีมีผูเสียชีวิตจํานวนมากใหจัดเตรียมสถานที่
และอุปกรณเก็บรักษาศพในระยะแรก  (วัดและตูแชศพ) พรอม
ทั้งใหหนวยงานที่เก่ียวของตรวจชันสูตรเบื้องตน  บันทึกขอมูล
ศพ  การเก็บรักษาหลักฐาน  และเตรียมขอมูลทั้งหมดเพื่อการ
ตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล 
       (3.2) การจัดหนวยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่และ
ใหบริการทางการแพทย 
       (3.3)  การประเมินสถานการณภัยอยางใกลชิดตลอดจน
ประสานการชวยเหลือรับเรื่องราวรองทุกข  ประสานรับขอมูล
ความเสียหายเบื้องตนความตองการเบื้องตน 
(4)  การปฏิบัติการระยะ  72  ชั่วโมง (3  วัน)ข้ึนไป  ให
พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการคนหาระยะ  24  ชั่วโมงแรก 
(1 วัน)  เปนลําดับแรกกอนการปฏิบัติการคนหาระยะ 24-48  
ชั่วโมง (1-2  วัน)  และการปฏิบัติการคนหาระยะ  48 – 72  
ชั่วโมง (2-3  วัน)  ตามลําดับ  โดยเนนการชวยเหลือชีวิตคน
กอน  ตามดวยทรัพยสิน  พรอมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให
ครอบคลุมและท่ัวถึง  ตลอดจนการสับเปลี่ยนกําลังพลเพื่อให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง   

  

๑๓ ปกปองสถานท่ีสําคัญ เชน โรงพยาบาล  โรงเรียน วัด  เปนตน 
และปกปองระบบสาธารณูปโภค  เชน ระบบไฟฟา  ระบบ
ประปา เปนตน 

สวน
ปฏิบัติการ 

รองนายก 1   
โทร.  0817401992 
ผอ.กองชาง 
โทร.0840331624 
ผญ.ม.1 0869422454 

๑๔ การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว (กรณีที่มีการ
อพยพ)  
 

สวนสนบัสนุน รองนายก 2 
โทร. 0895927213 
ผอ.กองคลัง 
โทร. 0899097932 
นายชาง 0968075697 
จนท.การเงนิและบัญชี 
โทร. 0936206490 
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ลําดับที ่ การปฏิบัติ สวนงานที่
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพื้นที่(ระบุ

เบอรโทรศัพท) 

๑๕ สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยและจัดสงปจจัยสี่ที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิต เชน อาหาร น้ําดื่ม และเครื่องนุงหม เปนตน ไปยังพื้นที่
ประสบภัย 

สวน
สนับสนุน 

รองนายก 2 
โทร. 0895927213 
ผอ.กองคลัง 
โทร. 0899097932 
นายชาง 0968075697 
จนท.การเงนิและบัญชี 
โทร. 0936206490 

๑๖ การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือในชวง
ขณะเกิดภัย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่สํารวจและจัดทํา
ขอมูลความตองการของผูประสบภัยในเบื้องตน และรายงานให
อําเภอเพื่อประกอบการรองขอการสนับสนุน และนําไปกําหนดเปน
มาตรการและแนวทางในการชวยเหลือ เชน ความชวยเหลือ ดาน
อาหาร นํ้าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล เปนตน  

สวน
อํานวยการ 

สาํนักงานปลัด 
โทร 075300800  กด 3 
ปลัด อบต. 
โทร 0810811255 
รองปลัด โทร 
0986941242 
หน.สํานักปลัด  
โทร 0835281600 
กํานัน 0858865667 
ประธานศูนย อปพร. 
โทร 0840521014 

๑๗ จัดตั้งศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม (Joint Information 
Center : JIC) ทําหนาที่ประสานขอมูลขาวสารสาธารณะที่
เก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเปน
ศูนยที่อ ยูใกลชิดกับเหตุการณ สามารถเขาถึ งขอมูลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสําหรับสื่อ
ขาวสารทุกประเภทที่ไดรับการกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพื่อ
กระจายขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน 
และตอเน่ือง โดยใหเจาหนาท่ีขอมูลขาวสารสาธารณะเขามาอยู
รวมกันในศูนยประสานขอมูลรวม 

ศูนยขอมูล
ประชาสัมพั

นธรวม 

สาํนักงานปลัด อบต. 
โทร 075300800 กด 3 
โทรสาร 075300800 
 กด 6 

๑๘ -  กรณีมีผูเสียชีวิตจํานวนมาก จัดใหมีการพิสูจนเอกลักษณบุคคล
ใหเปนไปตามอํานาจหนาที่การปฏิบัติของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
และหรือ ตามบันทึกขอตกลงระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
- กําหนดใหมีสถานที่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตูแชศพ) 
และการเคลื่อนยายศพ หรือนําศพไปตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยงของอยางเปนระบบ 

สวน
ปฏิบัติการ 

รองนายก 1   
โทร.  0817401992 
ผอ.กองชาง 
โทร.0840331624 
ผญ.ม.1 0869422454 
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ลําดับ
ที ่

การปฏิบัติ สวนงานที่
รับผิดชอบ 

หนวยรับผดิชอบ/ผูรับผิดชอบ
ในพื้นที่(ระบุเบอรโทรศพัท) 

๑๙ เม่ือสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ยุติแลว ใหผู อํานวยการ
ทองถ่ินรายงานสถานการณสาธารณภัยใหผูอํานวยการอําเภอ
ทราบ และเมื่อมีการประกาศหรือยืนยันสถานการณสา
ธารณภัยในพื้นที่ยุติลงแลว ใหดําเนินการอพยพประชาชน
กลับที่ตั้งอยางปลอดภัย 

สวน
อํานวยการ 

สํานักงานปลัด 
โทร 075300800  กด 3 
ปลัด อบต. 
โทร 0810811255 
รองปลัด โทร 0986941242 
หน.สํานักปลัด  
โทร 0835281600 
กํานัน 0858865667 
ประธานศูนย อปพร. 
โทร 0840521014 

๒๐ อพยพกลับ กรณีสถานการณสาธารณภัยยุติ เมื่อไดรับแจง
ขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนํา
ชุมชนหรือกลุมผูนําอพยพรีบแจงผูอพยพเพื่อเตรียมความ
พรอมในการอพยพกลับไปสูท่ีอยูอาศัยตอไป โดยจัด
ระเบียบและลาํดับกอนหลังการอพยพกลับ พรอมท้ัง
ประสานงานกับเจาหนาที่ท่ีดาํเนินการควบคุมดูแลการ
อพยพกลับ 

สวน
ปฏิบัติการ 

รองนายก 1   
โทร.  0817401992 
ผอ.กองชาง 
โทร.0840331624 
ผญ.ม.1 0869422454 
ผญ.ม.2 0817213866 
ผญ.ม.3 0822752209 
ผญ.ม.4 0899703855 
ผญ.ม.5 0806940347 
ผญ.ม.6 0901542051 
ผญ.ม.7 0901591429 
ผญ.ม.8 0828171704 
ผญ.ม.10 0810827064 

๒๑ หากสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรง และหรือ
อาจจะเกิดสาธารณภัยซ้ําซอน เกินขีดความสามารถของ 
อปท. ใหรองขอขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินขางเคียงหรืออําเภอใหประสานขอรับการสนับสนุน
จากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
ตําบลนาบอน  องคการบริหารสวนตําบลนาบอน และกอง
อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ  เพ่ือ
ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
 

สวน
อํานวยการ 

สํานักงานปลัด 
โทร 075300800  กด 3 
ปลัด อบต. 
โทร 0810811255 
รองปลัด โทร 0986941242 
หน.สํานักปลัด  
โทร 0835281600 
กํานัน 0858865667 
ประธานศูนย อปพร. 
โทร 0840521014 
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4.5  การสื่อสารในภาวะฉกุเฉิน 

 
 
 

  
 

 การเตรียมความพรอมดานระบบและเครื่องมือสื่อสารองคการบริหารสวนตําบลทุงสง 
มอบหมายใหสํานักงานปลัดผูรับผิดชอบ  เปนผูกํากับดูและและใชงานความถี่วิทยุ 162.175  เพื่อใชเปน
ความถี่วิทยุกลางสําหรับติดตอประสานงานระหวางหนวยงานของสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และภาคเอกชน  
สําหรับการประสานงาน ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตลอดจนกิจการอ่ืนๆ ในภาวะปกติ  และใน
ภาวะไมปกติโดยกําหนดใหสํานักงานปลัด  เปนผูควบคุมดูแลการใชงานภายในองคการบริหารสวนตําบลทุงสง 

 4.5.1  การปฏิบัติงานดานการสื่อสารกรณเีกิดเหตุฉุกเฉิน 
  (1)  จัดตั้งศูนยสื่อสารและจัดใหมีระบบสื่อสารหลัก  ระบบสื่อสารรอง  และ

ระบบสื่อสารอ่ืนๆ ที่จําเปนใหใชงานไดตลอด  24  ชั่วโมง  ใหสามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกลาวกับ
หนวยงานอ่ืนไดตามปกติโดยเร็วอยางท่ัวถึงทุกพื้นที่ 

  (2)  ใชโครงขายสื่อสารทางโทรศัพท  โทรสาร  และวิทยุสื่อสารเปนหนวยงานหลัก
หนวยงานหลักที่วางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ไดแก  โทรศัพทพื้นฐาน  หมายเลขโทรศัพท  0 7530 
0800  ตอ  3  โทรสาร  0 7530 0800  ตอ  6    
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4.5.2  หนวยงานสนับสนุน  ไดแก 
ลําดับ

ที่ 
ชื่อหนวยงาน นาม 

เรียกขาน 
ความถี่
วิทยุ 

โทรศพัท โทรสาร หมายเหตุ 

1 อําเภอนาบอน เขาเหมน 150.850 0 7549 1130 0 7549 1130  
11 รพ.สต.บานไสยูงปก   075460854   
12 รพ.สต.บานหนองดี   075460856   
13 รพ.สต.ชุมชนบานสี่แยก   0810819608   
30 ผูอํานวยการโรงเรียนบานไสยูงปก   0898742420   
31 ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองโอม   0986859534   
32 ผูอํานวยการโรงเรียนบานสี่แยก   0864705185   
33 ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองดี   0895153033   
34 ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี   0815396674   
35 การยางแหงประเทศไทยสาขา 

นาบอน 
  075300477   
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กองอํานวยการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย อบต.นาบอน 
โทร. 075-491539 

 

กองอํานวยการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
โทร.  0-7576-3371 

           

กองอํานวยการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 

นาบอน 
โทร. 075-491172 

วิทยุสื่อสาร 150.850 

  (ชองความถ่ี) 

องคกรภาคเอกชน  
(มูลนิธปิระชารวมใจ 

นาบอน) 
โทร. 075-491244 

วิทยุสื่อสาร 168.475 
  (ชองความถ่ี) 

 

กองอํานวยการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

อบต.ทุ่งสง     
โทร. 0 7530 0800 

วิทยุสื่อสาร 162.175 

          (ชองความถี่)  การไฟฟาสวนภูมภิาค 
อําเภอนาบอน 

โทร. 075-491256 

 

สํานักงานการประปา 
สวนภูมภิาค สาขาทุงสง 

โทร. 075-411584 
 

สถานีตํารวจภูธรนาบอน 
โทร. 075-491800 

วิทยุสื่อสาร 152.900 
  (ชองความถ่ี) 

 

โรงพยาบาลนาบอน 
โทร. 075-491824 

 

สาธารณสุขอําเภอ 
นาบอน 

โทร. 075-491192 
 วิทยสุมัครเลน 

วิทยุส่ือสาร 144.900 
  (ชองความถ่ี) 

145.500 
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แผนภาพที่ 4-3 : ผังสื่อสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทุงสง 
  
 
 

 
  

 
  เปนระบบและกระบวนการกระจายขอมูลขาวสารที่เกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน 
ใหสวนราชการและประชาชนไดรับรูและเขาใจสถานการณโดยผานชองทางการสื่อสารท่ีกําหนดไว  เชน  โทรทัศน  
วิทยุ  หอกระจายขาว ฯลฯ  และวิธีอ่ืนๆ เพื่อใหประชาชนรับทราบ  เขาใจในสถานการณท่ีถูกตองและลดความตื่น
ตระหนก  โดยมอบใหฝายประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลทุงสงเปนหนวยงานหลัก  ดําเนินการ  ดังนี้ 
  4.6.1  จัดตั้งศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม (Join  Information Center : JIC)  เพื่อ 
ทําหนาท่ีประสานขอมูลขาวสารสาธารณะท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเปนศูนยที่อยู
ใกลชิดกับเหตุการณสามารถเขาถึงขอมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา  จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสําหรับ
สื่อขาวสารทุกประเภทที่ไดรับ  การกลั่นกรอง  และรับรองขอมูล  เพื่อกระจายขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง  
รวดเร็ว  เปนปจจุบัน  และตอเนื่อง  โดยใหเจาหนาที่ขอมูลขาวสารสาธารณะควรตองเขามาอยูรวมกันในศูนย
ประสานขอมูลรวม 
  4.6.2  ตรวจสอบยืนยันความถูกตองของขอมูลการเกิดภัยจากกํานันผูใหญบาน  ผูนําชุมชน  
อาสาสมัครแจงเตือนภัย  กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป  รวมทั้งหนวยงาน 
ที่เก่ียวของกอนแจงเตือนภัยผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด 
  4.6.3  ดําเนินการแจงเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพื้นที่ท่ีประสบภัยและพื้นท่ีขางเคียงโดยขาย
การสื่อสาร  เครื่องมืออุปกรณการเตือนภัยท่ีมีอยูของชุมชน  เชน  วิทยุชุมชน  หอกระจายขาวหอเตือนภัย  โทรโขง  
เปนตน   
  4.6.4  ขอมูลการแจงเตือนภัยนั้นตองชัดเจน  ทันเวลา  ถูกตอง  และเขาใจงาย  เปนขอมูลที่บอก
ถึงอันตรายท่ีกําลังเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสิน  อันไดแก  ลักษณะ  ขนาด  จุดที่เกิดภัย  รัศมีความเสียหายตาม
พื้นท่ีการปกครอง  ชวงเวลา  ระยะเวลา  ภัยจะรุนแรงยิ่งข้ึนหรอืไม  และประชาชนตองปฏิบัติอยางไร  หรือตองมีการ
อพยพหรือไม  รวมทั้งวิธีการแจงเหตุ  หมายเลขโทรศัพท  และการส่ือสารอ่ืนๆ โดยแจงเตือนภัยจนกวาสถานการณ
ภัยจะสิ้นสุด 
  4.6.5  จัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการใหขอมูลเทาที่จําเปนเก่ียวกับการดําเนินการของศูนย
บัญชาการแกสื่อมวลชน  และประชาชน  รวมทั้งรับฟงขอคิดเห็น  ขอมูล  ขอเรียกรองของประชาชนท่ีไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณภัยหรือจากการปฏิบัติของเจาหนาที่ 
  4.6.7  ในกรณีที่เกิดไฟฟาดับ  การสื่อสาร  เครื่องมือ  สัญญาณเตือนภัยไมสามารถใชได  ใหใช
สัญลักษณเตือนภัย  เชน  ธง  นกหวีด  หรือการเตือนภัยอ่ืนที่ไดมีการซักซอมความเขาใจกับประชาชน ไวแลว 
 
 
   เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด  และการอาศัยอยูในเขตพื้นที่  จะ
เปนอันตราย  ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
 (ผูบัญชาการ  ผูอํานวยการ  และเจาพนักงานซึ่งไดรับมอบหมาย) มีอํานาจสั่งอพยพผูซึ่งอยูในพื้นที่นั้นออกไปจาก
พื้นที่อยางเปนระเบียบ  ทั้งน้ี ใหดําเนินการอพยพไมต่ํากวา  12  ชั่วโมงกอนเกิดสาธารณภัย  และจัดใหมีกําลัง

4.6  การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน 

4.7  การอพยพ 
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เจาหนาที่เขารักษาความสงบเรียบรอย  เพื่อปองกันทรัพยสินของประชาชน  ใหผูนําชุมชนและหนวยงานปฏิบัติตาม
ขั้นตอน  ดังนี้ 
   

 
 

4.7.1  การตัดสินใจอพยพ 
   (1)  การตัดสินใจอพยพใจเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงสง  กําหนดใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลในฐานะผูอํานวยการทองถิ่นเปนผูตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจาก
พื้นที่ประสบภัยโดยมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงสงเปนผูชวย  ในฐานะผูชวยผูอํานวยการทองถ่ิน 
   (2)  การตัดสินใจอพยพในเขตพื้นที่หมูบาน  กําหนดใหผูใหญบานแตละหมูบาน
ควบคุมกํากับ  ดูแล การอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย  ตามคําสั่งของผูอํานวยการทองถิ่น  โดยมี
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูชวยทุกขั้นตอนการปฏิบัติตองประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณ
ไปยังนายกองคการบริหารสวนตําบลในฐานะผูอํานวยการทองถิ่นเบอรโทรศพัท  081 891 8395 
  4.7.2  เมื่อไดรบัขอมูลขาวสารแจงเตือนประชาชนตองปฏิบัติตามขอสั่งการของผูอํานวยการ
ทองถ่ิน  โดยเตรียมตัวไวใหพรอมสําหรับการอพยพ  จัดเตรียมกระเปาที่มีของมีคา  เงินสด  เอกสารสําคัญของ
ใชจําเปนสวนตัว  ยารกัษาโรค  อาหาร  น้ําดื่ม  เทาที่จําเปนรวมทั้งดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวใหอยูในความ
สงบกอนออกจากบานเรือนใหนํากระเปาที่จัดเตรียมไวติดตัวไป  ปดบานเรอืนใหมิดชิดที่สุดเทาที่จะทําได  และ
เดินทางไปรวมกัน  ณ  จุดนัดหมายประจําชุมชนโดยเร็ว 
  4.7.3  หนวยอพยพ  ตองศึกษาเสนทางที่จะเขาสูพื้นที่เปาหมาย  และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะสําหรับการอพยพใหพรอมปฏิบัติหนาที่อยูตลอดเวลา  รวมทั้งติดตอประสานงานกับผูนําชุมชนหรือ
ผูนําหมูบานทุกระยะ  ประชาสัมพันธใหคําแนะนําในข้ันตอนการอพยพตอผูอพยพ  พรอมทั้งจัดระเบียบและ
จัดแบงประเภทของบุคคลตามลําดับความเรงดวน  เชน  ผูปวยทุพลภาพ  คนพิการ  คนชรา  เด็ก  และสตรี
ตามลําดับ  ซึ่งเปนกลุมเปราะบาง  และดําเนนิการปฏิบัติตามข้ันตอนการอพยพที่กําหนดไว 
  4.7.4  จัดระเบียบสถานท่ีอพยพและการอํานวยความปลอดภัย  ดังนี้ 
   (1) ทําความสะอาดสถานท่ีปลอดภัย 
   (2) จัดระบบสาธารณูปโภคขึ้นพื้นฐาน  เชน  ไฟฟา  น้าํประปา  เปนตน 
   (3)  จัดใหมีการลงทะเบียนผูอพยพ  เพ่ือตรวจสอบจํานวนผูอพยพที่ยังติดคางอยู
ภายในพื้นที่เสี่ยงภัย  โดยมีการจัดทําแบบฟอรมลงทะเบียนไวลวงหนา 
  4.7.5  จัดเจาหนาที่อาสาสมัครดแูลความปลอดภัยบานเรือนของผูอพยพ  และควรประสาน
เจาหนาที่ตาํรวจในทองท่ีเพื่อจัดสงกําลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร  ไปดูแลบานเรือนผูอพยพเปนระยะ  
แตถาสถานการณลอแหลมมคีวามเสี่ยง  ควรงดออกปฏิบัติหนาท่ีโดยเดด็ขาด  แตถาสามารถออกปฏิบัติภารกิจ
ไดภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแลวควรนําขอมูลกลับมารายงานใหผูอพยพทราบโดยเร็วทันที  เพื่อปองกันมิให 
ผูอพยพเกิดความกังวลตอความปลอดภัยในทรัพยสินของตน 
  4.7.6  จัดใหมีการอํานวยความสะดวกแกผูอพยพ ใหหนวยงานอพยพอํานวยความสะดวก
ดานปจจัยสี่  ปฐมพยาบาล  ชวยเหลือผูบาดเจ็บ  บริการอาหารและน้ําดื่ม  การดูแลรักษาความสะอาดใหถูก
สุขลักษณะ  จัดเปนสัดสวนบริเวณปรุงอาหาร  จัดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  จัดระบบการรับของบริจาค
อยางทั่วถึงและเปนธรรม 
  4.7.7  รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณาภัยอยางใกลชิดและตอเนื่องจาก
สื่อทุกชองทางรวมท้ังหนวยงานที่เกี่ยวของ  และนําขอมูลขาวสารดังกลาวแจงใหผูอพยพทราบทุกระยะ  
เพื่อใหผูอพยพคลายความวิตกกังวล 
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  กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทุงสง  จะประเมิน
ความเสียหายและความตองการความชวยเหลือภายในพื้นที่ประสบภัย  โดยวิเคราะหผลกระทบจากความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัย  มีหลักการปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๔.8.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระทําทันทีภายหลังมีเหตุการณ 
สาธารณภัยเกิดข้ึน โดยมากภายในสัปดาหแรกของการเกิดภัย เปนการประเมินแบบคราวๆ ในการใหความ
ชวยเหลือเบื้องตน เพื่อใหทันตอความตองการในภาวะฉุกเฉิน ลําดับความสําคัญกอน – หลัง และรวบรวมขอมูล
ความตองการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรท่ีจําเปนทุกๆ ดานทั้งผูประสบภัย โครงสรางพื้นฐาน 
สิ่งแวดลอม  
 ๔.8.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะดําเนินการทันที   เม่ือภาวะฉุกเฉิน
สิ้นสุดลง หรืออยางนอยภายใน ๒ สัปดาห หลังจากเกิดสาธารณภัย ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการเขาถึงพื้นที่ประสบภัย 
เปนการระบุมูลคาความเสียหายทางกายภาพ โครงสรางทางสังคม ประมาณการดานการเงินและวัสดุอุปกรณ 
 ที่จะตองใชในการใหความชวยเหลือและความตอเนื่อง ทั้งนี้ จําเปนจะตองใชผูเชี่ยวชาญในแตละสาขา
ดําเนินการประเมินความเสียหายและความตองการในแตละดาน 
  เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความตองการความชวยเหลือแลว ใหนําขอมูล 
ที่ไดมาทําการวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเองและจัดทํา
รายงานสรุปเสนอผูอํานวยการทองถิ่นเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดความเสมอภาคและทั่วถึง  
รวมถึงการขอรับความตองการความชวยเหลือเพิ่มเติมจากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร 
น้ําดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่งปฏิกูล ความชวยเหลือดานสุขภาวะ ท่ีพักพิง อุปกรณยังชีพ เปนตน 
   
 
 
  หากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทุงสง พิจารณา
เห็นวามีความจําเปนตองจัดใหมีการรับบริจาคเงินหรือทรัพยสิน เพื่อชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยใหดําเนินการ    
ตามระเบียบท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้ 
        (๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือ         
ผูประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
        (๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาดวยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใชของ
ศูนยรับบริจาคเพื่อการสงเคราะหผูเดือดรอน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
        (๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
        (๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคให 
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 

4.8  แนวทางปฏิบตัิในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ (Damage and 
Need Assessment : DANA) 

4.9  การรบั-จายสิ่งของบริจาค 
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   โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จายสิ่งของบริจาค ดังนี้ 
 ๔.9.๑ จัดตั้งศูนยรับบรจิาคเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย และกําหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค 
 ๔.9.๒  องคการบริหารสวนตําบลทุงสง หารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําหนดระเบียบ     
การเก็บรักษาเงนิบริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธีแจกจายเงนิและสิ่งของ
บริจาค เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพและเกิดประโยชนแกผูประสบสาธารณภัยอยางเสมอภาค 
 ๔.9.๓ จัดทําบัญชีการรับ-จาย ส่ิงของบริจาคไวเปนหลักฐาน เพื่อควบคุมระบบขอมูล  ในการบริหาร
จัดการสิ่งของบรจิาคอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
       กรณีที่บุคคล หนวยงาน หรือองคกรใดจัดตั้งศูนยรับบริจาคเพ่ือชวยเหลือผูประสบ     
สาธารณภัย หากบุคคล หนวยงาน หรือองคกรนั้นไมไดรับมอบภารกิจใดๆ จากกองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทุงสง ใหบุคคล หนวยงาน หรือองคกรนั้นเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
ในการขนยายและสงมอบสิ่งของบริจาค 
 
 
 
  การชวยเหลอืผูประสบภัยที่อาศัยในศูนยพักพิงชั่วคราวในระยะตน  และระยะกลางใหไดผลดี
จําเปนตองคํานึงถึงสิ่งสําคัญ  ไดแก 

(1)  การดูแลดานความปลอดภัย 
(2) การจัดการดานสวัสดิการ  อาหาร  สุขาภิบาล  และความเปนอยูใหมีความสะดวก 
(3) การรักษาพยาบาล  และการควบคุมปองกันโรคใหเปนไปอยางทั่วถึง 
(4) การมีกิจกรรมฟนฟูสุขภาพจิตรวมกันเพื่อทําใหมีสุขภาพจิตที่ดี 
(5) การรวมกลุมเปนแหลงเดียวกันเพื่อติดตอขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 

ขอพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนยพักพิงชั่วคราว  มีปจจัยในการพิจารณา  ดังน้ี 
 ตารางที่  4-3  :  ขอพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนยพักพิงชั่วคราว 

ประเด็น ขอพิจารณาสาํหรับทําเลที่ตั้ง 
ความปลอดภัย -ปลอดภัยจากภัยคุกคามในขณะนั้นไมวาจะเปนความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 

- ปลอดจากความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นตอผูอาศัยในศูนยอพยพชั่วคราว 
การเขาถึง -งายตอการเขาถึงเพื่อใหความชวยเหลือในชวงวิกฤติ 

-คํานึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เชน รถอาจจะเขาไปไมไดในหนาฝน) 
สิ่งแวดลอม -พิจารณาถึงภัยจากการปนเปอนสารพิษทั้งจากภายในและนอกพื้นที่ 
สาธารณูปโภค -ความเปนไปไดในการใชโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐท่ีมีอยูเดมิ ท้ังการประปา

สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 
-ระบบไฟฟาเปนสิ่งสาํคัญที่สุด  เนื่องจากระบบน้ําและสุขาภิบาลยังสามารถหาทาง
เลือกอื่นที่ไมพึ่งพาโครงสรางพื้นฐานของเมืองได 

ปจจัยดึงดูด -ในบรบิทของเมือง อาจเกิดปจจัยดึงดูดใหมีการยายเขาศูนยพักพิงชั่วคราวโดยไม
จําเปน 

อาชีพ -การเขาถึงตลาดในทองถ่ิน, การเขาถึงที่ทํางาน, ทางเลือกการเขาถึงระบบขนสง 
สวัสดิการข้ันพื้นฐาน -มีบริการดานการศึกษาสุขอนามัย โดยสํารวจวัดผลระบบสวัสดิการในพื้นท่ี 

4.10 การบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว 
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หัวหนา/ผูจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว 
(กํานัน / ผูใหญบาน / ประธานชมุชน) 

ฝายอํานวยการรวม 
(หัวหนาฝายแตละฝาย เชน ประสานงาน / 
ประชาสัมพันธ / รักษาความสงบเรียบรอย) 

ฝายปฏิบตัิการ 
(หัวหนาฝายแตละฝาย เชน บรรเทาทุกข 
/ ฟนฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย) 

บทบาทหนาที ่
๑. อํานวยการและบริหารจัดการตางๆ เชน 
จัดทําบัญชีรายชื่อผูประสบภัยของชุมชน
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกศูนย  
พักพิงชั่วคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจายอาหาร ระบบสุขาภิบาลและ
สุขภาพอนามัย เปนตน 
๒. จัดการพื้นที่ของศูนยพักพิงชั่วคราวของ
ชุมชนใหเปนระเบียบและเปนระบบ 
๓. จัดหาเค ร่ืองมือ อุปกรณ  เค ร่ืองใชที่
จําเปนแกการดํารงชีวิตขณะที่อาศัยอยูใน
ศูนยพักพิงชั่วคราว 
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบรอย 
๕. จัดพาหนะในการขนสง เชน สิ่งของ 
ผู ป ว ย ใ น ก ร ณี มี ผู เ จ็ บ ป ว ย ต อ ง ไ ป ส ง
โรงพยาบาล เปนตน 
๖. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ /  
ผูที่เกี่ยวของ 

บทบาทหนาที ่
๑. บรรเทาทุกขเบื้องตนดานปจจัยสี่ คือ 
ที่อยูอาศัย อาหาร เคร่ืองนุงหม และยา
รักษาโรค 
๒. ชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยใหแก 
ผูประสบภัยในชุมชน/หมูบาน 
๓. ประสานกับผูประสบภัยที่ตองการ
ความชวยเหลือ 
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  (๑) ใหติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเนื่อง พรอมทั้ง
ตรวจสอบขอมูลจากทุกแหลงจนแนใจ และมีการยืนยันความชัดเจนวาสถานการณคลี่คลายกลับสู  ภาวะปกติ
แลว ใหผูอํานวยการทองถิ่นรายงานขอมูลใหผูอํานวยการอําเภอทราบ เพื่อประกาศยุติสถานการณ  สาธารณภัย
ในพื้นที่ 
  (๒) เมื่อไดรับการยืนยันอยางชัดเจนจากผูอํานวยการทองถ่ิน ใหประกาศยุติสถานการณวา 
สาธารณภัยไดสิ้นสุดลงแลว ใหแจงขอมูลดังกลาวใหผูอพยพทราบเพื่อเตรียมพรอมในการอพยพกลับสูพื้นท่ีอาศัย
ของตนเองตอไป 

(๓) เมื่อยกเลิกหรือปดศูนยปฏิ บัติการฉุกเ ฉินขององคการบริหารสวนตําบลทุ งสง 
ใหสงมอบภารกิจที่ตองดําเนินการตอใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามภารกิจของหนวยงานนั้นตอไปเพื่อความ
ตอเน่ืองในการ 
 

 
 

  เมื่อประชาชนไดรับแจงขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนําชุมชนหรือ
ผูนํากลุมอพยพรีบแจงผูอพยพเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการอพยพกลับและรอรับการแจงจุดอพยพกลับ โดย
การจัดระเบียบและลําดับกอนหลังของการอพยพกลับอยางเปนระบบไปสูพื้นที่อาศัยของตนเอง พรอมทั้ง
ประสานงานกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 
 
 

 
 ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลทุงสง แบงประเภทของสวนราชการและ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะอพยพมาอยูในพื้นที่ปลอดภัยตามลําดับและความจําเปนเรงดวน พรอมท้ัง
กําหนดพื้นที่รองรับการอพยพสวนราชการ ครอบครัวสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไวลวงหนา 
โดยการดําเนินการอพยพใหเปนไปตามแผนอพยพสวนราชการ เพื่อใหสามารถบริการประชาชนไดตามปกติ 
 

 
 

 ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2550  มีมาตราท่ี
เก่ียวของกับการขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ดังนี้ 

 มาตรา 21 เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกดสาธารณภัยข้ึนในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แหงพื้นท่ีใด  ใหผูอํานวยการทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นท่ีนั้นมีหนาท่ีเขาดําเนินการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจงใหผูอํานวยการอําเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่นั้นและผูอํานวยการ
จังหวัดทราบทันทีในการปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ใหผูอํานวยการทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(3) ขอความชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย มาตรา 

4.11  การยกเลิกสถานการณสาธารณภัย  

4.12  การอพยพกลับ 

4.13  การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

4.14  การรองขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียง 
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มาตรา  23 ระบุวาเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ใด

ใหเปนหนาที่ของผูอํานวยการทองถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดตอหรือใกลเคยีงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่
นั้นที่จะสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

 
 
  หากสถานการณสาธารณภัยในพื้นท่ีมีความรุนแรงและลุกลามตอเนื่องยากตอการรับมือให
ผูอํานวยการทองถิ่นแจงกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (กอปภ.อ.) และกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) เพื่อรองขอใหยกระดับการจัดการสาธารณภัยเปนระดับ 2  
โดยใชเกณฑหรือเงื่อนไขดังตอไปนี้ประกอบการพิจารณา 
  4.15.1  พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบและความเสยีหาย 
  4.15.2  จํานวนผูที่ไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต  หรือผูที่ไดรับผลกระทบ 
  4.15.3  สถานการณของภัยมีความรุนแรง  หรืออาจมีสถานการณแทรกซอน  มีการ
ขยายตัวของภัยออกไป 
  4.15.4  ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน  เชน กําลังคน  เครื่องมือ  อุปกรณ  
ยานพาหนะ  และอุปกรณพิเศษตางๆ 
  4.15.5  ดุลยพินิจการประเมนิศกัยภาพในการจัดการสาธารณภัยของผูอํานวยการทองถิ่น 
  ทั้งนี้  ใหใชเกณฑเงื่อนไขทางดานพื้นที่/ประชากร/ความซับซอน/ศักยภาพดานทรัพยากร  
และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผูอํานวยการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางประกอบกันเปนเกณฑ 
ในการยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ 1 เปนระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.15  การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ 1 เปนระดับ 2 
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บทที่  5 
การปฏิบัติหลังเกดิภัย 

   
การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟนฟู) เปนการดําเนินการภายหลังจากท่ีภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย

บรรเทาลงแลว  หรือไดผานพนไปแลว  เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค  การดํารงชีวิต  และสภาวะวิถี
ความเปนอยูของชุมชนท่ีประสบสาธารณภัยใหกลับสูสภาวะปกติ  หรือพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 
(Build Back Better and Safer) เปนไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวา 
และปลอดภัยกวาเดิม (แผนภาพที่ 5-1) โดยการนําเอาปจจัยตางๆ ในการลดความเสี่ยงจากสภาวะภัยเขามา
ชวยในการฟนฟู  ซึ่งหมายรวมถึงการซอมสราง (Reconstruction) และการฟนสภาพ (Rehabilitation)  
โดยมีหลักการสําคัญของการฟนฟู  ไดแก 

  การชวยเหลือผูประสบภัยใหสามารถชวยเหลือตนเองได  เพื่อใหการดํารงชีวิตกลับเขาสูภาวะ
ปกติ  โดยไมจําเปนตองพึ่งพิงความชวยเหลือจากภายนอกแตเพียงอยางเดียว 
  ผูประสบภัยตองมีสวนรวมในการกระบวนการตัดสินใจ  จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและมี
สวนรวมในการขั้นตอนตางๆ ที่จะดําเนินการ 
  พิจารณาความเสี่ยงตอภัยในการฟนคืนสภาพและการสรางใหมเสมอ  เพื่อไมใหงบประมาณ
ตองสูญเสียไปโดยเปลาประโยชนจากการเกิดสาธารณภัยครั้งตอไป 

 

สร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 
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แผนภาพที่ ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 
 
 
 

  ในอดีตที่ผานมา  ไดกําหนดยุทธศาสตรการบริหารจัดการสาธารณภัยที่สามารถตอบสนอง 
ตอการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ  ประกอบดวย  การปองกันและลดผลกระทบ 
การเตรียมความพรอม  การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน (การเผชิญเหตุ) และจัดการหลังเกิดภัย (การฟนฟู) 
ซึ่งสถานการณสาธารณภัยในปจจุบันนับวันจะทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น  ดังนั้นจึงไดมีการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตรในการจัดการสาธารณภัย  โดยจากการจัดการสาธารณภัย (Disaster Management : DM ) 
มาเปนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM ) ใหความสําคัญกับการ
ปองกันและลดผลกระทบ  การเตรียมความพรอม  ซึ่งเปนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk 
Reduction: DRR) เพิ่มมากขึ้น  เพื่อสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ 
การลงทุนในเรื่องลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยนอกจากจะชวยลดปจจัยเสี่ยงและลดโอกาสของสังคมในการ
เผชิญเหตุการณสาธารณภัยแลวจะสงผลที่ดีตอการพัฒนาในดานตางๆ ใหมีความตอเนื่องอีกดวย  เนนการ
ฟนฟูที่ดีกวาและปลอดภัยกวาเดิมเพื่อใหเกิดความยั่งยืนตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมให
ดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 
 
  

 
  กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  อบต.ทุงสง  สํารวจความตองการของผูประสบภัย
และความเสียหายเบื้องตนภายในพื้นที่ประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน  โดยวิเคราะหผลกระทบจากความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากสาธารณภัยเพื่อประเมินและวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวย
ตนเอง  ความตองการความชวยเหลือเพิ่มเติมจากหนวยงานภายนอก  เชน  ความชวยเหลือดานอาหาร  น้ําดื่ม  การ
รักษาพยาบาล  สุขอนามัย  และการกําจัดสิ่งปฏิกูล  เปนตน  รวมท้ังจัดทําฐานขอมูลการสํารวจความเสียหาย  เพื่อ
เปนฐานขอมูลในการฟนฟูและกําหนดกรอบแนวทางในการสรางคนืใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  โดยมี
หลักการปฏิบัติ  ดังนี้ 
  5.1.1  ชุมชน/หมูบาน สํารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน
ตางๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลการสํารวจความเสียหาย  เพื่อเปนขอมูลในการฟนฟูและ
กําหนดกรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  5.1.2  องคการบริหารสวนตําบลทุงสงสาํรวจประเมินความจําเปนในการฟนฟูภายหลังการ
เกิดสาธารณภัย  ดังนี้ 
   (1)  ขอมูลพื้นฐานดานชุมชน  เชน  ประชากร  เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม 
   (2)  ขอมูลดานความเสียหายจากสาธารณภัย  การจัดการในภาวะฉุกเฉินการ
ชวยเหลือจากภายนอก 
   (3)  ขอมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน  ความออนแอหรือ
ความลอแหลมตอสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
  5.1.3  สํารวจและประเมินความจําเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัยควรสํารวจ
ขอมูลดังตอไปนี้ 
   (1)  ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย  เชน  ดานอาหาร  การเงิน  สิ่งของเครื่องใช  ที่พัก
พิงสุขภาพ  สุขาภิบาล  และสิ่งแวดลอมการประกอบอาชีพ  และองคความรู (การชวยเหลือยามฉุกเฉิน  
สุขาภิบาล ฯลฯ)  โดยใหคํานึงถึงการฟนฟูกลุมเปราะบาง (กลุมเดก็ สตรีมีครรภ  คนชรา  ผูปวย  และผูพิการ) 
ที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยเปนพิเศษ 

5.1  การสํารวจความตองการของผูประสบภัยและความเสียหายเบื้องตน 
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   (2)  ขอมูลการฟนฟูพื้นที่ประสบภัย  เชน  ที่อยูอาศัย  สถานศึกษา  โรงพยาบาล
สิ่งกอสรางตางๆ การชลประทาน  การขนสง  การสื่อสาร  อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล  เปนตน 
  5.1.4  กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทุงสงจัดตั้ง
คณะทํางานประสานกับชุมชน/หมูบาน  ใหตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย  การใหความชวยเหลือและ
ความตองการเบ้ืองตนของผูประสบภัยโดยเร็ว 
  5.1.5  ดําเนินการฟนฟูโครงสรางพื้นฐานท่ีเสียหายในเบ้ืองตน  โดยงบประมาณที่อยูในความ
รับผิดชอบ  กรณทีี่เกินขีดความสามารถใหขอรับการสนบัสนุนจากงบกลางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  5.1.6  รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟนฟูไปยังกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและจังหวัด  เพื่อขอรับการสนับสนุนในการฟนฟูซอมแซม  และบูรณะ
โครงสรางพื้นฐานที่ไดรับความเสียหาย (คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 
และคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 
  การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ  จะตองมีความเชื่อมโยงกับการ
ตอบสนองความตองการของผูที่ไดรับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน  โดยคํานึงถึงปจจัยดานตางๆ เชน อายุ เพศ 
เชื้อชาติ ศาสนา  สตรมีีครรภ  และผูพิการ  เพื่อประกอบการพิจารณา 
 
 

 
 มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. แจงใหชุมชนและหมูบาน  สํารวจความเสียหายของระบบสาธารณูปโภคและ 
สิ่งสาธารณประโยชนตางๆ จนถึงระดับครัวเรือน  รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลการสํารวจความเสียหาย  เพื่อเปน
ขอมูลในการฟนฟู  และกําหนดกรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและเปนที่ยอมรับ  
  2. องคการบริหารสวนตําบลทุงสงสํารวจประเมินความจําเปนในการฟนฟูหลังการเกิด 
สาธารณภัย  ดังนี้ 
   (2.1)  ขอมูลพื้นฐานดานชมุชน เชน ประชากร  เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม 
   (2.2)  ขอมูลดานความเสียหายจากสาธารณภัย  การจัดการในภาวะฉุกเฉินการ
ชวยเหลือจากภายนอก 
   (2.3)  ขอมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน  ความออนแอหรือ
ความลอแหลมตอสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
  3.  สํารวจและประเมินความจําเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัย  ดังนี้ 
   (3.1)  ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย  ควรมีรายละเอียดในแตละดาน  เชน ดาน
อาหาร  การเงิน สิ่งของ  เครื่องใช  ท่ีพักพิง  สุขภาพ  สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม  การประกอบอาชีพ  และ
องคความรูการชวยเหลือยามฉุกเฉิน  สุขาภิบาล  เปนตน  โดยใหคํานึ่งถึงการฟนฟูกลมเปราะบาง (กลุมเด็ก 
สตรีมีครรภ คนชรา  ผูปวย  และผูพิการ) ที่ไดรบัผลกระทบจากสาธารณภัยเปนพิเศษ 
   (3.2)  ขอมูลการฟนฟูที่ประสบภัย  ควรมีรายละเอียดในแตละดาน  เชน  ที่อยู
อาศัยการศึกษา  การดูแลสุขภาพ  สิ่งกอสรางตางๆ เกษตรกรรม  การชลประทาน  การขนสง  การสื่อสาร 
อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล  เปนตน 
  4.  องคการบริหารสวนตําบลทุงสง  จัดทีมประเมินความเสียหายและความตองการความ
ชวยเหลือโดยประสานกับอําเภอนาบอน  และจังหวัดนครศรธีรรมราช  ใหตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย
การใหความชวยเหลือและความตองการเบ้ืองตนของผูประสบภัยโดยเร็ว 

5.2  การฟนฟ ู
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5.  ประสานการปฏิบัติกับอําเภอใหประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการใหความชวยเหลือ
และความตองการเบื้องตนของผูประสบภัยอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ใหเรงสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินโดยเร็วเพื่อพิจารณาชวยเหลือ(ประสบภัยตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  และ
รายงานผลการสํารวจความเสยหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตอคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือพิจารณาดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัย 
  6.  ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลคามากกวาวงเงินที่ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจอนุมัติ 
ใหสงเรื่องใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินชวยเหลือผูประสบภัยจากวงเงิน
งบกลางรายการสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนจากคณะรัฐมนตรี 
  7.  รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจําเปนในเบื้องตน  ใหผูอํานวยการ
อําเภอผูอํานวยการจังหวัด  ผูอํานวยการกลาง  ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติและ
นายกรัฐมนตรีทราบตามลําดับ 
  5.2.1  การฟนฟูระยะสั้น 
   เปนการดําเนินการตอเน่ืองจากการคนหา  การบรรเทา  และการชวยเหลือไดยุติลง 
เพื่อสนองความตองการที่จํา เปนของผูประสบภัย  ธุรกิจ  ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย 
ในระยะเรงดวนหรือระยะสั้น  รวมถึงการจัดมาตรการดานการรักษาความปลอดภัยไมใหเกิดอันตรายหรือ 
สาธารณภัยซ้ําข้ึนอีก  การประเมินความเสียหายของโครงสรางพื้นฐาน  การจัดเตรียมที่พักอาศัยชั่วคราว  และ
การใหบรกิารสาธารณะ  โดยมีแนวทางปฏิบัติ  ดังน้ี 

(1) การสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัยในเบื้องตน 
เปนการฟนฟูดานสมรรถภาพทางกายใหแกผูประสบภัย  เชน  การตรวจรักษา

ปองกันควบคุมโรค  และการฟนฟูความแข็งแรงทางรางกาย  เปนตน  รวมถึงการฟนฟูดานสภาพจิตใจและ 
จิตสังคมของผูไดรับผลกระทบ  ตลอดจนการกระตุนและชวยเหลือใหเกิดการปรับตวัใหเขากับการเปลีย่นแปลงตาม
ความจําเปนโดยใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตาํบลทุงสงเปนหนวยงานหลักและมีแนวทางปฏิบัติ  ดังนี ้

(1.1) การชวยเหลือและสงเคราะหผูประสบภัย 
- แจงใหชุมชน/หมูบาน  สํารวจตรวจสอบขอมูลผูประสบภัยและความ

เสียหาย  เพื่อใหความชวยเหลือตางๆ ตรงกับขอเท็จจริงตลอดจนสงผูประสบภัยกลับภูมลําเนา 
     -  ใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐและองคกรภาคเอกชน
ในการสงเคราะหผูประสบภัยใหเปนไปอยางมีระบบ  รวดเร็ว  ทั่วถึง  และหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนในการสงเคราะห
ผูประสบภัย 
     -  ใหชุมชน/หมูบาน จัดทําบัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสิน 
ที่เสียหายไวเปนหลักฐานเพื่อการสงเคราะหผูประสบภัย  พรอมท้ังออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไวเปนหลักฐาน
ในการรบัการสงเคราะหและฟนฟู 
     -  จัดใหมีการรักษาพยาบาลแกผูประสบภัยอยางตอเนื่องจนกวาจะ
หายกลับมาดํารงชีวิตไดตามปกติ  รวมท้ังจัดการที่พักอาศัยชั่วคราว  และระบบสุขาภิบาลแกผูประสบภัยในกรณีที่
ตองอพยพจากพื้นที่อันตราย 

-  ใหการสงเคราะหแกครอบครัวของผูที่ประสบภัยอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะในกรณีท่ีผูเปนหัวหนาครอบครวัประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไมสามารถประกอบอาชีพตอไปได  โดยการให
ทุนการศึกษาแกบุตรของผูประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ  และโดยเฉพาะการจัดหาอาชีพใหแกบุคคลใน
ครอบครัว 
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     -  เลี้ยงดูผูประสบภัยที่ไมสามารถชวยตัวเองไดในระยะแรก  เชน
ดูแลเด็กกําพรา  นักเรียน  นกัศกึษา  คนพิการ  และผูสูงอายุที่ประสบภัย 
     
 

(1.2)  การปองกัน  เผาระวัง  และควบคุมโรคระบาด  ทั้งคนและสตัว 
    (1.3)  ประชาสัมพันธเพื่อเสรมิสรางขวัญและกําลังใจของประชาชนใหคืนสู
สภาพปกติโดยเร็ว 
    (1.4)  รายงานขาวและประชาสมัพันธขาวสารตอสาธารณชนใหทราบ
สถานการณเปนระยะๆ 
   (2)  การฟนฟพูื้นที่ประสบภัย 
    เปนการบูรณะที่อยูอาศัย  โครงสรางพื้นฐานตางๆ ท่ีไดรับความเสียหายจาก
เหตุการณสาธารณภัยใหกลับสูสภาพที่สามารถใชงานได  ทั้งนี้  ควรใหความสําคัญกับการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมดวยตามความเหมาะสมกับสถานการณและการใชงาน  หากการบูรณะโครงสรางและสิ่งกอสรางหรือ
การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีตองฟนฟูใหดีกวาเดิม  อาจตองใชเวลาและงบประมาณในการฟนฟู  
ควรกําหนดแผนงานไวในการฟนฟูระยะยาวตอไป  และการฟนฟูท่ีประสบภัยในระยะเริ่มตนใหปฏิบัติ  ดังนี้ 
    (2.1)  ทาํความสะอาดบานเรือน  ชุมชน  และสิ่งสาธารณประโยชนพืน้ที่ประสบ
ภัย  และขนยายขยะมูลฝอย 
    (2.2)  ใหองคการบริหารสวนตาํบลทุงสง  ที่เกิดเหตุ  ดาํเนินการฟนฟูพื้นท่ี
ประสบภัยปรับสภาพภูมิทัศน  และแกไขปญหาสิง่แวดลอมและมลภาวะเปนพิษ 
    (2.3)  กรณทีี่เกินขีดความสามารถขององคการบริหารสวนตาํบลทุงสงให
หนวยงานที่รับผิดชอบโครงสรางพื้นฐานนั้น  ๆดาํเนนิการฟนฟู  ซอมแซม  และบูรณะโครงการที่ไดรับความเสียหาย  
ดังนี ้
     -  ทางหลวงแผนดินและเสนทางคมนาคม 
     ดําเนนิการโดยแขวงทางหลวงนาบอน  และแขวงทางหลวงชนบท
นครศรีธรรมราช 
     - ระบบไฟฟา 
     ดําเนนิการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอทุงสง  สาขานาบอน 
    (2.4)  ใหรื้อถอนซากปรักหักพังและซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค  โครงสราง
พื้นฐานและอาคารบานเรือนของผูประสบภัย  เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพไดตอไป 
    (2.5)  ซอมแซมสถานที่ราชการ  โรงเรยีน  สถานศึกษา  วัด  โบราณสถาน  
สถานที่ราชการ  สถานที่ทองเที่ยว  และสาธารณปูโภคตางๆ ใหกลับมาใชงานไดดังเดิม 
    (2.6)  พื้นที่ประสบภัย  เชน  การเก็บซากปรักหักพัง  การตรวจสอบ 
ความแข็งแรงของอาคาร  การออกแบบวางผงัเมือง  การจัดหาแหลงน้ําอุปโภคบริโภค  การจัดทําภูมิทัศนดําเนินการ
โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช  สํานักงานชลประทานที่ 11  โครงการชลประทาน
จังหวัดนครศรีธรรมราช  องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรธีรรมราชและหนวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวของ 
  5.2.2  การฟนฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
   (1)  การฟนฟูระยะกลางเปนการดําเนนิการตอเนื่องโดยการประสานและสนับสนุนชุมชน
ที่ประสบภัย  ฟนฟู  หรือสรางสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตข้ึนใหม  การฟนฟูเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม  
รวมทั้งสภาพรางกาย  จิตใจ  และสังคมของผูประสบภัย  โดยใหปฏิบัติ  ดังน้ี 
   -  การฟนฟโูครงสรางพื้นฐานตางๆ ที่จาํเปนตอการดํารงชวิีต  เชน ประปา ไฟฟา ระบบ
โทรคมนาคม  เปนตน 
   - การฟนฟูและเสรมิสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 
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   สํานักงานปลัด  เปนหนวยงานหลักในการฟนฟูและเสริมสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจ  ทั้งนี้  ใหสามารถรวมมือกับภาคเอกชน 
    
 

 
(2) สําหรับการฟนฟูระยะยาว  เปนการดําเนินการตอเนื่องจากระยะกลางซึ่งอาจใช

เวลาหลายเดือนหรือหลายปนับจากหลังเกิดสาธารณภัย  โดยมุงเนนการกลับสูสภาวะปกติ  หรือใหดีย่ิงขึ้น
กวาเดิม  โดยหนวยงานที่เก่ียวของทําการสํารวจและจัดทําแผนโครงการเพื่อวางแผนการฟนฟูที่เกิดภัยให
สามารถรองรับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม  โดยมีแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 
   - ใหองคการบริหารสวนตําบลทุงสงเปนหนวยหลักในการวางแผนและดําเนิน
กิจกรรมฟนฟูชุมชนรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยอาศัยการมีสวนรวมกับชุมชน  
เพื่อใหมีความพรอมรับมือและฟนกลับอยางรวดเร็ว  เปนการดําเนินงานฟนฟูที่ตอเนื่องจากการบรรเทาภัยที่
เกิดข้ึน  การใหความชวยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟนฟู  การระบุและติดตามการแกไขความขัดแขงการ
ลดความแตกตาง การประยุกตใชหลักการพัฒนาอยางย่ังยืนในการวางแผน  และการกําหนดประสานความ
ตองการที่ยังไมไดรับการชวยเหลือ 
   -ใหมกีารบูรณะและกอสรางที่อยูอาศัยที่ท่ีถูกทําลายและไดรับความเสียหายใหมหรือ
พัฒนาที่อยูอาศัยถาวร  เพื่อเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยที่จะรองรับ  โดยชุมชนมีสวน
ในการเสริมสรางความถาวรยั่งยืนและความตานทานตอสาธารณภัยของท่ีอยูอาศัย  ทั้งนี้  การฟนฟูที่อยูอาศัย
มุงท่ีจะแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยใหผูประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อปองกันและลดผลกระทบตอ 
สาธารณภัยที่จะเกิดข้ึนอีก 
   - ปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและทรัพยสินทางประวัติศาสตรในการ
ดําเนินงานตอบโตและฟนฟูที่เหมาะสม  เพื่อที่จะสงวน  อนุรักษ  บูรณะและปฏิสังขรณ  ใหกลับคืนสูสภาพ
เดิมหรือดีกวาหรือปลอดภัยกวาเดิม 
  5.2.3  การฟนฟูดานตางๆ  
   (1) ดานสุขภาพและการบริการสังคม 
        เปนการเสริมสรางความพรอมท่ีจะรับมือและการฟนฟูกลับสูภาวะปกติไดอยาง
รวดเร็วขององคการบริหารสวนตําบลทุงสง ในการบริการดานสุขภาพและการบริการดานสังคมของบุคคลและ
ชุมชนที่ประสบภัย  ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข  สุขภาพจิต  และการบริการทางการแพทย  โดยให
โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพประจําตําบลทุงสงเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ 
   (2) ดานที่อยูอาศยั 
        (2.1)  บูรณะและกอสรางที่อยูอาศัยท่ีถูกทําลายและไดรับความเสียหายใหม
หรือพัฒนาที่อยูอาศัยถาวร  เพื่อเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยที่จะรองรับความตองการ
ของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
        (2.2)  ภารกิจสนับสนุนการฟนฟูที่อยูอาศัยมุงที่จะแกไขปญหาดานที่อยูอาศัย
หลังการเกิดสาธารณภัย  เพื่อปองกันและลดผลกระทบตอสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก  กรณีที่เกินขีด
ความสามารถใหหนวยงานที่รับผิดชอบโครงสรางพื้นฐานนั้น  ดําเนินการฟนฟู  ซอมแซม  และบูรณะโครงการ
ที่ไดรับความเสียหาย  และขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือขึ้นไปตามลําดับ  เชน  งบประมาณของจังหวัด
งบประมาณของกรม  กระทรวง  หนวยงานนอก  ภาครัฐ  องคกรระหวางประเทศ  หรืองบกลาง 
   (3)  ดานสิ่งแวดลอม 
        (3.1)  ขนยายขยะมูลฝอย  แกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษและ
ทรัพยสินทางประวัติศาสตร  อนุรักษ  บูรณะและปฏิสังขรณใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิมตามที่ชุมชน
รองขอภาคเอกชนท่ีเปนเครือขายใหสนับสนุนแผนงานและภารกิจสําคัญที่จะตองดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
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การในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลทุงสง  ที่กําหนดวิธีการที่จะใช
ทรัพยากรและสมรรถนะเพื่อตอบสนองไดตรงตามความตองการของชุมชนและเพียงพอ 

 
บทที่  6 

การขับเคลือ่นแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ขององคการบริหารสวนตําบลทุงสง  ไปสูการปฏิบัติ 

  
 

 
 
 

  แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทุงสง พ.ศ. 2560  
ไดจัดทําขึ้นโดยใชกรอบแนวคดิใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ พ.ศ. 2558 มีแนวคิด
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยประกอบดวย  การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  การบูรณาการการ
จัดการในภาวะฉุกเฉิน การเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน  และการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ 
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  ซึ่งการจะดําเนินการใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคตองอาศัยการ 
บูรณาการจากทุกภาคสวนทั้งภาคราชการ  พลเรือน  ทหาร  ตํารวจ  ภาคเอกชน  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  และองคการ 
สาธารณกุศล  และตองเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  ที่บัญญัติไวใน 
  มาตรา 20 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนที่มีหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
ทองถ่ินของตน  โดยมีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นท่ีนั้นเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูอํานวยการทองถิ่น 
  เพื่อใหแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลทุงสง 
พ.ศ. 2561  ไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลและเปนรูปธรรม  โดยกําหนดผลการดําเนินงานของแตละภาคสวนซึ่งเปน
ตัวชี้วัดขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ  ดังนี้ 
   ตารางที่  6-1 : แนวทางการดําเนินงานในการขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัติ 
ลําดับ

ที ่
การดําเนินการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

1 ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบรหิารสวนตาํบลทุงสง พ.ศ. 2561  
รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจ
เกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเอง  เพ่ือสรางความตระหนักใหกํานัน  ผูใหญบาน  
อาสาสมัคร  คนในชุมชน/ทองถิ่นไดรับรูรบัทราบ  เขาใจถึงระเบียบกฎหมาย
ที่เก่ียวของกับสาธารณภัย  และสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนและ
ภาคเอกชนในพืน้ที ่ 

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวน
ตําบลทุงสง 

2 จัดใหมีการประชุมกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการ
บริหารสวนตาํบลทุงสง  อยางนอยทุก 2 เดือน อยางตอเนื่อง เพื่อใชเปน
กลไกและเวทีในการบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานที่เกีย่วของ  
ตั้งแตภารกิจ  ดานการปองกันและลดผลกระทบ  และการเตรยีมความพรอม  
การรวมวิเคราะหประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ 

สํานักงานปลัด  องคการบริหาร
สวนตําบลทุงสง 

3 มีสวนรวมกับอําเภอนาบอน  และจังหวัดนครศรีธรรมราช  อยางตอเนื่อง
เพื่อเชื่อมการทํางานอยางประสานสอดคลอง  โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยน

องคการบริหารสวนตําบลทุงสง 
สํานักงาน ปภ.สาขาทุงใหญ 

6.1  แนวทางการขบัเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบรหิาร
สวนตําบลทุงสง  ไปสูการปฏิบัติ 
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ขอคิดเห็นการดําเนินการกิจกรรม  เชน  รวมสาํรวจประเมินวิเคราะห
พื้นที่เสี่ยง  ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดภัย เปนตน 

สํานักงาน ปภ.จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
 
 

ลําดับที ่ การดําเนินการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 
4 การจัดทําแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลทุงสง  

การรวมฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับตางๆ เพื่อทดสอบและฝกความ
ชํานาญรวมกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

องคการบริหารสวนตําบลทุงสง 
อําเภอนาบอน 
สํานักงาน ปภ.สาขาทุงใหญ 
สํานักงาน ปภ.จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

5 จัดทําแผนงานโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน
ภารกิจ  เชน งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุมจังหวัด  สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสขุภาพ (สสส.) กองทุนความปลอดภัยในการใช
รถใชถนน  ภาคเอกชน  และภาคประชาสัมพันธ 

องคการบริหารสวนตําบลทุงสง 
สํานักงานจังหวัด 

6 พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ไดมีการประเมินความเสีย่งในพืน้ที่ที่มุงเนน
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมอยาง
มีสวนรวมแบบบูรณาการ  ซึ่ งรัฐบาลได ใหความสําคัญกับการ
เตรียมพรอมแหงชาติ  ประกอบกับใหมีความเชื่อมโยงและสงผลตอทิศ
ทางการพฒันาจังหวัดและกลุมจังหวัด  โดยการเสนอขอรับการสนับสนนุ
งบประมาณตามภารกิจของอําเภอ/องคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใต
แผนพัฒนาทองถิ่น  เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด  
และกลุมจังหวัดโดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําป จังหวัดและ
กลุมจังหวัด  ที่เปนรอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุม
จังหวัดตอไป 

องคการบริหารสวนตําบลทุงสง   
สํานักงานจังหวัด 
สํานักงาน ปภ.สาขาทุงใหญ 
 

7 ใหความรูแกภาคีเครือขายที่เก่ียวของท้ังดานวิชาการและการปฏิบัติ
สรางองคความรูเพื่อเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายทั้งระดับจังหวัด
ระดับอําเภอ  และระดับพื้นท่ี 

องคการบริหารสวนตําบลทุงสง 

8 สนับสนุน  กํากับ  ติดตาม  ใหคําแนะนําในการจัดทําแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมูบาน  เพื่อเปนกรอบปฏิบัติงานใน
ระดับพื้นที่ใหมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทุงสง 

องคการบริหารสวนตําบลทุงสง 

9 การติดตามและประเมินผล  โดยการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ ทั้ง
สวนกลางและระดับพื้นที่  การกําหนดใหจัดทํารายงานผลการเนินงาน
ใหผูอํานวยการจังหวัดเพื่อรายงานผลตอไปยังผูอํานวยการกลางและ
ผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบเปนประจําทุกป  รวมท้ังการ
ติดตามและประเมินผลการนําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทุงสง  ไปสูการปฏิบัติ  ในชวง
กลางแผนและปลายแผน  พรอมทั้งพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 

องคการบริหารสวนตําบลทุงสง 
อําเภอนาบอน 
สํานักงาน ปภ.สาขาทุงใหญ 
สํานักงาน ปภ.จังหวัด 
สํานักงาน ปภ.เขต 
สํานักงานจังหวัด 
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  เปนกระบวนการดาํเนนิงานดานการกาํกับควบคุม เพ่ือติดตามความกาวหนาของภารกิจและหรือ

ประเมินวาภารกิจสาํเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม การติดตามประเมินผล โดยปกตจิะตองกาํหนดดัชนีการ
ติดตามประเมินผลเพื่อเปนเกณฑในการวิเคราะหวาสถานการณที่ตรวจสอบวัดไดนั้นบรรลุหรอืไมบรรลเุมื่อเทียบกับ
เกณฑหรือดัชนีที่กําหนด ประโยชนของการติดตามประเมินผลไมเพียงแตชวยใหทราบความกาวหนา และหรือความ
ลาหลังของการดาํเนินการ โดยใชดัชนีประเมินวาการดาํเนนิการใกลถึงเปาหมายที่กําหนดแคไหนเพียงไรแลว ยงั
สามารถชวยใหวิเคราะหเพิ่มเติมใหทราบปจจัยเหตุแหงความสาํเร็จและความลมเหลวดังกลาวได ทําใหเกิดประโยชน
ในการปรับปรงุแนวทางดาํเนินการตอไปได 

๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดกรอบการตดิตามและประเมินผล โดยสรางความเขาใจในสาระสําคัญของแผนปฏบิัติการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลทุงสง แนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสูการปฏิบัติ 
รวมทั้งแผนงาน/โครงการในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย แลวกําหนดประเด็นและตัวชี้วัด การประเมิน
แหลงขอมูล     เพื่อประกอบการวิเคราะหประเมนิผลใหสะทอนกระบวนการดําเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ 

รวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผล ไดแก (๑) ขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการสํารวจภาคสนาม 
การระดมความคิดเห็น และอื่นๆ รวมทั้งควรกําหนดเปาหมายและพ้ืนที่จัดเก็บขอมูลท่ีชัดเจนและ (๒) ขอมูล
ทุติยภูมิที่ไดจากเอกสารรายงานผลการดาํเนินงานของหนวยงาน 

จัดทํารายงานสรุปผลภาพรวม และขอเสนอแนะ 

นําเสนอรายงานสรุปผลใหผูบริหารระดับหนวยงานพิจารณาใหความเห็นชอบ 

นําผลการประเมินเสนอใหผูอาํนวยการทองถิ่น 

ประเมินผลและวิเคราะหขอมลูตามหลักการที่กองอาํนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัองคการบริหาร
สวนตําบลทุงสงกําหนดขึ้นมา 

6.2 การติดตามและประเมินผล 
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6.2.2  หนวยงานและภาคีเครือขายดําเนินการติดตามและประเมินผล 
   ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทุงสง
เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานตามแนวทาการผลักดันประเด็นสําคัญไปสูการปฏิบัติ  โดยใหจัดทํา
รายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมท่ีบรรลุผลตามเปาหมายการจัดการสาธารณภัย  ประเมินผล
กระทบการขับเคลื่อน  และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลใหผูอํานวยการอําเภอเพรื่อรายงานผล
ตอไปยังผูอํานวยการจังหวัด  ผูอํานวยการกลาง  และผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบ  เพื่อนําไปสู 
การปรับปรุงแนวทางการดําเนนิงานตอไป 
   การจัดทํารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทุงสง  ไปสูการปฏิบัติ  เพื่อตอบสนองตอเปาหมายการจัดการ 
สาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทุงสงใหมีประสิทธิภาพ  ยกระดับไปสูมาตรฐานตามหลักสากล  ตลอดจน
นําปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการ
บริหารสวนตําบลทุงสงตอไป 
 
 
  เปนกระบวนการของการศกึษา  การเรียนรู  และการคนหาแนวคิด  แนวทาง  และวิธีปฏิบัติ
หรือสิ่งประดิษฐเพื่อนําไปใชในการพัฒนาเทคนคิ  วิธีการ  รปูแบบการดําเนินงาน  หรือระบบการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยที่เปนประโยชนท้ังประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน  รวมทั้งการนําสิ่งที่ได
มีการคิดคนหรือคนพบมาพัฒนา  ออกแบบ  เปลี่ยนแปลง  ผลการดําเนินงาน  กระบวนการดําเนินงานและ
การบริการใหมีลักษณะรูปแบบใหม  หรือการปรับปรุงใหดีข้ึนกวาเดิม  และสามารถดําเนินการรวมกับการ
ติดตามและประเมินผล  โดยการเก็บรวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของการ
ทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรูทั้งกอนการดําเนินการ  ระหวางดําเนินการ  และเมื่อเสร็จส้ินการ
ดําเนินการ  โดยมีแนวทางดําเนินการวิจัยและพัฒนา  ดังนี้ 
       (1) องคการบริหารสวนตําบลทุงสง  เปนหนวยงานหลักในการประสานงานดาน
การศึกษา  คนควาและการวิจัย  และพัฒนาที่เก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับ
สถาบันการศึกษา  ภาคเอกชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อนําองคความรูและเทคโนโลยีมาพัฒนาและ
ประยุกตใชเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลทุงสงใหเหมาะสม 
       (2)  ศึกษาบทเรียนของเหตุการณสาธารณภัยสําคัญที่ผานมาของ องคการบริหารสวน
ตําบลทุงสงเพื่อใหทราบขอมูลขอเท็จจริงสําหรับไปประยุกตใชในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
       (3)  จัดทําสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสําคัญที่ผานมา
ขององคการบริหารสวนตําบลทุงสง  เพื่อเปนประโยชนในการบริหารจัดการในอนาคต 
 
 
 
 
 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภยัสูแผนพฒันาทองถิ่น ๔ ป 

6.3  การวจิัยและการพัฒนา 
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  พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  มาตรา 44 กําหนดวาในกรณี
ที่ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีไดกําหนดไวในแผนตางๆตาม
พระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไป  หรือแผนดังกลาวไดใชครบหาปแลว  ใหเปนหนาที่ของผูรับผิดชอบในการ
จัดทําแผนดําเนนิการปรับปรงุ หรือทบทวนแผนที่อยูในความรับผิดชอบ 
  องคการบริหารสวนตําบลทุงสง  ไดดําเนินการตามกระบวนการท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทุงสง พ.ศ. 2563  และไดมีการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนหรือมีสถานการณสาธารณภัยที่ไมไดกําหนดไวในแผน  หรือมีการวิจัยและพัฒนา  
พบขอบกพรอง   หรือมีนวัตกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ ทันสมัยและเหมาะสม 
ใหองคการบริหารสวนตําบลทุงสงพิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทุงสง พ.ศ. 2563  ไดตามความเหมาะสมทุกป  ตามพระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  มาตรา 44   
 
 

--------------------- 
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บัญชีรายช่ือบุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และองคกรเครือขาย 
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงสง 

 

ลําดับที ่ ชื่อหนวยงาน วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท 

    
นาม 

เรียกขาน ความถี ่ โทรศัพท โทรสาร 

๑ นายกเทศมนตรีตําบลนาบอน   0 7549 1158  

๒ รองนายกเทศมนตรีตําบลนาบอน   0 7549 1158  

๓ ปลัด อบต. แกวแสน   081 797 5962  

 ปลัด อบต.นาบอน   081 271 6049  

๔ นายอําเภอนาบอน  เขาเหมน  150.850  0 7549 1172   

๕ ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง      0 7549 1172   

๖ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร      0 7549 1316   

๗ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง      0 7549 1130   

๘ นายก อบต.แกวแสน      0 7549 1425   

9 นายก อบต.นาบอน   0 7549 1539  

10 รองนายก อบต.แกวแสน      0 7549 1425   

11 รองนายก อบต.นาบอน   0 7549 1539  

๑2 ทองถ่ินอําเภอนาบอน      0 7549 1804   

๑3 ผูกํากับการสถานีตาํรวจภูธรนาบอน    152.900  0 7549 1800   

๑4 ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาบอน      0 7549 1824   

๑5 สาธารณสุขอําเภอนาบอน      0 7549 1192   

๑6 พัฒนาการอําเภอนาบอน      0 7549 1880   

๑7 เกษตรอําเภอนาบอน      0 7549 1665   

๑8 ปศุสัตวอําเภอนาบอน      081 087 7559   

19 หัวหนาสํานักงาน ปภ. สาขาทุงใหญ   0 75421868  

20 การยางแหงประเทศไทยสาขานาบอน   075075300477  

 21 มูลนิธิประชารวมใจ      087 389 2083   

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  



 
บัญชีรายชื่อบุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และองคกรเครือขาย 

ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ลําดับที ่ ช่ือหนวยงาน 
วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท 

   นามเรียกขาน ความถี ่ โทรศัพท โทรสาร 

๑ ผูวาราชการจังหวัด   0 7535 6142  

๒ รองผูวาราชการจังหวัด   0 7535 6707  

๓ รองผูวาราชการจังหวัด   0 7535 6542  

๔ ผูบังคับการหนวยทหารในพื้นท่ี   0 7538 3434  

๕ ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด   0 7534 9054 0 7534 1058 

๖ ปลัดจังหวัด   0 7535 6143  

๗ หัวหนาสํานักงานจังหวัด      0 7535 6553   

๘ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด      0 7535 6253   

๙ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด   0 7535 6253  

๑๐ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด   0 7535 6253  

๑๑ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด “นครศรี 1” 155.725 0 7534 3409 
0 7534 3409 
ตอ 314 

๑๒ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด      0 7534 0473  075341029 

๑๓ ที่ดินจังหวัด      0 7543 2011   

๑๔ ทองถ่ินจังหวัด      0 7535 6144 
 0 75356 1449 
ตอ 13 

๑5 
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัด   0 7535 6440  

๑6 ประชาสัมพันธจังหวัด      0 7535 6479   

๑7 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย      0 7535 6165  075341026 

๑8 ผูอํานวยการโรงพยาบาลมหาราช      0 7534 0250  075340250 

19 ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอทุงสง      0 7541 2914   

๒0 ผูจัดการประปาสวนภูมิภาคอําเภอทุงสง      0 7541 1584   

๒1 ผูอํานวยการโครงการชลประทานนครศรีฯ    139.100  0 7536 3299  075363299 

๒2 อุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครศรีธรรมราช      0828092662   

 

ภาคผนวก ข  



 
  

บัญชีรายชื่ออาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน/OTOS 
ขององคการบริหารสวนตําบลทุงสง 

 
ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง ท่ีอยู เบอรโทรศัพทติดตอ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
 

นายสงคราม  เจียงเพ็ง 
นายสัมพันธ  ไกรนรา 
นายสุธ ี หอมเดช 
นายสมพร  ณ  สมบัติ 
นายเสริมศักดิ์  วิสัย 
นายวิเชษฐ  เคี่ยมการ 
นายยงยุทธ  บูลยพิษ 
นายกอบศักดิ์  ชํานาญกิจ 

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.3  
 

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

0848840837 
0938854978 
0840521014 
0656629742 
0958261324 
0883994596 
0650496390 
0828142168 
 

 
 

 
 

 

ภาคผนวก ค  



 
 

   

บัญชีรายช่ือสถานที่สําคัญในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงสง 
 

ลําดับที ่ สถานที่ ที่ตั้ง หมายเหตุ 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
 
 

 เสาสัญญาณสื่อสาร 
 
 
 
 
 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล 
 
 
 
 
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
วัด  
 
 
 
 
โรงงานอุตสาหกรรม 
 
 
สถานีบริการน้าํมัน 
 
 
โรงแรม / รีสอรท / ท่ีพัก 
 

หมูที่ 4 AIS   
หมูที่ 5 DTAC, THRU 
หมูทื่ 6 AIS 
หมูที่ 9 DTAC 
หมูที่ 10 THRU 
 
1.รพ.สต.บานหนองดี  ม.1 
2. รพ.สต.บานสี่แยก ม.4 
3. รพ.สต.บานไสยูงปก ม.5 
 
 
1. โรงเรียนบานไสยูงปก ม.5 
2. โรงเรียนชุมชนบานสี่แยก ม.4 
3. โรงเรียนวัดหนองดี ม.1 
4. โรงเรียนบานคลองโอม ม.8 
5. โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ม.6 
 
1. วัดหนองดี ม.1,  
2. วัดทุงยวน ม.3 
3. สํานักสงฆสวนธรรมจรจรัส ม.8 
4. วัดสุวรรณคีรีวงศาราม ม.6 
 
1. โรงงานกิรนา พาราวูด ม.9 
2. โรงงานน้ําแข็งดวงดาว 
 
1. ทรัพยเพชรทอง ม.1 
2. ศรีนครออย  ม.9 
 
1. นัณชณารีสอรท ม.9 

 

 

ภาคผนวก ง 
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๑ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาบอน

๒ เทศบาลตาํบลนาบอน

๓ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแกว้แสน

๔ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งสง 1 1 1 1 1 21 26

๕ มูลนิธประชาร่วมใจ

๖ อาํเภอนาบอน

๘

๙

หมายเหตุ :  ใหใ้ส่รายชือหน่วยงาน พร้อมเครืองจกัรกล ยานพาหนะ และเครืองมืออุปกรณ์ทีใชใ้นงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของหน่วยงานทีตงัอยูใ่นพนืที และหน่วยงานขา้งเคียง

ห
ม

าย
เห

ตุ

เครืองจกัรกล อุปกรณ์กูภ้ยั

รวม

 รวม

ผู้รับผิดชอบ

(เบอร์โทร.)

บัญชีเครืองจักรกล  ยานพาหนะ  และเครืองมืออปุกรณ์ทใีช้งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  

อาํเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลํา
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ท
ี

หน่วยงาน
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ดบั
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ลิง

ทุ
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เภ
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บ

รถกูภ้ยั รถยนตบ์รรทุก
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ลําดับ ชื่อ - สกุล หมูที่ ประเภทความพิการ เบอรโทร หมายเหตุ

1 นายชวง   หอมสูง 1 ความพิการทางจิตใจ

2 นางสาวบุญคิด  กลับสติ 1 ความพิการทางสติปญญา 087-2765412

3 นางบุญธรรม   ชํานาญกิจ 1 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

4 นายประดิษฐ   ชูศรี 1 ความพิการทางสติปญญา

5 นายสมบูรณ   ชอบผล 1 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

6 นางสาวสุมณฑา   ไกรนรา 1 ความพิการทางสติปญญา,การเรียนรู

7 นายเจษฎ  จันทรวี 1 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

8 นางสาวพรทิพย  ภักดีชน 1 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

9 น.ส.รัตนาภรณ  อินทรสุวรรณ 1 ทางจิตใจหรืพฤติกรรม หรือออทิสติก

10 นายสมพบ  ไชยรัตน 1 ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย

11 น.ส.นงลักษณ  จีนตางเมือง 1 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

12 นายอุทิศ  กลับสติ 1 ความพิการทางการเคลื่อนไหว 086-5956605

13 พ.อ.อ.หญิง มาลี  จันทนดี  1 ความพิการทางการเคลื่อนไหว 080-8929092

14 น.ส.สุดารัตน สมบัติ 1 ความพิการทางสติปญญา 089-965415

15 น.ส.รัตนาภรณ  ทองทิพย 1 ความพิการทางจิตใจ 086-2903839

16 นางลวน  รัตนคช 1 ความพิการทางการเคลื่อนไหว

17 นายสมปอง  เกลี้ยงคําหมอ 1 ความพิการทางการเคลื่อนไหว

18 นางหนูอ้ัน  ศิริเพชร 1 ความพิการหูตึง

19 นางสมทรง  เช้ือบานเกาะ 1 ทางรางกาย

20 นายไพรัตน  เชื้อบานเกาะ 1 ความพิการทางการเคลื่อนไหว

21 นายวิมลรักษ  ไกรนรา 1 พิการทางการเรยีนรู

22 น.ส.โชติกา  บุญสง 1 ความพิการจิตใจ สติปญญา การเรียนรู

23 นางหอง  กลอมสุข 1 ความพิการทางการเคลื่อนไหว

24 น.ส.สมพร  ชํานาญกิจ 1 หูตึง

25 นางกรรประภา  หอมหวน 1 ความพิการทางการเคลื่อนไหว

26 นายวรรณชัย  เปาเงิน 1 ความพิการทางการเคลื่อนไหว

27 นายชัยชนะ  เหลาหิรัญชัย 1 ทางสติปญญา

28 นายบรรจบ  จันทรชิต 1 ความพิการทางการเคลื่อนไหว

ฐานขอมูลคนพิการ

ภาคผนวก ฉ



ลําดับ ชื่อ - สกุล หมูที่ ประเภทความพิการ เบอรโทร หมายเหตุ

29 นางสาวอุมา  เกษรบัว 1 ทางรางกายหรือทางการเคล่ือนไหว

30 นายวัฒนา  ชนะกาญจน 1 ทางรางกายหรือทางการเคล่ือนไหว

31 ด.ญ.ณัฏฐธิดา  แกวประสิทธิ์ 1 ทางรางกายหรือทางการเคล่ือนไหว

32 นางหนูนับ  ภักดี 1 ทางการเห็น

33 นายสงดั  ภักดี 1 ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย

34 น.ส.เสาวลักษณ  ศรีสวาง 1 ทางรางกายหรือทางการเคล่ือนไหว

35 นายชัยณรงค  วงศสวัสดิ์ 1 ทางรางกายหรือทางการเคล่ือนไหว

36 นางอาภรณ  รัตนบุรี 1 ทางรางกายหรือทางการเคล่ือนไหว

37 นางเขียว  ไกรลาศ 1 ทางรางกายหรือทางการเคล่ือนไหว

38 นายสมโพธิ์  แผนศิลา 1 ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย

39 พระครูศุภเขตคณารักษ(นวล)  บุญสง 1 ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย

40 นางกิ้มหอง  บุญสง 1 ทางรางกายหรือทางการเคล่ือนไหว

41 ด.ช.ณัฐพัฒน  จันทรตน 1 ทางสติปญญา

42 นายครบ  กลอมสุข 1 ทางรางกายหรือทางการเคล่ือนไหว

43 นายสนิท  กลอมสุข 1 ทางรางกายหรือทางการเคล่ือนไหว

44 นางผิน  แฉลม 1 ทางรางกายหรือทางการเคล่ือนไหว

45 นางจับ  คงเหล 1 ทางรางกายหรือทางการเคล่ือนไหว

46 นางเจิม  รัตนสุภา 1 ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย

47 นายโสภณ  ชํานาญดี 1 ทางรางกายหรือทางการเคล่ือนไหว

48 ด.ญ.จันทรจิรา    ชัยสิทธิ์ 2 ทางการไดยิน,ทางสติปญญา

49 นายสมชาย   สุขสม 2 ความพิการทางการเคลื่อนไหว

50 นางสาวไฉน   สุขสม 2 ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย

51 นายอรรวิทย   ศิขิวัฒน 2 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

52 นายราชัน   อํานวย 2 ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย 080-1434398

53 น.ส.ญานิกา  ทรัพยสง 2 ทางสติปญญา

54 นางหนูรัด  คงกะพันธ 2 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย 086-2736258

55 นายภักดีพร  เทพี 2 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

56 นายภาสกร    สัตยถาวร 2 ความพิการทางจิตใจ

57 นางบุญยอง  เชิงดี 2 ความพิการหูตึง

58 น.ส.อมรสุข  นาคแกว 2 ความพิการ จิตใจ
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59 นางฝาย  ชะนะดี 2 ความพิการ ตาเลอืนราง

60 นายกิติชัย  ปรีชา 2 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

61 นางวรรณา  เชยบัวแกว 2 ทางการเห็น

62 นายนิตทรา  ชัยสิทธิ์ 2 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

63 นายทับ  สุขสม 2 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

64 นางภัตรา  เทพี 2 ความพิการทางจิตใจ

65 นายสุวิทย  ชะนะดี 2 ความพิการทางจิตใจ

66 นายสวาสดิ์  เทพี 2 ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย

67 นายจักรกฤต  ไชยอราม 2 ความพิการทางสติปญญา

68 นางอัด  ชัยสิทธิ์ 2 ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย

69 น.ส.สุปวีณ  สัตยถาวร 2 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

70 นางพรอม  บูลยพิษ 2 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

71 นางออนใจ  อาญา 2 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

72 นางคาํนึง  ชํานาญกิจ 2 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

73 นายสมบัติ  หมวดเมือง 2 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

74 น.ส.จุฬาลักษณ    ชอบผล 3 การเคล่ือนไหว,สื่อความหมาย

75 นายสมบัติ    ศรีสุข 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

76 นายสุทัศ    คงกะพันธ 3 ทางสติปญญและการเรยีนรู

77 เด็กชายชนชล   อาวสาร 3 ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย 082-8117840

78 นางสุทิน   จันทรแกว 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย 089-8683878

79 นางสาวจรุณี   ชนะดี 3 ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย

80 นายสุชาติ   ศรีนวลออน 3 พิการทางสติปญญา 087-2686044

81 นายโชคดี   ทั่งสุวรรณ 3 พิการทางสติปญญา

82 นางสาวอาภรณ   สนิทงาม 3 ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย

83 เด็กชายธนพงษ   เตโช 3 ความพิการทางสติปญญา

84 นายอําพล  ชัยสิทธิ์ 3 ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย

85 นางสาวมัณฑนา   ชัยสิทธิ์ 3 ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย

86 นายสมหมาย   ชัยสิทธิ์ 3 ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย

87 นายคํารณ   ดาษพันธ 3 พิการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

88 นายฉัตรชัย   ชัยสิทธิ์ 3 ความพิการทางการไดยิน 084-8371399
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89 นางสงวน   ชํานาญกิจ 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย 081-0873822

90 นางละออง   มัจฉา 3 การเคล่ือนไหว,สื่อความหมาย

91 นายสง  มงคล 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

92 ด.ญ.ญานิน  หอเพชร 3 ความพิการทางสติปญญา

93 นายประพันธ  จันทวงค 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

94 นายสุดรักษ  มาศพิทักษ 3 ความพิการทางจิตใจ

95 น.ส.นภัสวรรณ  ทรงทอง 3 ความพิการ จิตใจ

96 นายจิระวัฒน  เก้ือหนุน 3 ความพิการ จิตใจ

97 นายจตุพล  เตโช 3 ความพิการ การเคล่ือนไหว

98 นายสุทธิพล  สนิทงาม 3 ความพิการ สื่อความหมาย

99 นางสาววรรณเพ็ญ  สุขสม 3 ความพิการ หูตึง

100 นายเวช  มณีสม 3 ความพิการ การเคล่ือนไหว

101 นายจรัญ  พยาบาล 3 หูตึง

102 นางสาวณัฎฐณชิา  ทรงทอง 3 พิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม

103 นายเจริญ  สินจินา 3 ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย

104 นายสมศักดิ์  ชัยสทิธิ์ 3 ตาเลือนราง

105 นายสมพร  คงสังข 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

106 น.ส.ณัฏฐาวรรณ  ชองลมกรด 3 พิการทางสติปญญา

107 นางจีบ  สวนจันทร 3 หูหนวก

108 นายเสงี่ยม  ไกรนรา 3 หูตึง

109 น.ส.วราภรณ  ชุมสุข 3 พิการทางสติปญญา

110 นางหนูปราย  ชัยสิทธิ์ 3 ความพิการ การเคล่ือนไหว

111 นางบุญศรี  พรหมเกิด 3 หูตึง

112 นายนับ  มณีสม 3 ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย

113 นางสวัสดิ์  ชัยสิทธิ์ 3 ความพิการ การเคล่ือนไหว

114 ด.ช.พงศกร  วิเชียร 3 พิการทางสติปญญา

115 นางเกตุ  ดาษพันธ 3 ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย

116 นายเขียน  ดาษพันธ 3 ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย

117 นางจีบ   รักษายศ 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

118 นายสมชาย  รัตนมณี 3 พิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม
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119 นางจิตต  สุขสม 3 ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย

120 นายเสริม  มงคล 3 พิการทางการเห็น 085-6411054

121 ด.ช.อรรตกฤษ  แนะแกว 3 พิการทางออทิสติก

122 นายมานิตย  บรรณาลังค 3 พิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม

123 พระเกษม  ปโย 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

124 นายถาวร  วิเชียร 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

125 นายสมควร  สารานิตย 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

126 นายประเสริฐ  รอดจันทร 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

127 นายบุญศักดิ์  รามล 3 ทางการไดยิน,ทางการเคลื่อนไหว

128 นายวิจัย    คงสงค 4 พิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม

129 นางสาวสุวิสาห  เกษรบัว 4 พิการทางสติปญญา

130 นายลอบ   ศิริเขตร 4 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

131 นางวันดี   มัชฌิมวงค 4 พิการทางจิตใจ หรือ ออทิสติก 

132 นายสมรักษ  มัชฌิมวงค 4 ตาบอด

133 นายณัฐพล  ไกรนรา 4 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย 082-8140860

134 น.ส.วารีรัตน  คงกะพันธ 4 พิการทางสติปญญา 087-8927200

135 นายเสนห  สังขทอง 4 พิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม

136 นายทันดร  วิเชียร 4 พิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม

137 นายสุพจน ไชยรตัน 4 ความพิการทางการเห็น

138 นายวินัย  อาญา 4 ความพิการทางการเห็น

139 นางปราณี  มณีฉาย 4 พิการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

140 นางมาลี  ทองแท 4 พิการเคลื่อนไหว สื่อความหมาย

141 นายสมชาย  ชัยสิทธิ์ 4 ความพิการ จิตใจ

142 นางพวง สวนกูล 4 ทางการเห็น

143 นายวิรัตน  รัตนี 4 ตาบอด,ตาเลือนราง

144 นายเสริมศักดิ์  อาญา 4 ตาบอด,ตาเลือนราง

145 นางมลฑา  ครามราช 4 ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย

146 นางถาวร  รัตนี 4 พิการทางการไดยิน

147 นายบุญธรรม  ปรีชา 4 พิการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

148 นางประคอง  สวัสดี 4 พิการทางการไดยิน
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149 นายฉลาด  เกตุสุรินทร  4 ตาบอด

150 นางสอย  พรหมฤทธิ์ 4 ความพิการทางสติปญญา

151 นางมณฑา  คงกะพัน 4 หูตึง

152 นางอุไร  หอมเดช 4 หูตึง

153 นายสุฤทธิ์  สุวรรณนาคิน 4 ทางจิตใจ หรือพฤติกรรม

154 นางยุวดี  ศิริเขตร 4 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

155 นางสุดจิตร  บุรงค 4 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

156 นางอําพา  พรอมพงษ 4 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

157 นายชอบ  พลมานพ 4 หูตึง

158 นายสมพร  บุญนา 4 ทางการเห็น

159 นางอําภา  จํานงจิต 4 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

160 นายวีระชัย  เทพี 4 ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย

161 นายวิทยา    ชัยสิทธิ์ 4 พิการซ้ําซอน 084-9671784

162 นายตติยะ  เจือกโวน 4 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

163 นางสําลี  มัชฌิมวงค 4 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

164 นางสนิท  เรืองมาก 4 ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย

165 นางบุญศรี  เทพี 4 ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย

166 นางเทียบ  มณีฉาย 4 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

167 นายจรรยา  ชัยชนะ 4 ทางการเห็น

168 นายสมพงค  คงกะพันธ 4 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

169 นายประพันธ  ปรีชา 4 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

170 นายปญญา  บุญมาก 5 ความพิการทางสติปญญา

171 นายเสนอ   ชอบผล 5 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

172 นางฉิด   นุนทอง 5 พิการทางการไดยิน

173 ด.ญ.สุนิสา  คงขุย 5 ความพิการทางสติปญญา

174 นางสาวอามร  ไทยธานี 5 ความพิการ ตาบอด,ตาเลือนราง

175 นายอมร  ชอบผล 5 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

176 น.ส.สุชาวดี  ชางคิด 5 ความพิการทางสติปญญา

177 นายประพันธ  สังขทอง 5 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

178 ด.ญ.รุงตะวัน  คงขุย 5 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย
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179 นายภิญโญ  เกษรัตน 5 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

180 นางสาวเกษราณีย  รายระยับ 5 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

181 นางสมบัติ  ศิริเพ็ชร 5 ตาเลือนราง

182 นายเที่ยง  ศริิเพ็ชร 5 สื่อความหมาย

183 นายนิฤทธิ์  ขุนทอง 5 ทางรางกายหรือทางการเคล่ือนไหว

184 นายสุจินต นุนทอง 5 ทางจิตใจ,สตปิญญา,ทางการเรยีนรู

185 นางละเมียด  แนะแกว 5 ทางรางกายหรือทางการเคล่ือนไหว

186 นางละมุน  ทองแพรว 5 ทางรางกายหรือทางการเคล่ือนไหว

187 นายไพศาล  ชอบผล 5 ทางรางกายหรือทางการเคล่ือนไหว

188 นายสมพงษ  เช้ือบานเกาะ 5 ทางรางกายหรือทางการเคล่ือนไหว

189 นายแขวง  รุงเมือง 5 ทางรางกายหรือทางการเคล่ือนไหว 086-7401169

190 นางฟอง  หิรัญรัตน 5 ทางรางกายหรือทางการเคล่ือนไหว

191 นายสัญญา  หิรัญรัตน 5 ทางรางกายหรือทางการเคล่ือนไหว

192 นายจรินทร  พานทอง 5 ทางรางกายหรือทางการเคล่ือนไหว

193 นายนิคม  ทองแพรว 5 ทางรางกายหรือทางการเคล่ือนไหว

194 นางเหียม  จันทวี 5 ทางรางกายหรือทางการเคล่ือนไหว

195 นายไชยันต  ชอบผล 5 ทางรางกายหรือทางการเคล่ือนไหว

196 เด็กชายพนธกร  บุญลอม 5 ทางรางกายหรือทางการเคล่ือนไหว

197 นายวรพจน  อินทรทัต 5 ทางรางกายหรือทางการเคล่ือนไหว

198 นายแสง  ชอบผล 5 ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย

199 นายสหัส  นนทแกว 5 ทางรางกายหรือทางการเคล่ือนไหว

200 น.ส.บุบผา  โปรงใจ 6 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

201 เด็กชายเดชสิทธิ์   ชัยสิทธิ์ 6 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

202 นายพิทักษ   รัตนพันธ 6 ความพิการทางสติปญญา 085-8882940

203 นายประวิง   จิตสวน 6 ความพิการจากการไดยิน 085-8882940

204 นายบุญธรรม  กิจสวน 6 ความพิการจากการไดยิน 085-8806768

205 นายวสันต   โปรงใจ 6 ทางการไดยิน,ทางการเคลื่อนไหว

206 นายราชัน   กิจสวน 6 ทางสติปญญาหรือการเรยีนรู

207 นายนิตย   จิตรานุมาศร 6 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

208 นางหนูเสรมิ จิตสวน 6 ความพิการทางการมองเห็น
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209 นายสมชัย รัตนพันธ 6 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

210 นายเอกชัย  ชัยสิทธิ์ 6 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

211 ด.ช.ณัฐวีร  วิบูลยกมลชาติ 6 ความพิการหูตึง,ตาเลือนราง

212 นายผอน  หนูเนตร 6 หูตึง

213 นายประจวบ  บุญชวยรอด 6 ตาบอด,ตาเลือนราง

214 นายนําชัย  อินทอง 6 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

215 นายพรอย  หอมเดช 6 หูตึง

216 นายปลอบ  ชัยสิทธิ์ 6 หูตึง,ตาเลือนราง

217 นายสําเรงิ  ทับทอง 6 ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย

218 นายสุริยา   จันทรแจมศรี 7 พิการทางสติปญญา

219 นางสาวอนิศรา   ทองเกลี้ยง 7 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย 085-4701047

220 นางสาวไมตรี   รัตนพันธ 7 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย 085-8832650

221 นางสาวบุญแนบ   ขุนทอง 7 ความพิการทางการมองเห็น

222 นางนันทนา   กิจสวน 7 ความพิการทางการมองเห็น

223 นายจรัญ  สุดสาย 7 ความพิการทางการมองเห็น

224 นางผอน  พงศทองเมือง 7 ความพิการทางการมองเห็น

225 นายปราโมทย  กวีพันธ 7 จิตใจ สติปญญา การเรยีนรู ออทิสติก

226 ด.ช.ฆฑาณุกรณ  เข็มเลา 7 ตาบอด

227 นางเกตุ  สมทรง 7 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

228 นายจรัญ  ชางคดิ 7 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

229 นางสุทิน  หอมเดช 7 ตาเลือนราง

230 นางจําเนียร  นนทแกว 7 ตาบอด ตาเลือนราง

231 นายวิชาญ  สอดสอง 7 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

232 จาสิบเอกเจริญ  หนูคง 7 การเคล่ือนไหว , ตาเลือนราง

233 นายพล  วงคสวัสดิ์ 7 ตาบอด

234 นายสงวน  สระวัง 7 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

235 นายนิคม  หอมเดช 7 ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย

236 นางสารพี  หมิดปลอง 7 หูหนวก

237 นายอุบล  รัตนพันธ 7 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

238 นางวินัย  สุตนพัฒน 7 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย
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239 น.ส.หนูจาย  จันทรแจมศรี 7 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

240 นายไสว  อาจหาญ 7 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

241 นายบุญรัตน  หอมเดช 7 ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย

242 นายแนม  อํานวย 7 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

243 นางแข  แกวศรีนวล 7 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

244 นายเกษม  สุวรรณรัตน 7 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

245 นางยินดี  อํานวย 7 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

246 ด.ช.ปองปราบ  เข็มเลา 7 ทางการเห็น

247 นางกระบวน  วงศสวัสดิ์ 7 ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย

248 นายบุญเลิศ   เทพี 8 ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย

249 นายนิวัตร   สมบูรณ 8 ทางสติปญญาและการเรยีนรู

250 นายสุทิน   อินทรสุวรรณ 8 พิการทางการเคลื่อนไหว 081-3708352

251 นายณัฐกรณ  หิรัญรัตน 8 ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย 087-8835069

252 นายเกียรติชัย   คงภักดี 8 ทางสติปญญาและการเรยีนรู

253 นางสาวชวนชม   ชูจิต 8 พิการทางการเคลื่อนไหว 080-6953812

254 ด.ญ.ธวัลรตัน   แพรัตน 8 ความพิการทางสติปญญา,การเรียนรู 091-2176140

255 นายวินัย   จุลแกว 8 พิการทางการเคลื่อนไหว 080-6953812

256 นางสาวจารุวรรณ   นุมาศ 8 พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

257 นางสาวภูษา   เกิดกลิ่นหอม 8 พิการทางสติปญญา,ทางการเรยีนรู

258 นางอาภรณ  จินดานิล 8 พิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย

259 นายพันธทิพย  แกววิชิต 8 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

260 นายจรัส  พยาบาล 8 ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย

261 นางเล็ก  ธานีรัตน 8 ความพิการ จิตใจ

262 นายแดง  พาระอาสม 8 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

263 นายเสถียร  ชอบผล 8 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

264 นางพาณิชย  สงสวย 8 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

265 นางประกอบ  พยาบาล 8 ตาเลือนราง

266 นางเจิม  พรหมวิเศษ 8 หูตึง

267 นางคลาด  ราชสีห 8 พิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย

268 นางนัด  แกวสาร 8 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย
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269 นายสุรินทร  ขําดวง 8 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย 087-2847540

270 นายรวย  เสือโรจน 8 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

271 นายอรุณ  พยาบาล 8 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

272 นางอาภรณ  คชเดช 8 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

273 นายสุวิทย  สวัสดี 8 ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย

274 นางพิศมัย  ฉิมปากแพรก 8 พิการทางการมองเห็น

275 นายเฉลิม  เวียงวีระชาติ 8 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

276 นางจินตนา    ไกรทิพย 9 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

277 นางวรรณา   รอดคุม 9 พิการทางสติปญญา

278 นายธวัชน   ศิริเพชร 9 พิการทางการไดยิน 081-0736838

279 นางบุญธรรม  หนูเล็ก 9 พิการทางการมองเห็น

280 นายอ่ํา   นุมนวล 9 ความพิการทางการไดยิน 081-8939196

281 นางแจก   มีความสุข 9 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

282 นายศุภวิชญ   จุติชอบ 9 ความพิการทางสติปญญา 081-6581351

283 นางสาวพรทิพย   โมสิกานนท 9 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย 082-8073489

284 นางปม  นวลน่ิม 9 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย 080-6925634

285 นางเย็น  บุญมาก 9 พิการทางการไดยิน

286 นายธนกร  แชม 9 ความพิการ จิตใจ

287 นางสาวนงเยาว  สุขสม 9 ความพิการ ตาบอด,ตาเลือนราง

288 นายโสภณ  ภักดีนุฤทธิ์ 9 ความพิการ จิตใจ

289 นายสําเรจ็  ศักดิ์สวัสดิ์ 9 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

290 นายวิรัตน  พยาบาล 9 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

291 นางจีบ  ไกรนรา 9 หูตึง,หูหนวก

292 นายจุมพล  ไวยเวช 9 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

293 ด.ช.ธีรดา  โมสิกานนท 9 การเคล่ือนไหว,สื่อความหมาย

294 นางรัชนี  บุญเรือง 9 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

295 นายอาภรณ  ชูชื่น 9 พิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย

296 นางเขียม  จันทรสะอาด 9 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

297 นายเทพ  นาคสีทอง 9 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

298 นางสาวนอม  สุขสม 9 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย
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299 นางยินดี  สุขสม 9 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

300 น.ส.สิริธนา  ทองมี 9 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

301 นางอาภร  เกิดกลิ่นหอม 9 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

302 นางประดิษฐ  สระวัง 9 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

303 นายสมปอง  รักษายศ 9 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

304 นางอุไร  บัลนาลังก 9 ทางการเห็น

305 นางจิตรา  ชัยสิทธิ์ 9 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

306 นางสาวดารา    เชื้อหมอเฒา 10 ความพิการทางสติปญญา

307 นายเสนห   ชัยวิชิต 10 ความพิการทางการไดยิน

308 นางหนอง   ขนขวัญ 10 พิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย 087-0989823

309 น.ส.รักษิณา   จันทวี  10 ความพิการทางสติปญญา 082-2708040

310 นายสุพจน  ธนาวุฒิ 10 ความพิการ จิตใจ

311 นายจักรพงษ  อสัมภินวัฒน 10 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

312 นางบุญมี  สมทรง 10 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

313 นายสมนึก  พรหมหมอเฒา 10 ตาบอด,ตาเลือนราง

314 นายวอง  สระวัง 10 ทางการเห็น

315 นายชอย  มณีฉาย 10 สื่อความหมาย,สตปิญญา

316 นายเสงี่ยม  สิงหสุวรรณ 10 หูหนวก

317 นางฉ่ํา  สิงหสุวรรณ 10 ทางการเห็น

318 นางปราณี  เจียงเพ็ง 10 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

319 นางฉลวยศรี  สุวรรณศักดิ์ 10 หูตึง

320 นายนิตย  นุนทอง 10 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

321 ด.ช.ภูรพิัฒน  เสนา 10 สื่อความหมาย,สติปญญา

322 นายนิกร  แทนทอง 10 พิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย

323 นางโสภา  ณ สุวรรณ 10 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

324 นายจํานงค  สระวัง 10 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

325 นายสนาน  แทนทอง 10 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย
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1 นางก้ิมหอง  บุญสง 1

2 นางหมุก  ไกรนรา 1

3 นายเลียบ  ไกรนรา 1

4 นายครบ  กลอมสุข 1

5 นางหอง  กลอมสุข 1

6 นางเนียม  รักการ 1

7 นางผิน  แฉลม 1

8 นางนึ่ง  บํารุงภักดิ์ 1

9 นายหวน  ศริิเพชร 1

10 นางชม  ศิริเพชร 1

11 นางสอง  บํารุงพักร 1

12 นายแนบ  ชาญสวัสดิ์ 1

13 นายเฉลียว  คชสงคราม 1

14 นางชวย  ชํานาญกิจ 1

15 พระ เพียร  สนิทงาม 1

16 นางหนูนับ  ภักดี 1

17 นายสงดั  ภักดี 1

18 นางลวน  รัตนคช 1

19 นางปราณี  รัตนบุรี 1

20 นายประจบ  ขวัญเมือง 1

21 นางนอม  คงกะพันธ 1

22 นางวรรณา  จันทรวี 1

23 นางเนียบ  เดชศรี 1

24 นางเผี้ยน  ชัยวิชิต 1

25 นางประจวบ  ขวัญเมือง 1

26 นางวิน  บํารุงภักดิ์ 1

27 นางบุญเรือน  ชัยสิทธ์ิ 1

28 นายสนิท  ชัยสิทธ์ิ 2

29 นายเคลา  ชะนะดี 2

30 นางฝาย  ชะนะดี 2

บัญชีผูสูงอายุ  80  ป

ผนวก  ฉ (ต่อ)
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31 นายนัด  ชะนะดี 2

32 นายสวาสดิ์  เทพี 2

33 นางพรอม  บูลยพิษ 2

34 นางพรอย  สารานิตย 2

35 นางคลาย  รักบาน 2

36 นางคลอง  ปรีชา 2

37 นายสวาง  บัวเผียน 2

38 นางหมุน  ไกรนรา 2

39 นางภา  อุนจิตร 2

40 นายพิน  หมวดเมือง 2

41 นางคลอง  ศิขิวัฒน 2

42 นายเฟอง  เชื้อเพ็ชร 2

43 นางแจม  ทองทิพย 2

44 นายเชื้อ  ชนะดี 2

45 นางอัด  ชัยสิทธ์ิ 2

46 นายเพรียง  สิทธิดํารงค 3

47 นายปลอบ  หอเพชร 3

48 นางหนูจาง  สมวงค 3

49 นางสุจิตต  มณีโชติ 3

50 นางลาภ  ริยาพันธ 3

51 นายฤกษ  บุญชู 3

52 นางเจียร  สารานิตย 3

53 นางปราณี  สุขสม 3

54 นางเกตุ  ดาษพันธ 3

55 นางอุบล  ณ สมบัติ 3

56 นางละออง  วิมล 3

57 นางสวน  ทั่งสุวรรณ 3

58 นางพรอย  รัตนมณี 3

59 นางสงวน  ชํานาญกิจ 3

60 นายจําลอง  สวนจันทร 3

61 นายเสงี่ยม  ไกรนรา 3

62 นายสวาง  รอดจันทร 3

63 ส.ต.ประมูล  ดวงเรือง 3



ลําดับที่ ช่ือ - สกุล หมูที่ 

64 นางถวิล  สินจินา 3

65 นางบุญชวย  บัวจาย 3

66 นายสมบูรณ  รัตนพันธ 3

67 นางละออง  วนิชกุล 3

68 นางสมคดิ  ธานีรัตน 3

69 นางพริ้ม  จิตรรัตน 3

70 นายชื่น  จิตรรัตน 3

71 นางเผียน  ศิลปรัศมี 3

72 นายยอง  สิทธิดํารงค 3

73 นางละออง  ทิพยจักษุ 3

74 นางนอง  พรหมดนตรี 3

75 นายทวี  วิเชียร 3

76 นางจัน  อักษรกุล 3

77 นางสวัสด์ิ  ชัยสิทธิ์ 3

78 นางสั้น  วราชี 4

79 นางเพิ่ม  ศรีอินทร 4

80 นางคลอง  จงจิตต 4

81 นางปราณี  พรหมขวัญ 4

82 นางมลฑา  ครามราช 4

83 นางยุวดี  ศิริเขตร 4

84 นายชอบ  พลมานพ 4

85 นางเสนอ  พลมานพ 4

86 นายหวล  ทรงศรี 4

87 นางเผียน  ปรีชา 4

88 นางสมใจ  ไกรนรา 4

89 นางเย้ือน  ศิริพงศ 4

90 นางเย้ือม  รุงเรือง 4

91 นางเทียบ  พยัคคา 4

92 นางพวง  สวนกูล 4

93 นางมาลัย  ศรีอินทร 4

94 นางทราน  คงกระพันธ 4

95 นายอิ้น  สวัสดี 4

96 นางดับ  พลเดช 4



ลําดับที่ ช่ือ - สกุล หมูที่ 

97 นางอาลัย  วิเชียร 4

98 นายชวง  ชะนา 4

99 นางระเบียบ  ไทยทาบาก 5

100 นางฟอง  หิรัญรัตน 5

101 นางคลาด  รุงเมือง 5

102 นายใบ  ชัยชนะ 5

103 นางสาวผอง  พนาลี 5

104 นางเกษม  เกตุนารายณ 5

105 นายนพ  พนาลี 5

106 นายพู  ทองทิพย 5

107 นายขัน  ชอบผล 5

108 นางผัน  สายแกว 5

109 นางสงวน  ไทยธานี 5

110 นายฟน  แทนทอง 5

111 นายแจง  พลจรัส 5

112 นางเขียน  ราชนาม 5

113 นางเหียม  จันทวี 5

114 นางฉิด  นุนทอง 5

115 นายฉลอง  ชัยวิชิต 5

116 นายเสนอ  ชอบผล 5

117 นางไผ  ชํานาญกิจ 6

118 นางบูรณ  ศรีวิลัย 6

119 นายสวน  รัตนพันธ 6

120 นายปลอบ  ชัยสิทธ์ิ 6

121 นายสังวร  เครือจันทร 6

122 นายรวง  เพชรรัตน 7

123 นางสุภรณ  สวัสดิสาร 7

124 นายไสว  อาจหาญ 7

125 นางเชื้อ สวัสดิสาร 7

126 นางหวง  หอมเดช 7

127 นางสาวหนูเฟอง  แนะแกว 7

128 นายสงวน  สระวัง 7

129 นายพล  วงคสวัสดิ์ 7



ลําดับที่ ช่ือ - สกุล หมูที่ 

130 นายเอื้อน  บัลนาลังก 7

131 นางเจิม  ภูมิลําเนา 7

132 นางสงวน  จันทรทอง 7

133 นางผอน  พงศทองเมือง 7

134 นายอํานวย  ภูมิลําเนา 7

135 นายชม  คําแหง 7

136 นางพัน  สุวรรณ 7

137 นางกระบวน  วงศสวัสดิ์ 7

138 นายผล  หนูเนตร 7

139 นางนัด  แกวสาร 8

140 นายขวีด  จุลแกว 8

141 นายชวย  เพชรนิล 8

142 นางจีบ  ไกรนรา 9

143 นายอ่ํา  นุมนวล 9

144 นางเนียบ  ชํานาญกิจ 9

145 นางจันทรฉาย  พิทักษวงศ 9

146 นายสงบ  พยาบาล 9

147 นางพินิช  ศขิิวัตร 9

148 นางปรึก  จันทรดี 9

149 นางบุญธรรม  สุขสม 9

150 นางอุไร  บัลนาลังก 9

151 นายจวน  อําลอย 9

152 นายพา  หนูเล็ก 9

153 นางยินด ี ศิริรัตน 9

154 นางปราณี  อําลอย 9

155 นางสวน  สวนกูล 9

156 นางละมอม  รางเล็ก 10

157 นางหนอง  ขนขวัญ 10

158 นางเด็ด  ศรีวัง 10

159 นางไสว  ชํานาญกิจ 10

160 นางฉํ่า  สิงหสุวรรณ 10

161 นายเสงี่ยม  สิงหสุวรรณ 10

162 นายชาลี  เชื้อหมอเฒา 10



ลําดับที่ ช่ือ - สกุล หมูที่ 

163 นายไสว  สุวรรณพันธ 10

164 นายเสนห  ชัยวิชิต 10

165 นายสงวน  รางเล็ก 10



ลําดับที่ ชื่อ - สกุล หมูที่ 

1 นางอารีย  คชเดช 1

2 นางเขียว  ไกรลาศ 1

3 นางเจิม  รัตนสุภา 1

4 นางอิ่ม  เชื้อบานเกาะ 1

5 นายภิญโญ  เชื้อบานเกาะ 1

6 นางเลียบ  กรุงแกว 1

7 นายลอด  คงเหล 1

8 นายทับ   สุขสม 2

9 นางผอง  อาญา 2

10 นางจีบ  รักษายศ 3

11 นายเขียน  ดาษพันธ 3

12 นางจับ  เอียดตลอด 3

13 นางยวน  พรหมราช 3

14 นายสง  มงคล 3

15 นางจับ  จันทวงค 3

16 นางนาว  กรายแกว 3

17 นางสงวน  ไกรนรา 3

18 นายพิณ  ไกรนรา 3

19 นายพรอม  ชัยสิทธ์ิ 3

20 นางพันธ  กิจจะ 4

21 นางนอม  ชัยรัตน 4

22 นายลอบ  ศริิเขตร 4

23 นางเขียม  ยุทธยะทัต 5

24 นายพรม  จันทวี 5

25 นางซั่ว  รอดอินทร 5

26 นายแขวง  รุงเมือง 5

27 นางศลี  รัตนสุภา 5

28 นางชวย  เพ็ชรมีศรี 6

29 นางแข  แกวศรีนวล 7

ภาคผนวก  ฉ (ตอ)

บัญชีรายชื่อผูสูงอายุในพื้นท่ีตําบลทุงสง



ลําดับที่ ชื่อ - สกุล หมูที่ 

30 นางบุญธรรม  เชื้อหมอเฒา 7

31 นายกระจาย  พงศทองเมือง 7

32 นางเกตุ  สมทรง 7

33 นางยอง  ขุนทอง 7

34 นางดับ  เรืองนุน 8

35 นางคลาด  ราชสีห 8

36 นางประวิง  วุฒิวงศ 9

37 นางสาวนอม  สุขสม 9

38 นางเย็น  บุญมาก 9

39 นางเขียม  จันทรสะอาด 9

40 นายเทพ  นาคสีทอง 9

41 นายดวน  สวนกูล 9

42 นางแนบ  ศรีจรัส 9

43 นางบุญมี  สมทรง 10

44 นางสิ้น  หิรัญรัตน 10

45 นายกระจาง  สุชาติพงศ 10



ภาคผนวก ซ  

 
แบบสํารวจศูนยพักพิงชั่วคราว 

องคการบริหารสวนตําบลทุงสง  อําเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สถานที่พักพงิชั่วคราว 

อบต. 
ทุงสง 

ชื่อสถานท่ี คาพิกัด 
GPS 
(ถามี) 

ที่อยู รองรับผู
อพยพได
จํานวน 
(คน) 

ผูรับผิดชอบสถานที ่ ส่ิงสาธารณปูโภคที่
มีอยูในปจจุบัน เลขที ่ หมูบาน/

ชมุชน 
ตําบล อําเภอ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท 

บาน 
หนองดี 

วัดหนองดี 
โรงเรียนวัดหนองดี 

  1 ทุงสง นาบอน 200 
200 

   ไฟฟา 
 ประปา 
 หองสุขา 
 อ่ืนๆ 

บาน 
คลองโอม 

โรงเรียนบานคลอง
โอม 

  8 ทุงสง นาบอน 200   ไฟฟา 
ประปา 
หองสุขา 
 อ่ืนๆ 

บาน 
ปายาง 

วัดสุวรรณคีรีวงศา
ราม 

  6 ทุงสง นาบอน 100    ไฟฟา 
 ประปา 
 หองสุขา 
 อ่ืนๆ 

บาน 
ทุงยวน 

วัดทุงยวน   3 ทุงสง นาบอน 300    ไฟฟา 
 ประปา 
 หองสุขา 
 อ่ืนๆ 

 


