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บทที่ ๑ 
 

บทน า 
 

  
 

  ในปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ  เช่น อุทกภัย ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว พายุ
ฤดูร้อนที่เกิดข้ึน มีความถ่ีและความรุนแรงมากขึ้น  ภัยพิบัติดังกล่าวมีปัจจัยหลักมาจาก การกระท าของมนุษย์  เช่น 
การตัดไม้  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุุมเฟือย  การขยายตัวของชุมชนเมือง  และภาคอุตสาหกรรม  ที่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม เป็นสาเหตุที่ท าใหโ้ลกมกีารเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกิดสภาพอากาศแปรปรวน ร้อนจัด และอากาศที่
หนาวจัด หรือเกิดฝนตกในปริมาณมากเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดน้ าท่วมหนัก และแผ่นดินถล่ม       ดังที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่
จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย ซ่ึงภัยพิบัตดิังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่  และสร้างความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของ ประชาชน  ชุมชน และของรัฐ   
  การบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนและของรัฐจึงจ าเป็นต้องมีการปฏิบัติอย่างเชื่อมโยงกันตามวัฏจักรการบริหารจัดการสาธารณภัย ตั้งแต่
ระยะก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย ตามแผนภูมิที่ 1 ประกอบด้วยการปูองกันและลดผลกระทบ   การ
เตรียมความพร้อม การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการจัดการหลังเกิดภัย 
 

แผนภูมิที่ 1 : วัฏจักรการบริหารจัดการสาธารณภัย (Disaster Management Cycle) 
 

 
 
 

 
                                                 
 
 
                                                                         
           
   ก่อนเกิดภัย 

หลังเกิดภัย 
 
 
 
 
 

ที่มา : แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557,  
        คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
 
 

2. การเตรียมความพรอ้มรบัภยั 

(Preparedness) 

3. การตอบโตแ้ละบรรเทาทกุข ์

(การจดัการในภาวะฉุกเฉิน) 

(Response and Relief or Emergency  Management) 

1. การป้องกนัและลดผลกระทบ 

(Prevention and Mitigation) 4. การฟ้ืนฟูบูรณะและกอ่สรา้งใหม ่

(Rehabilitation and Reconstruction) 

กอ่นเกดิภยั 

ระหว่างเกดิภยั 

หลงัเกดิภยั 

เกดิสาธารณภยั 

(Disaster Impact ) 
 



- ๒ - 
 

 
       

1.1 วัตถุประสงค์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม จัดท าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑.๑ เพ่ือสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับสาธารณภัยให้แก่ประชาชนและ
ชุมชน  

๑.๒ เพ่ือให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ อันจะน าไปสู่การเตรียมความ
พร้อมและการสร้างความเชื่อมั่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนของตนเอง  

๑.๓ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุด 

๑.๔ เพ่ือให้ประชาชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟ้ืนฟูอย่างทั่วถึงและทันเวลา 
๑.๕ เพ่ือบูรณาการระบบการสั่งการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีเอกภาพ 
๑.๖ เพ่ือสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดี และสอดคล้องกับวัฎจักรการเกิดภัย 

1.2 แหล่งที่มาของงบประมาณ 
      1.2.1 ภาวะปกติ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขามได้จัดท ากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557  ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ 

(1) ก าหนดให้มีแผนและข้ันตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณ
หรือสิ่งอื่นใดในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 

(2) ก าหนดให้มีแผนและข้ันตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะเพ่ือ
ใช้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ฯลฯ 
 รายละเอียดตาม  ภาคผนวก ก (แผนงาน/โครงการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)        
1.2.2 ภาวะฉุกเฉิน 

(1) ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม 
(2) ใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

(3) ใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และหลักเกณฑ์ว่าด้วย
การตั้งงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2543  

ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยเพื่อลดความสูญเสียและความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและของรัฐ 

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม ได้
สนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ให้ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ขาม  
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เมื่อมีความจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านขาม  ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นแจ้งผู้อ านวยการอ าเภอหรือผู้อ านวยการจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อ
สั่งการโดยเร็วต่อไป 
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บทที่ ๒ 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม  

 

2.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ (ข้อมูลจากแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม  (ที่ตั้ง สภาพภูมิประเทศ  แหล่งน้ าที่ส าคัญ ฯลฯ)   ต าบลบ้านขาม  
อ าเภอเมือง     จังหวัดหนองบัวล าภู ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิกัด ทีอี ๓๕๓๙๖๒ มีเนื้อที่ประมาณ ๕๘ 
ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๓๔,๙๘๙ ไร่ มีลักษณะเป็นรูปร่างกว้างเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต้  
สภาพพ้ืนที่ทางด้านใต้และด้านตะวันตกโดยทั่วไปเป็นพื้นท่ีราบ  ส าหรับทางตอนเหนือและตะวันออกเป็นที่ราบสูง
และภูเขา  มีถนนสายส าคัญ คือ ทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๒๑๖๔ ที่มาจากเขตพ้ืนที่ต าบลหนองบัว ตัดผ่าน
ทางด้านตะวันตกของต าบลในแนวเหนือ – ใต้ ไปจนถึงต าบลนามะเฟือง มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
           ทิศเหนือ    ติดต่อกับต าบลหนองบัว      อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 
   ทิศใต้    ติดต่อกับ ต าบลนามะเฟือง    อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 
   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับต าบลบ้านพร้าว   อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู  
     ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลโนนหวาย     อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
 
2.2 ประชากร  (ข้อมูลจากแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม)   

2.2.1 จ านวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  จากข้อมูลของส านักทะเบียนราษฎร์ของอ าเภ อเมือง
หนองบัวล าภู  เมื่อเดือนมีนาคม  พ.ศ.2555  พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น
9,710 คน  จ าแนกเป็นชาย 4,898 คน  หญิง 4,820 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 167 คนต่อตารางกิโลเมตร   มี
จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,438  ครัวเรือน โดยมีประชากรกลุ่มเสี่ยงภัยที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ และอพยพ
เป็นอันดับแรก จ านวน 377 คน(ผู้พิการ) 
* จ านวนประชากร และประชากรกลุ่มเสี่ยงภัย รายละเอียดภาคผนวก ข 
 

 

2.3 ลักษณะการประกอบอาชีพ 
2.3.1 ประชาชนส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ได้แก่ ท านา ท า

ไร่  รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง อุตสาหกรรมขนาดเล็กในครอบครัว เช่น โรงงานผลิตเสาคอนกรีตเสริมเหล็กและอิฐ
บล็อก เป็นต้น  ทั้งนี้    
   เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับ   การเพาะปลูกข้าว อ้อย  เป็นต้น  

   หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม  
   -  ร้านขายของช า        ๖๕  แห่ง    -  โรงท าขนมจีน                     ๓  แห่ง 
   -  ร้านตัดผม/เสริมสวย   ๔  แห่ง    -  โรงสี                               ๓๑ แห่ง 
   -  ปั๊มน้ ามันและแก๊ส     ๑๔ แห่ง    -  ร้านอาหาร/อาหารตามสั่ง       4 แห่ง 
   -   ศูนย์สาธิตการตลาด   ๑ แห่ง    -  โรงท าอิฐบล็อก                     ๒ แห่ง 
   -   อู่ซ่อมรถ                 ๙ แห่ง     -  ฟาร์มเลี้ยงไก่                      ๕ แห่ง 
   -   ลานรับซื้อข้าวเปลือก  ๒ แห่ง    -  ร้านล้าง- อัด-ฉีดรถ                ๓ แห่ง 

* ข้อมูล ด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง รายละเอียดภาคผนวก ค 
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2.4 สถิติการเกิดสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม (ประวัติการเกิดภัยเรียงตามระดับความรุนแรง
ของภัยจากมากไปหาน้อย) 

  (๑) ภัยแล้ง 

วัน เดือน ปี 
ที่เกิดภัย 

สาเหตุการ
เกิดภัย 

พ้ืนที่ประสบภัย 
(หมู่บ้าน/ชุมชน) 

จ านวนครัวเรือน
ที่ประสบภัย 
(ครัวเรือน) 

พ้ืนที่การเกษตร
เสียหาย 

(ไร่) 

จ านวนสัตว ์
ที่รับผลกระทบ 

(ตัว) 

มูลค่า 
ความเสียหาย 

 (บาท) 
7 ม.ค. - 
10 ก.ค. 

56 

 
ฝนท้ิงช่วง 

 
14 หมู่บ้าน 

 
2,438 

   

       
       

 (ที่มา : งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านขาม   ข้อมูล  ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556) 

  (๒) วาตภัย 
 

วัน เดือน ปี 
ที่เกิดภัย 

สาเหตุการเกิดภัย พ้ืนที่ประสบภัย 
(หมู่บ้าน/ชุมชน) 

จ านวนบ้านเรือน
เสียหายทั้งหลัง 

(หลัง) 

จ านวนบ้านเรือน
เสียหายบางส่วน 

(หลัง) 

มูลค่าความ
เสียหาย 
 (บาท) 

18 มี.ค. 56  หมู่ที่ 7  1 3,500 
21 เม.ย. 56  หมู่ที่ 8  1 5,000 
23 เม.ย. 56  หมู่ที่ 5  1 2,000 
9 พ.ค. 56  หมู่ที่ 5  2 2,384 
16 พ.ค. 56  หมู่ที่ 1  1 7,364 

  (ที่มา : งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านขาม ข้อมูล  ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556) 

  (3)อัคคีภัย 

วัน เดือน ปี 
ที่เกิดภัย 

สาเหตุการ
เกิดภัย 

พ้ืนที่ประสบภัย 
(หมู่บ้าน/ชุมชน) 

จ านวนครัวเรือน
ที่ประสบภัย 
(ครัวเรือน) 

เสียชีวิต 
 (คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลค่า 
ความเสียหาย 

(บาท) 
๒๙ ธ.ค. ๕๓ ขับรถประมาท รถบรรทุกน้ ามัน - ๑ - ๕,๕๐๐,๐๐๐  
12 ต.ค. 54 ไฟฟูาลัดวงจร หมู่ที่ 11 2 - - 200,000 

       

 (ที่มา : งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านขาม ข้อมูล  ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556) 
   (๔) อุทกภัย/โคลนถล่ม 
 

วัน เดือน ปี 
ที่เกิดภัย 

สาเหตุการเกิดภัย 
พ้ืนที่ประสบภัย 

(หมู่บ้าน/ชุมชน) 

จ านวนครัวเรือน 
ที่ประสบภัย 
(ครัวเรือน) 

เสียชีวิต 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลค่าความเสียหาย 
(บาท) 

- -      
       
       

 (ที่มา : งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านขาม ข้อมูล  ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556) 
ฯลฯ 
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2.5 ข้อมูลความเสี่ยงภัย 
พ้ืนที่เสี่ยงภัย 

หมู่ท่ี หมู่บ้าน/ชุมชน ลักษณะทางกายภาพ 
ประเภทภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง/

คาดว่าจะเกิดขึ้น 

๑ บ้านขาม ติดกับล าพะเนียง,ย่านชุมชน อุทกภัย,อัคคีภัย 

๒ บ้านธาตุหาญเทาว์ ติดกับล าพะเนียง,ย่านชุมชน อุทกภัย,อัคคีภัย,วาตภัย 
๓ บ้านโนนคูณ ติดกับล าพะเนียง อุทกภัย,อัคคีภัย 
๔ บ้านหิน ติดกับล าพะเนียง อุทกภัย 
๕ บ้านข้องโปู ติดกับล าพะเนียง,ที่ราบลุ่ม   อุทกภัย 
๖ บ้านค้อ ติดกับล าพะเนียง,ที่ราบลุ่ม   อุทกภัย,วาตภัย 
๗ บ้านดอนนาดี พ้ืนที่เกษตรกรรม,ที่ราบลุ่ม   วาตภัย 
๘ บ้านโคกกุง พ้ืนที่เกษตรกรรม วาตภัย 
๙ บ้านโนนหวาย พ้ืนที่เกษตรกรรม วาตภัย,อุทกภัย 

๑๐ บ้านศรีมงคล ติดกับล าพะเนียง,ย่านชุมชน อุทกภัย 
๑๑ บ้านข้องโปู พ้ืนที่เกษตรกรรม อุทกภัย,วาตภัย 
๑๒ บ้านโคกกุงใต้ พ้ืนที่เกษตรกรรม วาตภัย 
๑๓ บ้านธาตุใหม่พัฒนา เป็นย่านชุมชน อัคคีภัย 
๑๔ บ้านขามใหม่ เป็นย่านชุมชน อัคคีภัย 

 
 
 

2.6 การประเมินความเสี่ยงภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม   
   จากข้อมูลส าคัญดังกล่าวเบื้องต้น   ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม  มีความเสี่ยงต่อการเกิด 
สาธารณภัย ดังนี้ (เรียงจากความเสี่ยงภัยมากไปหาน้อยตามล าดับ) 

ล าดับที ่ ประเภทของภัย ลักษณะของการเกิดภัย 

1 ภัยแล้ง - น้ าในล าพะเนียงลดระดับ ฝนทิ้งช่วง 
- ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล พื้นที่เกษตรได้รับความเสียหาย 

ฯลฯ 
2 วาตภัย - เกิดพายุหมุนเขตร้อน บริเวณที่โล่ง 

- พายุพัดต้นไม้ล้มทับสิ่งปลูกสร้าง 
ฯลฯ 

3 อัคคีภัย - ไฟไหม้ที่พักอาศัย ย่านชุมชน 
- การเผาพื้นที่เพื่อเตรียมการเพาะปลูกแล้วลุกลาม สร้างความสูญเสียต่อพื้นที่

การเกษตร และทรัพย์สินของผู้อยู่ข้างเคียง 
4 อุทกภัยและดินถล่ม - น้ าล้นล าพะเนียงเข้าท่วมพื้นที่เกษตร ถนน และบ้านเรือนประชาชน 

ฯลฯ 
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จากความเสี่ยงต่อสาธารณภัย ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ

ของรัฐ ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม จึงจัดท าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม   พ.ศ. ๒๕๕7  ขึ้นเพ่ือปูองกันการสูญเสียชีวิต /ทรัพย์สินและบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย 
หมายเหตุ : ใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม พิจารณาประเมินความเสี่ยงของภัยจากความถ่ีการเกิดของภัย/การ

สามารถควบคุมภัยในพ้ืนที่ให้สงบได้โดยเร็วว่าอยู่ในระดับใด มาก ปานกลาง หรือน้อย การจัดล าดับ
ความเสี่ยงภัย  ควรเน้นที่ความเสี่ยงสูงและปานกลาง  โดยอาศัยข้อมูลจาก ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
เศรษฐกิจ สังคม การเกิดภัยในอดีต ศักยภาพในการตอบโต้ภัย รวมทั้ง ประเภทของภัย ความรุนแรง 
และพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบด้วย 

_______________________ 
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บทที่ 3 
การจัดต้ังกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 

3.1  องค์กรปฏิบัติ  
  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม เป็นองค์กร
หลักในการบริหารจัดการสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ มีภารกิจในการอ านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รวมถึงควบคุมการปฏิบัติงาน ประสานการปฏิบัติกับภาคเอกชนและส่วนราชการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าหน้าที่เป็นหน่วยงาน ของผู้อ านวยการท้องถิ่น และให้มีที่ท าการ โดยให้ใช้ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขามเป็นส านักงานของผู้อ านวยการท้องถิ่น  มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านขามเป็นผู้อ านวยการ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขามเป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการ ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน 
และภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานในกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   รับผิดชอบในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม  และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัย
พิบัติขึ้นในพ้ืนที่           โดยเชื่อมโยงการบังคับบัญชาและการปฏิบัติกับกองอ านวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยทุกระดับตามแผนภูมิที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
แผนภูมิที่ 2 : โครงสร้างสายการบังคับบัญชาของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และ

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่  

นายกรัฐมนตร ี

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)  

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
 (กอ.ปภ.จว.) 

ผู้อ านวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทม.  

ผู้อ านวยการกทม. (ผู้ว่าราชการกทม.) 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ  

ผู้อ านวยการอ าเภอ (นายอ าเภอ) 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยเทศบาล 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น  
(นายกเทศมนตรี) 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น  
(นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น  
(นายกเมืองพัทยา) 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยเมืองพัทยา 
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3.2 ภารกิจของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม 
    (1)  อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม 
    (2)  สนับสนุนกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมี
พ้ืนที่ติดต่อ หรือใกล้เคียง หรือเขตพ้ืนที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ 
    (3)  ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งประสาน
ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน 
   เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด        ให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขตพ้ืนที่เข้าควบคุมสถานการณ์ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยเร็ว และรายงาน
ให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบทันที 
 
3.3  โครงสร้างและหน้าที่ของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านขาม 

 3.3.1 โครงสร้างกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม
ประกอบด้วย 6 ฝุาย ได้แก่ 
    (1) ฝุายอ านวยการ  
    (2) ฝุายแผนและโครงการ  
    (3) ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ /สื่อสาร 
   (4) ฝุายฟ้ืนฟูบูรณะ 
   (5) ฝุายประชาสัมพันธ์ 
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ฝ่ายอ านวยการ 

ภารกิจ 
- ควบคุม ก ากับดูแลให้การ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
- อ านวยการและประสานการ
ปฏิบัติกับทุภาคส่วน 

หน่วยปฏิบัต ิ
- รองนายก อบต. ที่ได้รับ
มอบหมาย 
- สมาชิกสภา อบต.ที่ได้รับ
มอบหมาย 
- ส านักปลัด 
- ก านัน/ผู้ใหญ่/ ผู้น าชุมชน 
- อปพร. อาสาสมัครต่างๆ  

ฯลฯ 
 

หน่วยปฏิบัต ิ
- ส านักปลัด(เจ้าพนักงานปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าหน้าท่ี
วิเคราะห์) 

ฯลฯ 
 

หน่วยปฏิบัต ิ
- ส านักปลัด 
- ต ารวจ 
- ก านัน/ผู้ใหญ่/ ผู้น าชุมชน 
- คณะกรรมการ ปภ.หมู่บ้าน/ชุมชน 
- อปพร. อาสามัครแจ้งเตือนภัย/

อาสาสมัครต่างๆ  
ฯลฯ 

 

หน่วยปฏิบัต ิ
- กองช่าง 
- กองคลัง 
- ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- ไฟฟูา 
- ประปา 

ฯลฯ 
 

หน่วยปฏิบัต ิ
- ส านักปลัด 
- วิทยุชุมชน 
- หอกระจายข่าว 

ฯลฯ 
 

ฝ่ายแผนและโครงการ 
 

ภารกิจ 
- วางแผนการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
- การพัฒนาแผนงานเกี่ยวกับการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ทุกขั้นตอน 
- การติดตามประเมินผลงานการ
ฝึกซ้อมแผน 
- งานการจัดฝึกอบรมต่างๆ และ
งานการจัดท าโครงการเกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ/สื่อสาร 
 

ภารกิจ 
- เฝูาระวังและติดตามสถานการณ ์
- ประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 
- วางระบบการเตือนภัย 
- การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย 
- การกู้ชีพ กู้ภัย การอพยพ 
- การรักษาความปลอดภัย 
- วางระบบการติดต่อสื่อสาร 

ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ 
 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 

ภารกิจ 
- ส ารวจความเสียหายและความ
ต้องการด้านต่างๆของผู้ประสบภัย 
- จัดท าบัญชีผู้ประสบภัย 
- การสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณ
ภัย 
- การฟื้นฟูบูรณะสิ่งทีช ารุด
เสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม 
หรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มาก
ที่สุด 

ภารกิจ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- รายงานสถานการณ์สาธารณภัย 
ตามข้อเท็จจริงให้สื่อมวลชนและ
ประชาชนได้รับทราบ 
- เผยแพร่ความรู้ด้านการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม 
(นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขามเป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ) 

 

แผนภูมิที่ 3 : โครงสร้างกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม  
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บทที่ 4 
 

การปฏิบัติก่อนเกิดสาธารณภัย 
 

4.1 วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือปูองกัน ลดผลกระทบ และเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการ การแจ้งเตือนภัย
เพ่ือรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึนในพื้นท่ีความรับผิดชอบ 

4.2 หลักการปฏิบัติ  
   ให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็น
เพ่ือการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงและความล่อแหลมของพ้ืนที่ 
รวมทั้งการวางแนวทางการปฏิบัติการให้พร้อมเผชิญสาธารณภัยและด าเนินการฝึกซ้อม ตามแผนที่ก าหนดอย่าง
สม่ าเสมอ  เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขามเกิดความพร้อมในทุกด้าน 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1. การป้องกัน
และลด
ผลกระทบ 

  

1.1 การ
วิเคราะห์ความ
เสี่ยงภัย 

(1) ประเมินความเสี่ยงภัยและความล่อแหลมในเขตพ้ืนที่ โดย
พิจารณาจากข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจากการวิเคราะห์ข้อมูล
สภาพแวดล้อมต่างๆ 
(2) จัดท าแผนที่เสี่ยงภัย แยกตามประเภทภัย 

 ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
 กองช่าง  
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
 ผู้น าคณะกรรมการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชน 

1.2. การ
เตรียมการด้าน
ฐานข้อมูลและ
ระบบ
สารสนเทศ 

(1) จัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัย  
เช่น  เครื่องจักรกล   วัสดุ   อุปกรณ์เพ่ือการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย สถิติการเกิดภัยพ้ืนที่และความ
รุนแรงของภัย และก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รวบรวมข้อมูล บันทึก
เหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับภัยพิบัติในพื้นที่ เช่น ภาพถ่าย เป็นต้น 
(2) พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่างหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ร่วมกัน 
(3) ส่งเสริมการข้ึนทะเบียนเกษตรกรด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และ
ด้านการประมง เพื่อใช้เป็นข้อมูลเพื่อการอพยพและสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย 

 ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
 ส่วนสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

1.3 การ
เตรียมการ
ปูองกันด้าน
โครงสร้างและ
เครื่องหมาย
สัญญาณเตือน
ภัย 

(1) ปรับปรุงและจัดหาพื้นที่รองรับน้ าและกักเก็บน้ า 
(2) ก่อสร้างก าแพง พนัง หรือรอดักตะกอน ท าฝายชะลอน้ า 
ก าแพงกันคลื่น เพ่ือลดความรุนแรงและปูองกันความเสียหายแก่
สถานที่ส าคัญในพ้ืนที่ (ภาคผนวก ฆ ) หรือการสูญเสียพ้ืนดินจาก
การกัดเซาะชายฝั่งของทะเล แม่น้ าและแหล่งน้ า 
(3) ปรับปรุงสถานที่เพ่ือเป็นสถานที่หลบภัยชั่วคราว ส าหรับพื้นที่
ที่การอพยพภัยท าได้ยากหรือไม่มีพ้ืนที่หลบภัยที่เหมาะสม เพ่ือ

 กองช่างและส านักปลัด
(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
 คณะกรรมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชน 
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เตรียมการอพยพไปยังสถานที่รองรับการอพยพต่อไป 
(4) ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเพ่ือการส่งก าลังบ ารุง หรือเส้นทาง
ไปสถานที่หลบภัยให้ใช้การได้ตลอดเวลา 
(5) จัดเตรียมระบบการแจ้งข่าวภัย ระบบเตือนภัย ปูายเตือนภัย 
ปูายเส้นทางหนีภัย รวมทั้งสัญญาณเตือนภัยรูปแบบต่างๆ เพ่ือแจ้ง
เตือนภัยให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบล่วงหน้า 

2. การเตรียม
ความพร้อม 

  

2.1 ด้านการ
จัดระบบ 
ปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน 

(1) จัดท าคู่มือการตอบโต้สาธารณภัยและจัดท าแผนเผชิญเหตุ 
และมีการฝึกซ้อมแผนเป็นประจ าทุกปี โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เคย
ประสบภัย 
(2) จัดเตรียมระบบการติดต่อสื่อสารหลัก สื่อสารรอง และสื่อสาร
ส ารอง รวมทั้งก าหนดช่องความถ่ีกลางด้านสาธารณภัย และมีการ
ฝึกซ้อมการอ านวยการสื่อสารอย่างสม่ าเสมอ 
(3) จัดเตรียมเส้นทางอพยพ สถานที่ปลอดภัยส าหรับ คน สัตว์
เลี้ยง และปศุสัตว์ รวมทั้งพ้ืนที่รองรับการดูแลรักษาพยาบาล
ผู้บาดเจ็บ 
(4) จัดเตรียมทะเบียนรายการสิ่งของจ าเป็น เช่น อาหาร เวชภัณฑ์ 
และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
(5) ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย 
การควบคุม การจัดการจราจร และเส้นทางจราจร รวมทั้งก าหนด
จุด ขึ้น ลง ยานพาหนะภายในเขตพ้ืนที่ประสบภัย 
(6) จัดระบบการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและการดูแลสิ่งของบริจาค 
(7) จัดท าและปรับปรุงบัญชีรายชื่อคนที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณี
พิเศษ 

 ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
 กองช่าง 
 ต ารวจ 
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
 คณะกรรมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชน 
 อปพร. ,อสม. ,อาสาสมัครต่างๆ 

2.2 ด้านการ
ส่งเสริมการให้
ความรู้และสร้าง
ความตระหนัก
เรื่องการปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 
 

(1) สนับสนุนการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณภัยในการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังจิตส านึก      และวัฒนธรรม
ความปลอดภัย (Safety Mind) อย่างต่อเนื่อง 
(2) เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
(3) พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน
เข้าใจง่าย เหมาะสม  เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายแต่ละกลุ่ม และเป็นที่
น่าสนใจ 
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
อาสาสมัครต่างๆ มีส่วนร่วมในการรณรงค์ในเรื่องความปลอดภัย
อย่างต่อเนื่อง 

 ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
 คณะกรรมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชน 

2.3 ด้าน
บุคลากร 

(1) จัดเตรียมและมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และก าหนดวิธีการปฏิบัติตามหน้าที่และ
ขั้นตอนต่างๆ 

 ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
 กองอ านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น 
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(2) จัดการฝึกอบรม สัมมนา และกิจกรรม เพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพ บุคลากรด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้ง
ให้ความรู้ในเรื่องขนบธรรมเนียม ประเพณี ข้อห้าม ข้อจ ากัด ของ
ชุมชน 
(3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชนโดยการฝึกอบรมประชาชนในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือตนเอง ผู้อ่ืนและ
ชุมชน เมื่อเกิดภัย รวมทั้งการขับขี่ยานพาหนะในพ้ืนที่ประสบภัย 
(4) จัดท าบัญชีรายชื่อ และข้อมูลเครื่องมือ เครื่องจักร 
ยานพาหนะ รวมทั้งข้อมูลทักษะ ความช านาญในการปฏิบัติงาน
ขององค์การสาธารณกุศลเพื่อเตรียมความพร้อม และมอบภารกิจ
ในการปฏิบัติการขององค์การสาธารณกุศลในเขตพ้ืนที่และพ้ืนที่
ข้างเคียง (ภาคผนวก ง.)  

 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
 คณะกรรมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชน 
 องค์กรสาธารณกุศล 
 อปพร. ,อส. ,อาสาสมัคร 

2.4 ด้าน
เครื่องมือจักรกล 
ยานพาหนะ 
วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ
เครื่องใช้และ
พลังงาน 

(1) จัดเตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็นให้พร้อม ใช้งานได้ทันที 
(2) จัดท าบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน (ภาคผนวก จ.) 
(3) ปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ด้าน
สาธารณภัยให้มีความพร้อมใช้งาน 
(4) จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นพื้นฐานส าหรับชุมชน 
(5) จัดเตรียมเชื้อเพลิงส ารอง/พลังงานส ารอง 
(6) ก าหนดจุดระดมทรัพยากร เพ่ือการบรรเทาสาธารณภัยและ
การอพยพ 

 กองช่าง (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
 ส านักปลัด 
 ต ารวจ 
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
 คณะกรรมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชน 

 

2.5 ด้านการ
แจ้งข่าว เฝูา
ระวัง และเตือน
ภัย 

(1) จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุด่วนสาธารณภัย 
(2) ส่งเสริมการเรียนรู้ ซักซ้อมความเข้าใจ ในระบบการแจ้งข่าว
การรายงานและเตือนภัย การใช้สัญญาณเตือนภัยหรือสัญลักษณ์
การเตือนภัย เช่น การใช้ธงสีเขียว เหลือง แสด แดง แก่ประชาชน
รวมทั้งการปฏิบัติเมื่อได้รับการแจ้งข่าวหรือเตือนภัย โดยให้
ประชาชนตระหนักว่าปรากฎการธรรมชาติไม่ได้เป็นภัยพิบัติเสมอ
ไป แต่หากมีความประมาท ขาดการเตรียมความพร้อมก็อาจได้รับ
อันตรายจากภัยพิบัติ 
(3) ติดตามการรายงานสภาพอากาศ ปรากฎการธรรมชาติ ข้อมูล
สถานการณ์น้ า และการแจ้งข่าวการเตือนภัย จากกองอ านวยการ
ปูองกันและสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากร
น้ า กรมอุทกศาสตร์ การไฟฟูาฝุายผลิต กรมปุาไม้ กรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ปุาและพันธ์พืช กรมทรัพยากรธรณี กรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ รวมทั้งสื่อ
ต่างๆเพ่ือรวบรวมข้อมูล เฝูาระวัง วิเคราะห์ ประเมินแนวโน้มการ
เกิดภัย 
     ด าเนินการแจ้งข่าวให้ประชาชนทราบถึงระยะเวลา ภาวะที่จะ

 ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
 อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย 
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
 คณะกรรมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชน 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
คุกคาม(อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน)       เป็นระยะๆ และให้
ความส าคัญกับผู้ที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ       เช่น  ผู้พิการ 
ทั้งนี้ความถ่ีของการ    แจ้งข่าว   เตือนภัยขึ้นอยู่กับแนวโน้มการ
เกิดภัย 
(4) จัดให้มีอาสาสมัครและเครือข่ายเผ้าระวังและแจ้งข่าว เตือนภัย
ระดับชุมชน ท าหน้าที่ติดตาม เฝูาระวังปรากฏการธรรมชาติที่มี
แนวโน้ม   การเกิดภัย แจ้งข่าว เตือนภัยแก่ชุมชน และรายงาน
สถานการณ์แก่กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ท้องถิ่นโดยใช้ระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจ้งเตือนภัย  ของชุมชน 
(5) ประกาศยกเลิกสถานการณ์เม่ือพิสูจน์ทราบแน่ชัดว่าไม่มีภัย
มาถึง 

2.6 ด้านการ
เตรียมรับ
สถานการณ ์

(1) จัดประชุมหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น สถานพยาบาล ไฟฟูา ประปา      ผู้น า
ชุมชน ฯลฯ 
(2) มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน
นั้น 
(3) ก าหนดผู้ประสานงานที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาของแต่ละ
หน่วยงาน (ภาคผนวก .ฉ) 

 ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก) 

2.7 ด้านการการ
อพยพ 

(1) จัดท าคู่มือการอพยพ คู่มือการช่วยเหลือตนเองเบ ื้องต้นเมื่อมีภัยพิบัติ
หรือแนวทางการปฏิบัติในการมาอยู่ในพื้นท่ีรองรับการอพยพ ที่สั้น 
ง่ายต่อการท าความเข้าใจ ให้ประชาชนได้ศึกษา  
(2) ด าเนินการส ารวจพื้นที่ ก าหนดสถานที่ปลอดภัยเพื่อรองรับ
การอพยพประชาชน สัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์    โดยแยกระหว่างคน
กับสัตว์ 
(3) ประชุมหมู่บ้าน/ชุมชนเพ่ือรับทราบข้อมูลและซักซ้อมข้ันตอน
การอพยพ รวมทั้งทบทวนขั้นตอนและฝึกซ้อมการอพยพ รวมถึง
การสื่อสารในระหว่างการอพยพ  
(4) จัดให้มีปูายแสดงสัญญาณเตือนภัยปูายบอกเส้นทางอพยพ 
(5) ก าหนดเส้นทางหลัก     และเส้นทางรองส าหรับการอพยพซึ่ง
ไม่ขัดขวางการปฏิบัติของหน่วยงาน 
(6) จัดเตรียม เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ที่จ าเป็นต่อการ
อพยพ (ภาคผนวก ช) 
(7) จัดล าดับความส าคัญของการอพยพ โดยจัดแบ่งประเภทของ
บุคคลตามล าดับความจ าเป็นเร่งด่วนรวมทั้งก าหนดจุดนัดหมาย
ประจ าชุมชนเพื่อไปยังพื้นท่ีรองรับการอพยพ 
(8) จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์เพ่ือการสื่อสาร  พร้อมทั้ง ทดสอบ
ระบบการสื่อสาร เครื่องมือสื่อสาร และปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน 
สามารถด ารงการสื่อสารได้ตลอดเวลา ทั้งวิทยุสื่อสาร โทรศัพท์
พ้ืนฐาน รวมทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่  
(9) จัดเตรียมแบบลงทะเบียนผู้อพยพเพ่ือให้ทราบจ านวนผู้อพยพ  

  ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
 คณะกรรมการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชน  

 กองช่าง 
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
 ผู้น าชุมชน 
 ผู้น าทางศาสนา/ผู้บริหาร

สถานศึกษา 
 มิสเตอร์เตือนภัย,อาสาสมัคร

แจ้งเตือนภัย 
 อปพร. อสม. , อาสาสมัคร

ต่างๆ ฯลฯ 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
และผู้ที่ยังไม่อพยพ 
(10) จัดระบบรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่อพยพและที่พักผู้อพยพ 
(11) จัดท าบัญชีสถานที่ปลอดภัยที่จัดเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว          
ในพ้ืนที่เพ่ือรองรับผู้ประสบภัย            (ภาคผนวก ซ) 
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บทที่ 5 
การปฏิบัติขณะเกิดสาธารณภัย 

5.1 วัตถุประสงค์  
 5.1.1 เพ่ือด าเนินการระงับภัยที่เกิดข้ึนให้ยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น โดยการ
ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
  5.1.2 เพ่ือลดความสูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติที่มีผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินให้น้อยที่สุด 

5.2 ระดับความรุนแรงของสาธารณภัย 
 ระดับความรุนแรงของสาธารณภัยแบ่งเป็น 4 ระดับ โดยมีผู้รับผิดชอบตามระดับความรุนแรง       
ตามตารางท่ี 5.1 

  

ระดับ ความรุนแรง การจัดการ 
1 สาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วไป          

หรือมีขนาดเล็ก 
ผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ และ/หรือผู้ช่วย
ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร สามารถควบคุมสถานการณ์
และจัดการระงับภัยได้โดยล าพัง 

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อ านวยการในระดับ 1 ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 
ผู้อ านวยการจังหวัด และ/หรือผู้อ านวยการ
กรุงเทพมหานครเข้าควบคุมสถานการณ์ 

3 สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบ
รุนแรงกว้างขวาง หรือสาธารณภัย  
ที่จ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรือ
อุปกรณ์พิเศษ 

ผู้อ านวยการในระดับ 2 ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 
ผู้อ านวยกลาง และ/หรือผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ เข้าควบคุมสถานการณ์ 

4 สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบ
ร้ายแรงอย่างยิ่ง 

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี 
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ควบคุมสถานการณ์ 

 

ตารางท่ี 5.1 ระดับความรุนแรงของสาธารณภัยและระดับการจัดการ 

ที่มา : แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557,  
        คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิ
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5.3 หลักการปฏิบัติ  

 5. 3.1 การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์  
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1. การเฝ้าระวัง 
ติดตาม  และการ
รายงานสถานการณ์ 
 

(1) จัดเจ้าหน้าที่เฝูาระวังและติดตามสถานการณ์ภัย
ตลอด       24 ชั่วโมง และประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้น าชุมชนหรือผู้น าหมู่บ้าน รวมทั้งอาสาสมัคร       แจ้ง
เตือนภัย เพื่อเตรียมพร้อม    เฝูาระวัง และติดตาม
สถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่องและให้รายงานสถานการณ์
การเกิดภัยมายัง  
(องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม) 
โทรศัพท์หมายเลข 042-000215 
โทรศัพท์หมายเลข 042-000291 
วิทยุสื่อสาร ความถี่ 162.775 MHz 
 (2) รายงานสถานการณ์การเกิดภัย    ไปยังกอง
อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ       
และจังหวัดทาง ( กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอ าเภอ เมืองหนองบัวล าภู        หมายเลข
โทรศัพท์  /โทรสาร  042-312326,  กอง อ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดหนองบัวล าภู
โทรศัพท์  042-316714  /โทรสาร  042-316710  )   
ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย (ภาคผนวก ฌ)  และ
วิทยุสื่อสารความถ่ี 150.150 MHz (บรรเทา 75) 
 (รายละเอียดบทท่ี 7 การสื่อสาร) 

 ส านักปลัด 
(ผู้รับผิดชอบหลัก) 

 กองช่าง 
 ต ารวจ 
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/

ผู้น าชุมชน 
 คณะกรรมการปูองกัน

และบรรเทาสาธารณ
ภัยหมู่บ้าน/ชุมชน 
 
 

2. การประเมิน
สถานการณ์ 

(1) วิเคราะห์และประเมิน  สถานการณ์การเกิดภัยเพ่ือ
การตัดสินใจแก้ปัญหา  โดยพิจารณาเรื่อง ความรุนแรง 
ระยะเวลาการเกิดภัย พ้ืนที่และประชาชนผู้ที่จะได้รับ
ผลกระทบ ความอ่อนแอ เปราะบางและ ความสามารถของ
พ้ืนที่ในการรับภัย  แนวโน้มการเกิดภัยซ้ าขึ้นอีก รวมถึงภัย
ที่เกิดตามมา       ( Secondary disaster) รวมถึงภัยที่มี
ความซับซ้อน ( Complex Disasters) เพื่อก าหนด
แนวทาง    การตอบโต้ภัยและการแจ้งเตือนภัย 
(2) ก าหนดพื้นที่ท่ีอาจได้รับ  ผลกระทบแบ่งเป็น 3 พ้ืนที่ 
พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เข้าในพื้นที่เพ่ือติดตามและเฝูาระวัง
สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ
ออกเป็น 3 พ้ืนที่ ดังนี้ 
  - พ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบรุนแรง(เฝูาระวังและ
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด) 
  - พ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบ   ปานกลาง(เฝูาระวังและ
ติดตามสถานการณ์) 
  - พ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบน้อย   
(เฝูาระวังและติดตามสถานการณ์)  

 ส านักปลัด  
(ผู้รับผิดชอบหลัก) 

 กองช่าง 
 ต ารวจ 
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/

ผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
หมู่บ้าน/ชุมชน 

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

(1) ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการเกิดภัย
จากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน อาสาสมัคร     แจ้ง
เตือนภัย กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับเหนือข้ึนไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนแจ้ง
เตือนภัยผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด  
(2) ด าเนินการแจ้งเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพื้นที่ท่ี
ประสบภัยและพ้ืนที่ข้างเคียง โดยสื่อ ข่ายการ สื่อสาร 
เครื่องมืออุปกรณ์การเตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุ
ชุมชน   หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง  
(3) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัย นั้นต้อง  ชัดเจน ทันเวลา 
ถูกต้อง และเข้าใจง่าย  เป็นข้อมูลที่บอกถึงอันตราย   ที่
ก าลังเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนาด 
จุดที่เกิดภัย  รัศมีความเสียหายตามพื้นท่ีการปกครอง 
ช่วงเวลา ระยะเวลา     ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม่ และ
ประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือต้องมีการอพยพหรือไม่ 
รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ และการสื่อสาร
อ่ืนๆ โดยแจ้งเตือนภัยจนกว่าสถานการณ์ภัยจะสิ้นสุด 
(4) เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจ าเป็นต้องอพยพ ให้
ด าเนินการออกค าสั่งเพื่ออพยพประชาชนไปยังท่ีปลอดภัย 
(5) ในกรณีเกิดไฟฟูาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณ
เตือนภัย        ไม่สามารถใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือน
ภัยเช่น ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอ่ืนที่ได้มีการซักซ้อม
ความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว  
(6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ       ในการให้ข้อมูลเท่าที่
จ าเป็นเกี่ยวกับการด าเนินการของศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ แก่สื่อมวลชน และประชาชน  รวมทั้ง รับฟัง
ข้อคิดเห็น ข้อมูล ข้อเรียกร้องของประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ภัย หรือจากการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ 

 ส านักปลัด 
(ผู้รับผิดชอบหลัก) 

 กองช่าง 
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/

ผู้น าชุมชน 
 คณะกรรมการปูองกัน

และบรรเทาสาธารณ
ภัยหมู่บ้าน/ชุมชน 

 อาสาสมัครแจ้งเตือน
ภัย 

 
 

5.3.2 การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
 (1) การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 
  เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือคาดว่าจะเกิดภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบของ อปท. ให้กองอ านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ รับผิดชอบในการระดมทรัพยากรจาก      ทุกภาคส่วน เพื่อ
การควบคุมและตอบโต้สถานการณ์จนกว่าภัยจะยุติลง          และส่งมอบภารกิจให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยท้องถิ่นด าเนินการต่อเมื่อภัยยุติลงแล้ว โดยใช้ส านักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม  เป็นที่ตั้งศูนย์
อ านวยการเฉพาะกิจ(หรือพิจารณาใช้พื้นที่อยู่ใกล้กับบริเวณจุดเกิดเหตุมากที่สุด โดยพื้นที่นั้นต้อง เป็นพ้ืนที่ที่มีความ
ปลอดภัย และสะดวกต่อการระดมทรัพยากร)  

(2) การจัดการพื้นที่ปฏิบัติงาน ผู้อ านวยการท้องถิ่นต้องก าหนดให้มีพื้นที่ปฏิบัติการและสถานที่อ านวย
ความสะดวกในบริเวณใกล้พ้ืนที่เกิดเหตุ แต่อยู่นอกเขตพ้ืนที่อันตรายเพ่ือใช้เป็นสถานที่ควบคุมดูแลสั่งการ ระดม
ทรัพยากร ทั้งก าลังคน หรือวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และทรัพยากรที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น เสบียง
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อาหาร น้ า รวมทั้งใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บ และส่งต่อผู้บาดเจ็บไปยังสถานพยาบาล  โรงพยาบาล
ต่อไป 

 
    โครงสร้างศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ ประกอบด้วย 7 ฝ่าย 1 คณะท่ีปรึกษา ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : จ านวนและชื่อของฝุายต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เพ่ือการก าหนดหน้าที่  
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ให้ครอบคลุมภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ 

 

ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 

คณะที่ปรึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้แทนสถาบันการศึกษาในพื้นท่ี  

ฯลฯ 

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

 -หน่วยงานอื่น ๆ 
ฯลฯ 

 

1. ฝ่ายอ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 

3. ฝุายปูองกันและ
ปฏิบัติการ/สื่อสาร 

 
 
 
 

 

2. ฝ่ายแจ้งเตือนภัย 4. ฝ่าย
ประชาสัมพันธ ์

 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. ฝ่ายรักษา 
ความสงบเรียบร้อย 

 

 

5. ฝ่ายการเงิน 
 
 
 

 

8. ฝ่ายอื่น ๆ        
ตามความเหมาะสม 
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(3) การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response)  
   มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามขยายตัว ประชาชน ทุกคนที่เก่ียวข้องและ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย 

  ช่วงระยะ 24 ชั่วโมง 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1. การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย  

(1) สั่งใช้หน่วยกู้ชีพกู้ภัย เครื่องมือเครื่องจักรกล 
วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการ
ในพ้ืนที่ประสบภัย อพยพ ค้นหา ปฐมพยาบาล
ผู้ประสบภัย รวมทั้งขนย้ายสัตว์เลี้ยง ปศุสัตว์ไปยัง
ที่ปลอดภัย ซึ่งเป็นพ้ืนที่รองรับการอพยพหรือเป็น
ศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยมีการลงทะเบียนผู้อพยพ 
สัตว์เลี้ยง และปศุสัตว์ด้วย 
(2) กรณีมีผู้บาดเจ็บให้น าผู้บาดเจ็บมาท่ีจุดรวบรวม
ผู้บาดเจ็บ        เพื่อปฐมพยาบาล และน า
ผู้บาดเจ็บส่งต่อไปยังสถานพยาบาล โรงพยาบาล
ต่อไป 
(3) สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นแก่การ
ด ารงชีพ เช่น อาหารปรุงส าเร็จ น้ าดื่ม ให้แก่
ประชาชนที่ประสบภัยให้เพียงพอและท่ัวถึง 
(4) กรณีพ้ืนที่ใดเป็นพ้ืนที่วิกฤติ จ าเป็นต้อง
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน แต่ไม่สามารถ
เข้าออกพ้ืนที่ได้ ให้ประสานขอรับการสนับสนุน
ยานพาหนะจากกองอ านวยการปูองกันและ
บรรเทา     สาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป 

 ผู้อ านวยการท้องถิ่น /
หัวหน้าฝุายปูองกันและ
ปฏิบัติการ  (ผู้รับผิดชอบ
หลัก) 
 ฝุายการเงิน 
 คณะกรรมการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
หมู่บ้าน/ชุมชน 
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
 อปพร 
 OTOS 
 อาสาสมัครแพทย์
ฉุกเฉิน/อาสาสมัครต่างๆ 

2. การระงับเหตุ (1) ส ารวจและก าหนดพื้นที่  ปฏิบัติงาน ในพื้นที่
ประสบภัย เพื่อให้มีพ้ืนที่ส าหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องจักร     เพื่อง่ายต่อการควบคุมทรัพยากร
ส าหรับปฏิบัติงาน 
(2) ก าหนดกิจกรรม และงานที่ต้องด าเนินการ 
(3) ก าหนดผู้รับผิดชอบ และจ านวนเจ้าหน้าที่ที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ 
(4) ก าหนดช่วงเวลาการปฏิบัติงาน 
(5) ระดมทรัพยากร ทั้งก าลังคน   หรือวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่มีความพร้อมมายัง 
จุดรวบรวมทรัพยากรเพ่ือรอรับการมอบหมาย
ภารกิจ 
(6) ปิดกั้นมิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพ้ืนที่ที่
เกิดสาธารณภัยและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
(7) สั่งใช้หน่วยกู้ชีพกู้ภัย เครื่องมือ เครื่องจักรกล 

 ผู้อ านวยการท้องถิ่น /
หัวหน้าฝุายปูองกันและ
ปฏิบัติการ  (ผู้รับผิดชอบ
หลัก) 
 ฝุายรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 ฝุายอ านวยการ 
 ฝุายการเงิน 
 คณะกรรมการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
หมู่บ้าน/ชุมชน 
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
 อาสาสมัครแพทย์
ฉุกเฉิน 
 อปพร./มิสเตอร์เตือน
ภัย/OTOS/อาสาสมัครต่างๆ 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการ
ในพ้ืนที่ประสบภัย เพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ให้
ลุกลามขยายตัวโดยด ารงการสื่อสารตลอดเวลา    
(8) ตรวจสอบเส้นทางคมนาคม    ที่รับผิดชอบ ที่
เกิดการช ารุด เสียหายจากภัย พร้อมทั้งติดปูาย
เตือนให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้ทราบและปิดก้ัน
ช่องทางการจราจร และ จัดเจ้าหน้าที่ หรือ
อาสาสมัคร อ านวยความสะดวกการจราจร    ใน
จุดอันตราย 
(9) จัดให้มีการรวบรวมข้อมูล การแลกเปลี่ยน
ข้อมูล เพ่ือการตอบโต้สถานการณ์ บนพื้นฐานของ
ข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า 

ช่วงระยะ 24 – 48 ชั่วโมง  

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1. การรักษาพยาบาล   
 

ขอรับการสนับสนุน แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข ยา และเวชภัณฑ์ จาก
สถานพยาบาล โรงพยาบาลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องช่วยปฏิบัติงานในพ้ืนที่ประสบภัย    และ
ส่งต่อผู้บาดเจ็บและผู้ปุวย    

 ผู้อ านวยการท้องถิ่น/
หัวหน้าฝุายปูองกันและ
ปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบ
หลัก) 
 อาสาสมัครแพทย์
ฉุกเฉิน 
 อสม. , อาสาสมัครต่างๆ  
 สถานพยาบาล 
โรงพยาบาล 

2. การรักษาความ
ปลอดภัย และความ
สงบเรียบร้อย 

ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย รักษาความ
สงบเรียบร้อย จัดระบบการจราจรภายในพ้ืนที่
รองรับการอพยพ 
 

 ฝุายรักษาความสงบ
เรียบร้อย (ผู้รับผิดชอบหลัก)  

 

3.การซ่อมแซม
โครงสร้างพื้นฐาน 

กรณีท่ีโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายให้
ด าเนินการซ่อมแซม ให้พอใช้การได้ หรือจัดให้มี
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานส ารองเพ่ือให้ชุดปฏิบัติการ
สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้   

 ฝุายฟ้ืนฟูบูรณะ 
(ผู้รับผิดชอบหลัก)  
 ฝุายการเงิน 

 
4. การสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย 
 

(1) ส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น 
และจัดท ารายการความต้องการ ของผู้ประสบภัย 
เพ่ือก าหนดมาตรการช่วยเหลือในช่วงระหว่างเกิดภัย 
(2) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัยเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ในการรวบรวมข้อมูลและประสานงานแก่
ประชาชน ผู้ประสบภัย 

 ฝุายการเงิน /ฝุาย
ปูองกันและปฏิบัติการ
(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
 อปพร, อสม. , 
อาสาสมัครต่างๆ ฯลฯ 

 
5. การรายงาน
สถานการณ์ 

จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อรายงานสถานการณ์ให้กอง
อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 

 ผู้อ านวยการท้องถิ่น /
หัวหน้าฝุายปูองกันและ
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
และกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดทราบ จนกระทั่ง  สถานการณ์ภัยสิ้นสุด 
(ภาคผนวก ญ) 

ปฏิบัติการ  (ผู้รับผิดชอบ
หลัก) 

 
6. การประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆ  

กรณีต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร
ภายนอกให้รายงานและประสานขอรับการ
สนับสนุนจากกองอ านวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป 
- วิทยุสื่อสาร ความถี่ 163.200 MHz(ภูพาน) 
- โทรศัพท์สายด่วน 042-311072 

 

 ผู้อ านวยการท้องถิ่น / 
(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
 ฝุายอ านวยการ 

 

  
ช่วงระยะ 48 – 72 ชั่วโมง 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
การสงเคราะห์เบื้องต้น  (1) จัดให้มีหน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและหน่วย

รักษาพยาบาล 
(2) กรณีมีผู้เสียชีวิตจ านวนมาก ประสานกอง
อ านวยการปูองกัน   และบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ    
และกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 
(3) ประสานการช่วยเหลือ        รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ เตรียมการส ารวจความเสียหายเบื้องต้น 
ความต้องการเบื้องต้นเพ่ือเป็นข้อมูลในการรายงาน
ไปยัง        กองอ านวยการปูองกันและบรรเทา   
สาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป 

 ผู้อ านวยการท้องถิ่น /
หัวหน้าฝุายปูองกันและ
ปฏิบัติการ  (ผู้รับผิดชอบ
หลัก) 
 ฝุายการเงิน  
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
 อปพร 
 OTOS/อสม/อาสาสมัคร
ต่างๆ 

 
 
 

 ช่วงระยะ 72 ชั่วโมงข้ึนไป 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

การช่วยเหลือเยียวยา
ผู้ประสบภัยและการ
สนับสนุนการปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่ 
 

(1) ด าเนินการเยียวยา สภาพจิตใจผู้ประสบภัย 
(2) ด าเนินการผลัดเปลี่ยนก าลังเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน  
(3) ตรวจสอบความสมบูรณ์และซ่อมแซมเครื่องมือ 
เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้ปฏิบัติงาน 
(4) จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก และวัสดุอุปกรณ์ 
เชื้อเพลิง พลังงาน เสบียง น้ า เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 
 

 ผู้อ านวยการท้องถิ่น /
หัวหน้าฝุายปูองกันและ
ปฏิบัติการ  (ผู้รับผิดชอบ
หลัก) 
 ฝุายอ านวยการ 
 ฝุายการเงิน 
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(3) การส่งต่อการบังคับบัญชา 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

การส่งต่อการการบังคับบัญชาเมื่อ
สถานการณ์รุนแรงเกินกว่าศักยภาพ
ของท้องถิ่นจะรับสถานการณ์ได้ 

กรณีเกิดภัยซ้ าขึ้นอีกหรือ เกิดภัยที่
เกิดตามมา( Secondary disaster) 
รวมถึงภัยที่มีความซับซ้อน (Complex 
Disasters) และสถานการณ์ ลุกลาม 
รุนแรง ขยายวงกว้างหรือ เกินกว่า
ศักยภาพของท้องถิ่น         จะควบคุม
สถานการณ์ได้ ให้รายงานต่อ
ผู้อ านวยการอ าเภอ เพื่อส่งมอบโอน
อ านาจการบังคับบัญชาการ
สถานการณ์ต่อไป ซึ่งการโอนอ านาจ
การบังคับบัญชาแต่ละครั้ง ต้องมี
การสรุปสถานการณ์ก่อนเสมอ โดย
อาจกระท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
ด้วยวาจาหรือทั้งสองประการ  

 ผู้อ านวยการท้องถิ่น  
(ผู้รับผิดชอบหลัก) 

 

  (4) การยกเลิกสถานการณ์ ด าเนินการเมื่อสถานการณ์ภัยพิบัติคลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติ     และ
ได้ท าการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุกแหล่งจนแน่ใจแล้ว รวมทั้งหน่วยปฏิบัติได้ส่งมอบภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว จึงด าเนินการประกาศยกเลิกสถานการณ์ และประเมินความเสียหายพื้นท่ีประสบภัย 
ตรวจสอบความพร้อมของเส้นทาง ยานพาหนะที่ใช้ในการอพยพกลับ  ที่พักอาศัย และผู้ประสบภัย แล้วด าเนินการ
อพยพประชาชนกลับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.emdat.be/result-disaster-profiles?period=1900%242011&disgroup=group&dis_type=%27Complex+Disasters%27%24Complex+Disasters&Submit=Display+Disaster+Profile
http://www.emdat.be/result-disaster-profiles?period=1900%242011&disgroup=group&dis_type=%27Complex+Disasters%27%24Complex+Disasters&Submit=Display+Disaster+Profile
http://www.emdat.be/result-disaster-profiles?period=1900%242011&disgroup=group&dis_type=%27Complex+Disasters%27%24Complex+Disasters&Submit=Display+Disaster+Profile
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บทที่ 6 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

 
6.1  วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และต่อเนื่อง ตลอดจนการ
ฟ้ืนฟูบูรณะสภาพพ้ืนที่ที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว 

6.2  หลักการปฏิบัติ 
   การฟ้ืนฟูบูรณะในเขตพ้ืนที่ของ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม      เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม    โดยการน าทรัพยากรที่มีอยู่
ทั้งก าลังคน ทรัพย์สิน เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ของทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการฟื้นฟูบูรณะ ดังนี้ 
  6.2.1 จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และส่งต่อผู้ปุวยไปยังสถานพยาบาลและ
โรงพยาบาล ต่อไป 
  6.2.2 จัดที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาล ระบบบริการทางการแพทย์ สาธารณสุขแก่ผู้ประสบภัย
ในพ้ืนที่รองรับการอพยพ 
  6.2.3 ให้รื้อถอนท าลายสิ่งปรักหักพัง และซ่อมสร้างสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอาคารบ้านเรือน
ของผู้ประสบภัย เครื่องมือเพ่ือการหาเลี้ยงชีพ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพต่อไป 

6.2.4 ส ารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นและจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัย รวมทั้งทรัพย์สินที่เสียหาย พร้อมทั้ง
ออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัย  

6.2.5 ประสานหน่วยงานของรัฐในการออกเอกสารราชการฉบับใหม่ให้แก่ผู้ประสบภัยทดแทนฉบับเดิมที่
สูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัย 
  6.2.6 ให้การสงเคราะห์ ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ และความเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว 

6.3  การปฏิบัติ 
  การจัดการหลังเกิดภัยเป็นการฟ้ืนฟูบูรณะภายหลังที่ภัยได้ยุติลงหรือผ่านพ้นไปแล้ว   เป็นการด าเนินการ  
ทั้งปวงเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และซ่อมแซมสิ่งที่ช ารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยอาศัย
ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นท่ีเพ่ือการพ่ึงพาตนเองให้ได้ก่อนรับการช่วยเหลือจากภายนอก  ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ เพ่ือให้ประชาชนผู้ประสบภัยสามารถด ารงชีวิตได้
ตามปกติ และเป็นการฟ้ืนฟูบูรณะพ้ืนที่ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
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6.3.1 การฟื้นฟูผู้ประสบภัย 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
(1) การจัดท าแผน
ฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย 

 -  ประชุมหน่วยงานต่างที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดท าแผนฟื้นฟู
ผู้ประสบภัยด้านต่างๆ เช่น ที่อยู่อาศัย อาหาร น้ าดื่ม ระบบ
สุขาภิบาล อาชีพ การศึกษา สุขภาพ อนามัย และจิตใจของ
ผู้ประสบภัย โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ด้าน
ประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งข้อมูล
ด้านความเสียหายจากภัยพิบัติ และความอ่อนแอ ความ
ล่อแหลมต่อการเกิดภัยพิบัติในชุมชน 

 ส านักปลัด 
    (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
 กองคลัง 
 กองช่าง 
 ก านัน /ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น า
ชุมชน 
 คณะกรรมการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
หมู่บ้าน /ชุมชน  
 สาธารณสุขอ าเภอ 
 พัฒนาชุมชนอ าเภอ 
 อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

(2 ) การบรรเทา
ทุกข ์

- จัดตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์ 
- ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ปุวย 
รวมทั้งส่งต่อไปยังสถานพยาบาล โรงพยาบาล 
- ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได้ในระยะแรก 
- สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค   น้ าดื่ม อาหาร และ
สิ่งจ าเป็นเบื้องต้นแก่การด ารงชีพ 
- รักษาความปลอดภัยแก่บุคคล สถานที่ และระบบ
สาธารณูปโภคร่วมกับหน่วยรักษาความปลอดภัย   ในพ้ืนที่ 

 ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบ
หลัก) 
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น า
ชุมชน 
 คณะกรรมการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
หมู่บ้าน/ชุมชน 
 สาธารณสุข 
 อปพร. อาสาสมัครต่างๆ 
 อ่ืนๆ (ตามความ
เหมาะสม) 

(3) การให้ความ
ช่วยเหลือ       
และฟ้ืนฟ ู

- จัดให้มีคณะท างานส ารวจ       ความเสียหายและส่ง
เจ้าหน้าที่เพ่ือส ารวจความเสียหายเบื้องต้น         เข้าใน
พ้ืนที่ เพื่อจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่
เสียหาย 
- ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัย  (ภาคผนวก ฎ) รวมทั้ง
จัดท าทะเบียนสัตว์ตายและสูญหาย  โดยรายงานความ
เสียหาย (ภาคผนวก.ญ) และแนวทางการฟื้นฟูไปยัง              
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทา สาธารณภัยอ าเภอและ
จังหวัด  
- สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเบื้องต้นตามบัญชีที่ส ารวจ 
ด าเนินการช่วยเหลือซ่อมสร้างและบูรณะที่พักอาศัย 
เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อการหาเลี้ยงชีพ และสาธารณูปโภคให้
ใช้การได้ในเบื้องต้น 
- ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจและความเป็นอยู่ของประชาชน 

 ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบ
หลัก) 
 กองคลัง 
 กองสาธารณสุข 
 กองช่าง 
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น า
ชุมชน 
 คณะกรรมการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
หมู่บ้าน/ชุมชน  
 หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง เช่น แรงงานจังหวัด 
พัฒนาชุมชนจังหวัด ,พมจ., 
สสจ. ฯลฯ 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
- รักษาพยาบาลผู้เจ็บปุวย และ    จัดบริการด้านสาธารณสุข
แก่ผู้ประสบภัย รวมทั้งปูองกันโรคท่ีเกิดข้ึนจากภัยพิบัติท้ัง
คนและสัตว์ 

(4) การรักษา
ความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัย 

- จัดตั้งหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยและควบคุมความ
ปลอดภัย 
- ก าหนดมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ เช่น การสวมใส่อุปกรณ์นิรภัย        การ
ตรวจสอบความพร้อมของร่างกายผู้ปฏิบัติงาน 
 - ก าหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อปูองกันผลกระทบหรือการ
เกิดภัย   ซ้ าขึ้นอีก รวมถึงภัยที่เกิดตามมา       
(Secondary disaster) และภัยที่มีความซับซ้อน 
(Complex Disasters) 
 

 ส านักปลัด /เจ้าพนักงาน
ปูองกันฯ (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
 กองช่าง 
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น า
ชุมชน 
 คณะกรรมการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
หมู่บ้าน/ชุมชน 
 อื่นๆ (ตามความเหมาะสม) 
 
 
 
 

   
6.3.2  การฟื้นฟูโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งสาธารณะประโยชน์ต่างๆ  

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
(1) การจัดท าแผน
ฟ้ืนฟ ู

 - ประชุมหน่วยงานต่างที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดท าแผนฟื้นฟู
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณะประโยชน์ต่างๆ 

 ส านักปลัด(ผู้รับผิดชอบ
หลัก( 
 กองช่าง 
 ก านัน /ผู้ใหญ่บ้าน /ผู้น า
ชุมชน 
 คณะกรรมการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
หมู่บ้าน/ชุมชน 
 ทางหลวงชนบท 
 การไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 
 การประปาส่วนภูมิภาค 
อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 
 อ่ืนๆ(ตามความเหมาะสม) 

(2) การส ารวจ
ความเสียหายจาก  
สาธารณภัย 

- จัดให้มีคณะท างานส ารวจความเสียหายและส่งเจ้าหน้าที่
เพ่ือส ารวจความเสียหายเบื้องต้นจากการเกิดสาธารณภัย 
ทั้งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ต่างๆ  และ
ก าหนดแนวทางการฟื้นฟูตามขีดความสามารถของท้องถิ่น 
- รายงานความเสียหาย (ภาคผนวก ญ. )และแนวทางการ
ฟ้ืนฟูไปยังกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอและจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนในการฟ้ืนฟู 

 ส านักปลัดและกองช่าง
(ผู้รับผิดชอบหลัก( 
 ก านัน /ผู้ใหญ่บ้าน /ผู้น า
ชุมชน 
 คณะกรรมการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
หมู่บ้าน/ชุมชน 

http://www.emdat.be/result-disaster-profiles?period=1900%242011&disgroup=group&dis_type=%27Complex+Disasters%27%24Complex+Disasters&Submit=Display+Disaster+Profile
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ซ่อมแซม และบูรณะโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย
(คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ  
(ก .ช .ภ .อ .) และคณะกรรมการให้ ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัตจิังหวัด(ก.ช.ภ.จ.))  

 อ่ืนๆ(ตามความเหมาะสม( 

(3) ฟ้ืนฟูบูรณะ
โครงสร้างพื้นฐาน
สิ่งสาธารณะ
ประโยชน์ที่
เสียหายและ
สิ่งแวดล้อม 

- ด าเนินการรื้อถอนหรือท าลาย สิ่งปรักหักพัง ซ่อมสร้าง
และบูรณะโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสาธารณะประโยชน์ที่ได้รับ
ความเสียหาย      โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านขาม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
2541  และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพ่ือการ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  
2543  และระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- ท าความสะอาด ชุมชน พื้นที่สาธารณะ สถานที่ส าคัญ             
สิ่งสาธารณประโยชน์  และขนย้ายขยะมูลฝอย  จัดการน้ า
เสีย ของเสีย และสิ่งที่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดมลพิษแก่
ชุมชน 
 

 ส านักปลัดและกองช่าง
(ผู้รับผิดชอบหลัก( 
 กองคลัง 
 ก านัน /ผู้ใหญ่บ้าน /ผู้น า
ชุมชน 
 คณะกรรมการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
หมู่บ้าน/ชุมชน 
 อ่ืนๆ  (ตามความ
เหมาะสม 
 ผู้เชี่ยวชาญ/เจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานภายนอก 

 
6.3.3  การติดตามและประเมินผล 
 หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

การติดตามและ
ประเมินผล     
การปฏิบัติเมื่อ
สถานการณ์     
กลับสู่ภาวะปกติ 

- จัดประชุมคณะกรรมการภายใต้กองอ านวยการปูองกัน
และบรรเทา สาธารณภัยท้องถิ่น และภาคประชาชน  
หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง เพื่ออภิปรายเสนอ
ความเห็นต่อการปฏิบัติ การประสานการปฏิบัติและค้นหา
ข้อบกพร่องในการปูองกันและบรรเทาภัยพิบัติท่ีผ่านมา 
รวมทั้งร่วมกันเสนอแนวทางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ        ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
ช่วยเหลือประชาชน เช่นความมั่นใจในความปลอดภัย 
ความพร้อมของประชาชนในการเตรียมความพร้อมรับภัย  
 - ปรับปรุงและทบทวน       แผนการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัย    และ
ทรัพยากรในพ้ืนที่ 

 ส านักปลัด  (ผู้รับผิดชอบ
หลัก) 
 กองช่าง 
 กองคลัง 
 ก านัน /ผู้ใหญ่บ้าน /ผู้น า

ชุมชน 
 คณะกรรมการภายใต้          

กองอ านวยการปูองกัน
และบรรเทา สาธารณภัย
ท้องถิ่น 
 คณะกรรมการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
หมู่บ้าน/ชุมชน 
 สาธารณสุข 
 การไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 
 การประปาส่วนภูมิภาค 
อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 
 อ่ืนๆ (ตามความเหมาะสม( 
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บทที่ 7 
การสื่อสาร 

กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม      เป็นศูนย์กลาง
การสื่อสารในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง   เพ่ือการติดต่อประสานงาน  สั่งการ รายงานสถานการณ์ และ
การปฏิบัติระหว่าง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ผู้แจ้งเหตุ ประชาชน ผู้ประสบภัย หน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง  ทั้งหน่วยงานภายใน
พ้ืนที่ หน่วยงานภายนอกพ้ืนที่ และศูนย์บัญชาเหตุการณ์ รวมทั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอและจังหวัด ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

 

หลักการปฏิบัติ 

7.1 จัดตั้งระบบสื่อสาร ที่จ าเป็นให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ โดยการสถาปนาและ
ใช้การสื่อสารระบบเดียวกัน มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ขั้นตอนท่ีสามารถใช้ในการปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ 
ประกอบด้วย 

7.1.1 ระบบสื่อสารหลัก  คือ ระบบสื่อสารที่มีใช้งานโดยทั่วไปของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานต่างๆ  เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน  และระหว่างหน่วยงานกับประชาชน  ซ่ึง
ทุกหน่วยงานต้องจัดเตรียมไว้ให้พร้อมใช้ติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลาและเข้าถึงข้อมูลที่ จ าเป็น      ในการบริหารจัดการ
สาธารณภัยอย่างทั่วถึง  ซึ่งระบบการสื่อสารหลักมักถูกท าลาย ไม่สามารถใช้การได้เมื่อเกิดภัยพิบัติ  ได้แก่ ระบบ
โทรศัพท์พ้ืนฐาน, โทรศัพท์เคลื่อนที่, โทรสาร 

7.1.2 ระบบสื่อสารรอง  คือ ระบบสื่อสารที่มีใช้โดยทั่วไป  เป็นระบบการสื่อสารที่ ใช้งานควบคู่กับ
ระบบสื่อสารหลัก  เป็นช่องทางเสริมในการติดต่อสื่อสาร  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องจัดให้มีระบบการสื่อสารรองให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างทั่วถึง  เช่น วิทยุสื่อสาร  การสื่อสารผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต  

7.1.3 ระบบสื่อสารส ารอง คือ ระบบสื่อสารที่จัดเตรียมส ารองไว้ใช้ทดแทนในกรณีระบบสื่อสารหลัก ไม่
สามารถใชก้ารได้  (ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอต่อจังหวัดให้สถาปนาข่ายวิทยุส ารอง)  เช่น วิทยุสื่อสาร
ราชการ (Trunked radio ) วิทยุสมัครเล่น และวิทยุสื่อสารสาธารณะ เป็นต้น 

7.2 จัดเตรียมและจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือสื่อสารและระบบพลังงานส ารองเพ่ือการสื่อสาร    ให้
เพียงพอและใช้การได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

7.3 จัดอบรมการใช้อุปกรณ์สื่อสารให้กับบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
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แผนภูมิที่ 7.1 การสื่อสารกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 การสื่อสารหลัก – โทรศัพท์,โทรศัพท์เคลื่อนที,่โทรสาร 

                 
              การสื่อสารรอง – วิทยุสื่อสาร  
                                                                        
 การสื่อสารส ารอง – วิทยุสื่อสารราชการ, วิทยุ สื่อสาร

สาธารณะ 

                                                                                        

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลนา

มะเฟือง 
โทร. 042-000492 

วิทยุสื่อสาร ๑62.800 Mhz. 
   (นามะเฟือง) 

กองอ านวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

หนองบัวล าภู 
โทร. 042-316710 

วิทยุสื่อสาร 150.150 Mhz.    
(บรรเทา 75)  

 

กองอ านวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอเมือง

หนองบัวล าภ ู
โทร. ๐-๔๒๓๑-๑๐๗๒ 

วิทยุสื่อสาร 163.200 Mhz. 
  (ภูพาน) 

องค์กรภาคเอกชน  
มูลนิธิกู้ภัยคุณธรรม 

โทร. 091-370-9886 
วิทยุสื่อสาร 168.475 Mhz. 

  (ช่องความถี่) 
 

กองอ านวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม     
โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๐-๐๒๑๕ 
โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๐-๐๒91 

วิทยุสื่อสาร ๑๖๒.๗๗๕ Mhz. 
              (พะเนียง)  

 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ าเภอเมืองหนองบัวล าภ ู
โทร. 042-312055-56 

วิทยุสื่อสาร .......... 
              (ช่องความถี่)  

 

การประปาอ าเภอเมือง
หนองบัวล าภ ู

โทร. 042-311279  
วิทยุสื่อสาร .......... 

 

สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง
หนองบัวล าภู 

โทร. ๐๔๒-๓๑1054 
วิทยุสื่อสาร ๑53.450 Mhz. 

  (เมือง) 
 

โรงพยาบาลหนองบัวล าภู 
โทร. 042-311999, ๑๖๖๙ 
วิทยุสื่อสาร ๑๕๕.๒๕ Mhz. 

          (กู้ชีพหนองบัว)  
 

วิทยุสื่อสารสาธารณะ..... 
โทร. ............. 

วิทยุสื่อสาร .......... 
  (ความถี่) 

 
วิทยสุมัครเล่น..... 

โทร. ............. 
วิทยุสื่อสาร .......... 

  (ช่องความถี่) 
 



- ๓๑ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 


