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ค้าน้า 
 

    สาธารณภัยมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว มีผลให้ประชาชนต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัยและมี

แนวโน้มที่จะได้รับอันตรายจากสาธารณภัยที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย 

และภัยจากการกระท าของมนุษย์ เชน่ อัคคีภัย การรั่วไหลของสารเคมีวัตถุอันตราย 

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีบทบาท 

ภารกิจในการบริหารจัดการภัยพิบัติในล าดับแรกก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปช่วยเหลือ ซึ่ง

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยให้ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นของตน จึงถือได้ว่าการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นภารกิจส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียม

ความพร้อม และพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุ และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

ภายหลังจากสถานการณภ์ัยยุติ 

    ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ

หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ข้างเคียงอย่างเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และมีความ

สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด รวมถึงแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการ

ป้องกัน ลดผลกระทบจากการเกิดสาธารณภัยที่มีผลต่อชีวติ และทรัพย์สิน 

 

 

 

 (นายอดุลย์  ผาบเพ็ง) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

 ผูอ้ านวยการท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 
 หนา้ 

ค้าน้า  ก 

สารบัญ  ข 

 

บทที่ ๑ สถานการณ์และความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ๑ 

 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน ๒ 

 แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง ๓ 

บทที่ ๒ ข้อมูลพื นฐานขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง ๔ 

 ๒.๑ ลักษณะทางภูมิประเทศ ๔ 

 ๒.๒ ประชากร ๔ 

 ๒.๓ ลักษณะการประกอบอาชีพ ๔ 

 ๒.๔ ข้อมูลสถิติการเกิดสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง ๕ 

 ๒.๕ สถิตกิารเกิดภัย ๖ 

 ๒.๖ ข้อมูลพืน้ที่เสี่ยงภัย ๖ 

 ๒.๗ การวิเคราะหค์วามเสี่ยงในพืน้ที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง ๗ 

บทที่ ๓  องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื นที่ ๘ 

 ๓.๑ องค์กรปฏิบัติ ๘ 

 ๓.๒ ภาวะฉุกเฉิน ๙ 

  - โครงสร้างกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ๑๐ 

 ๓.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ ๑๑ 

บทที่ ๔ การปฏิบัติก่อนเกิดภัย ๑๓ 

 ๔.๑ การวิเคราะหส์ถานการณ์ ประเมินผลกระทบ ความสูญเสียศักยภาพ ๑๓ 

 ๔.๒ การป้องกันและลดผลกระทบ ๑๓ 

 ๔.๓ การเตรียมความพร้อม ๑๓ 

  ๔.๓.๑ ชุมชน ๑๓ 

  ๔.๓.๒ เครื่องมอื เครื่องจักร อุปกรณ์ ๑๔ 

  ๔.๓.๓ สัญญาณเตือนภัย ๑๔ 

 ๔.๔ การแจง้ข่าว เฝา้ระวังและเตือนภัยล่วงหน้า ๑๔ 
 

 

 

 



สารบัญ (ต่อ) 
 

 หนา้ 

บทที่ ๔ การปฏิบัติก่อนเกิดภัย (ตอ่)   

 ๔.๕ การอพยพ และจัดการพืน้ที่ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพ ๑๕ 

 ๔.๖  การประสานงานกับภาคประชาสังคมและองค์กรสาธารณกุศล ๑๖ 

 ๔.๗  ด้านบุคลากร ๑๖ 

บทที่ ๕  การปฏิบัติเมื่อเกิดภยั ๑๗ 

 ๕.๑  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ๑๗ 

  ๕.๑.๑  การเฝา้ระวังและติดตามสถานการณ์ ๑๗ 

  ๕.๑.๒  การประเมินสถานการณแ์ละรายงานสถานการณ์ ๑๗ 

  ๕.๑.๓  การแจ้งเตอืน ๑๘ 

 ๕.๒  การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน ๑๘ 

  ๑) การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ ๑๘ 

  ๒) การจัดการพืน้ที่ปฏิบัติงาน ๑๙ 

  ๓) การอพยพและการค้นหาในพืน้ที่ประสบภัย ๑๙ 

 ๕.๓  การประเมินความเสียหายและความตอ้งการช่วยเหลอืเบือ้งตน้ ๑๙ 

 ๕.๔  การรับบริจาคหรอืการจัดการของบริจาค ๒๐ 

 ๕.๕  การร้องขอความช่วยเหลือและการส่งมอบอ านาจการบังคับบัญชา ๒๑ 

บทที่  ๖ การปฏิบัติหลังเกิดภัย ๒๒ 

 ๖.๑  ประเมินความเสียหาย ความตอ้งการของผูป้ระสบภัย ๒๒ 

 ๖.๒  การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณประโยชนต์่างๆ ๒๕ 

  ๖.๒.๑  กรณีอยู่ในความรับผดิชอบของ อปท. ๒๕ 

  ๖.๒.๒  กรณีอยู่ในความรับผดิชอบของหน่วยงานอื่น ๒๗ 

 ๖.๓  การฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ อาชพี และสิ่งแวดล้อม ๒๗ 

 ๖.๔  การประเมินผลและทบทวนการปฏิบัติ ๒๘ 

บทที่  ๗  การสื่อสาร ๒๙ 

 ๗.๑ จัดตั้งระบบสื่อสาร ๒๙ 

  ๗.๑.๑  ระบบสื่อสารหลัก ๒๙ 

  ๗.๑.๒  ระบบสื่อสารรอง ๒๙ 

  ๗.๑.๓  ระบบสื่อสารส ารอง ๒๙ 

 

 

 

 



สารบัญ (ต่อ) 
 

 หนา้ 

บทที่  ๗  การสื่อสาร (ต่อ)   

 ๗.๒  จัดเตรียมและหาอุปกรณ์และเครื่องมอืสื่อสารฯ ๒๙ 

 ๗.๓ จัดอบรมการใชอุ้ปกรณ์สื่อสารให้กับบุคลากรที่มีหน้าที่รับผดิชอบ ๓๐ 

 แผนภูมิ ๗.๑ การสื่อสารกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ๓๐ 

 

ภาคผนวก 

ก. แผนงาน/โครงการจัดหาวัสดุเครื่องใช/้ยานพาหนะ/เครื่องจักรกลและเครื่องหมาย

สัญญาณหรอืสิ่งอื่นใดในการแจ้งเตือนประชาชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  

ข. บัญชรีายชื่อองค์กรสาธารณกุศล 

ค. บัญชเีครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมอือุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและพืน้ที่ข้างเคียง 

ง. บัญชยีานพาหนะเพื่อการอพยพ 

จ. พืน้ที่ปลอดภัยกรณีเกิดวาตภัย ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

ฉ. แบบรายงานเหตุดว่นสาธารณภัย 

ช. แบบรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง 

ซ. หนังสือรับรองผู้ประสบภัย 

ฌ. ค าสั่งจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล 

ถ้ าวัวแดง 
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บทที่ 1 

สถานการณ์และความเสี่ยงจากภัยพบิัติ 
 

 1.1 สถานการณ์ 

 ในปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย  

ภัยแล้ง ภัยหนาว พายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นมีความถี่และความรุ่นแรงเพิ่มมากขึ้น ภัยพิบัติดังกล่าวมี

ปัจจัยหลักมาจากการกระท าของมนุษย์ เช่น การตัดไม้ท าลายปุา การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

ฟุุมเฟือย การขยายตัวของชุมชนเมืองและภาคอุตสาหกรรมที่ท าลายสิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุท าให้

โลกมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ เกิดสภาพอากาศแปรปรวน อากาศรอ้นและภาวะแล้งอย่าง

รุนแรง ตลอดไปจนอากาศหนาวเย็นและเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดน้ าท่วมและกัด

เซาะถนนที่ใช้สัญจรของประชาชน ซึ่งภัยพิบัติที่กล่าวมาข้างต้น ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความ

เป็นอยู่และสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สนิของประชาชน ชุมชน และรัฐ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง ซึ่งมีภูมิประเทศ เป็นที่ราบเขาแบบลูกคลื่น

ทอดตัวลงสู่ตอนใต้ของต าบล ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าไร่ ท านา ในช่วงเดือนมิถุนายน

ถึงเดือนธันวาคมของทุกปี จะประสบปัญหาอุทกภัย และวาตภัย น้ าหลากเส้นทางเข้าสู่พื้นที่

การเกษตรได้รับความเสียหาย ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะประสบปัญหาไฟ

ปุา ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดไปจนพืชผลทางการเกษตรและ

ทรัพย์สินของประชาชน 

 การบริหารจัดการสาธารณะภัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชนและรัฐ จึงจ าเป็นต้องมีการปฏิบัติอย่างเชื่อมโยงในการบริหารจัดการ 

ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัย  ตามแผนภูมิที่ ๑ ประกอบด้วยการปูองกันและ

ลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการจัดการหลังเกิดภัย 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

แผนภูมิท่ี ๑ วัฏจักรการบริหารจัดการสาธารณภัย (Disaster Management Cycle) 

 
 

ที่มา : แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ 

 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

 ๑) เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับสาธารณภัยให้แก่

ประชาชนและชุมชน 

 ๒) เพื่อให้ประชาชนและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ มีการเตรียมความพร้อม

และความเช่ือม่ันในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนตนเอง 

 ๓) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 

สามารถลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติให้เหลอืน้อยที่สุด 

 ๔) เพื่อให้ประชาชนที่ประสบภัย ได้รับการช่วยเหลือ ฟื้นฟูอย่างทั่วถึงและทันเวลา 

 ๕) เพื่อบูรณระบบสั่งการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีเอกภาพ 

 ๖) เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดี และสอดคล้องกับวัฏจักรการเกิดภัย 
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๑.๓ แผนที่องค์การบรหิารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 
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บทที่  2 

ข้อมูลพื้นฐานของ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 
 

๒.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์  

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ทั้งหมด

ประมาณ  194.50  ตารางกิโลเมตร   หรอืประมาณ   121,562.5  ไร่  ลักษณะสภาพพื้นที่

ต าบลถ้ าวัวแดง ประกอบด้วยทางทิศเหนอื ถัดลงมาเป็นที่ราบเขาแบบลูกคลื่นทอดตัวลงสูต่อนใต้

ของต าบล  และเป็นแหล่งก าเนดิของล าน้ าเจียงบนเทือกเขาพญาฝุอ  ท าใหล้ าน้ าเจยีงและล าน้ าเจา

ไหลผา่นพื้นที่ในต าบล   ตลอดทั้งมีล าห้วยต่าง ๆ   อีกมากมาย   จึงเป็นการเหมาะที่ประชากรได้

ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม   ส่วนทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นลูกคลื่น

สลับกับพืน้ที่ค่อนข้างเรียบถึงราบลุ่มรมิฝัง่น้ า   จงึมกีารใช้ประโยชน์จากที่ดนิในการท าไร่และท านา  

โดยมีอาณาเขตติดตอ่กับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอื่นๆ ดังนี้ 

      ทิศเหนอื เขตติดตอ่กับต าบลวังชมภู 

  ทิศตะวันออก เขตติดตอ่กับต าบลท่าใหญ่ 

  ทิศตะวันตก เขตติดตอ่กับต าบลบ้านเจยีง 

  ทิศใต้  เขตติดตอ่กับเทือกเขาพังเหย 

๒.๒ ประชากร 

  องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  มีประชากรทั้งหมด  10,346  คน   แยกเป็น   

ชาย  5,215  คน   หญิง    5,131  คน    มคีวามหนาแนน่เฉลี่ย   53   คน /ตารางกิโลเมตร 

 จ านวนครัวเรอืนทั้งสิน้   3,361   ครัวเรือน โดยมีประชากรกลุ่มเสี่ยงภัยที่ตอ้งได้รับการช่วยเหลือ

เป็นกรณีพิเศษและการอพยพเป็นอันดับ ดังนี้ 

  จ านวนคนพิการ       457     คน 

  จ านวนผูสู้งอายุ   1,518     คน 

๒.๓ ลักษณะการประกอบอาชีพ 

ประชากรร้อยละ ๘๐ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม  โดยมีอาชีพหลัก คือ ท านา อาชีพรอง คือ ท าไร่ เช่น ไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด ไร่มัน

ส าปะหลัง  เป็นต้น 

ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศของต าบลถ้ าวัวแดง เหมาะสมกับการเพาะปลูก เฉลี่ย

รายได้ประชากรต่อหัว/ตอ่ปี จ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท 
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๒.๔ ข้อมูลสถติิการเกิดสาธารณภัยของ องค์การบรหิารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  

 ด้วยภูมปิระเทศ เป็นที่ราบเขาแบบลูกคลื่นทอดตัวลงสู่ตอนใต้ของต าบล จึงมีความเสี่ยงภัย

ที่เกิดจากวาตภัย อุทกภัย และไฟปุา ซึ่งเกิดขึ้นทุกปี สร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือน และพืชผล

ทางการเกษตร เส้นทางสัญจร กระทบต่อชีวติความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน 

อุทกภัย 

ว/ด/ป  

ที่เกดิภัย 

สาเหตุการ

เกิดภัย 

พื้นที่ประสบ

ภัย (หมู่บา้น/

ชุมชน) 

จ านวน

ครัวเรือนที่

ประสบภัย 

เสียชวีิต 

(คน) 

สูญหาย 

(คน) 

บาดเจ็บ 

(คน) 

มูลค่าความ

เสียหาย 

(บาท) 

- - - - - - - - 

ท่ีมา : งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูม ิ  

วาตภัย 

ว/ด/ป  

ที่เกดิภัย 

สาเหตุการเกดิภัย พื้นที่ประสบ

ภัย (หมู่บา้น/

ชุมชน) 

จ านวน

ครัวเรือนที่

ประสบภัยทั้ง

หลัง 

จ านวน

ครัวเรือนที่

ประสบภัย

บางส่วน 

มูลค่าความ

เสียหาย (บาท) 

13 พ.ค.๕๗ ภัยธรรมชาติ/พายุ ๘,๑๐,๑๑ - ๗ ๒๕,๗๑๐ 

๘ พ.ค.๕๘ ภัยธรรมชาติ/พาย ุ ๙ - ๗ ๑๖,๔๕๘ 

ท่ีมา : งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  

ภัยแล้ง 

ว/ด/ป  

ที่เกดิภัย 

สาเหตุการเกดิภัย พื้นที่ประสบ

ภัย (หมู่บา้น/

ชุมชน) 

จ านวน

ครัวเรือนที่

ประสบภัย 

พื้นที่

การเกษตร

เสียหาย (ไร่) 

มูลค่าความ

เสียหาย (บาท) 

๒๕๕๘ แหลง่น้ าเพ่ือ

การเกษตรไม่

เพยีงพอ 

หมูท่ี่ ๑-๑๒ ๓,๐๗๒ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

ท่ีมา : งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูม ิ 
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อัคคีภัย 

ว/ด/ป  

ที่เกดิภัย 

สาเหตุการเกดิ

ภัย 

พื้นที่ประสบ

ภัย (หมู่บา้น/

ชุมชน) 

จ านวน

ครัวเรือนที่

ประสบภัย 

บาดเจ็บ 

(คน) 

เสียชวีิต 

(คน) 

มูลค่าความ

เสียหาย 

(บาท) 

๑๐ ก.พ.๕๖ ไฟฟาูลัดวงจร  

(บ้านพักอาศัย) 

หมูท่ี่ ๓ บ้าน

โนนเตาไห 

๑ - - ๕,๑๐๖ 

ส.ค. ๕๖ ไฟฟาูลัดวงจร 

(บ้านพักอาศัย) 

หมูท่ี่ ๖ บ้าน

หนองหอยปัง 

๑ - - ๕,๑๔๘ 

ท่ีมา : งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูม ิ  

๒.๕  สถิติการเกิดภัย 

 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง ได้สรุปรายงาน

สถิตกิารเกิดภัยแต่ละประเภท เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มการเกิดภัย และความเสียหายกับทรัพย์สิน 

รวมถึงการสูญเสียและการบาดเจ็บ ดังนี้ 

ล าดับที่ ประเภทของการเกิดภัย หมู่บ้าน/ชุมชน 
ความถี่ที่เกิด 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑ วาตภัย ๘,๙,๑๐,๑๑ - 1  1 

๒ ภัยแล้ง ๑-๑๒ - - ๑ 

๓ อัคคีภัย ๓,๖ ๒ - - 

ท่ีมา : งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูม ิ  

๒.๖  ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย 

ท่ีมา : งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  

 

 

ล าดับที่ หมู่บ้าน/ชุมชน ประเภทของของภัยที่มักเกิด 

๑ ๘,๙,๑๐,๑๑ วาตภัย 

๒ ๑-๑๒ ภัยแล้ง 

๓ ๓,๖ อัคคีภัย 
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๒.๗ การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

 จากความเสี่ยงของภัยพิบัติดังกล่าวข้างต้น ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนและของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ

การในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง พ.ศ. ๒๕64 ขึ้น

เพื่อปูองกันการสูญเสียชวีิตและทรัพย์สนิเพื่อบรรเทาความเดือดรอ้นให้กับผูป้ระสบภัย 
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บทที่  3 

องค์กรปฏิบัติในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตพื้นที่ 

 

3.1 องค์กรปฏิบัติ 

กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง เป็น

องค์กรหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ มีภารกิจในการ

อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงควบคุมการปฏิบัติงาน ประสานการปฏิบัติกับ

ภาคเอกชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยใช้องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง เป็นส านักงาน 

และมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็น ผู้อ านวยการฯ, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

เป็น ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ, ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อสม., อปพร.,และภาคเอกชน ในพื้นที่ร่วมกัน

ปฏิบัติงานร่วมกับกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการ

วางแผนและการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ต าบลถ้ าวัวแดงโดยเชื่อมโยงการบังคับ

บัญชาและการปฏิบัติกับกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอหนองบัวแดง และ

กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ 

อ านาจหน้าที่ของกองอ านาจการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล

ถ้ าวัวแดง มีดังนี ้

๑. ปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยงานเผชิญเหตุเมื่อเกิดสา

ธารณภัย 

๒. จัดท าแผนปฏิบัติการในการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน

ต าบลถ้ าวัวแดง 

๓. ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัด  และผูอ้ านวยการอ าเภอ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๔. สนับสนุนการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ติดต่อ 

หรอืมีพื้นที่ใกล้เคียงเมื่อได้รับการรอ้งขอ 
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  องค์ประกอบของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร

ส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง ผูอ้ านวยการท้องถิ่น 

๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง ผูช่้วยผูอ้ านวยการท้องถิ่น 

๓. ผูอ้ านวยการกองชา่ง กรรมการ 

๔. หัวหนา้ส่วนการคลัง กรรมการ 

๕. หัวหนา้ส านักปลัด กรรมการ 

๖. พนักงาน/เจา้หนา้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง กรรมการ 

๗. ก านัน/ผู้น าชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการ 

๘. อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน กรรมการ 

๙. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน กรรมการ 

๑๐. ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล กรรมการ 

๑๑. เจ้าหนา้ที่ต ารวจสายตรวจต าบลถ้ าวัวแดง กรรมการ 

๑๒. เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ/เลขานุการ 

 

๓.๒ ภาวะฉุกเฉิน 

  เมื่อเกิดหรอืคาดการณ์จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง ซึ่งเป็นผู้อ านวยการท้องถิ่นมีหน้าที่ด าเนินการปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยโดยเร็ว โดยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น เพื่อท าหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่

เกิดขึ้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ พร้อมทั้งประสานกับส่วนราชการ หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน ในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สา

ธารณภัยตามขีดความสามารถโดยล าพัง ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบล 

ถ้ าวัวแดง จะขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่

ติดตอ่หรอืใกล้เคียง และหรอืกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอหนองบัวแดง 
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 โครงสร้างกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล  

ถ้ าวัวแดง ประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ 

๑) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ ดังนี้ 

- เฝาูระวังและติดตามสถานการณ์ 

- ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

- วางระบบการเตอืนภัย 

- การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย 

- การกู้ชีพ กู้ภัย การอพยพ 

- การรักษาความปลอดภัย 

- วางระบบการตดิต่อสื่อสาร 

- ส ารวจความเสียหาย และความตอ้งการดา้นต่างๆ ของผู้ประสบภัย 

- จัดท าบัญชีผู้ประสบภัย 

- การสงเคราะหผ์ูป้ระสบสาธารณภัย 

- การฟื้นฟูบูรณะสิ่งที่ช ารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือใกล้เคียงกับสภาพ

เดิมให้มากที่สุด 

ศูนย์ปฏิบัตกิารฉุกเฉิน  

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

ส่วนปฏิบัติการ 

ส านักปลัด/งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

กองช่าง 

กองคลัง/การเงินและบัญชี 

รองนายกฯ อบต.ถ้ าวัวแดง ที่
ได้รับมอบหมาย ส.อบต. ก านนัน

ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. 

ส่วนวางแผน 

รองนายกฯ อบต.ถ้ าวัวแดง 
ที่ไดรั้บมอบหมาย ส.อบต. 
ก านนันผู้ใหญ่บ้าน อปพร. 

ส านักงานปลัด/ งาน
บรหิารงานทั่วไป 

ส่วนสนับสนุน 

ส านักงานปลัด อบต. 

วิทยุชุมชน 
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๒. ส่วนอ านวยการและวางแผน มีหน้าที่ ดังนี้ 

- ควบคุม ก ากับดูแลให้การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- อ านวยการและประสานการปฏิบัติกับทุกภาคส่วน 

- วางแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- การพัฒนาแผนงานเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอน 

- งานติดตามประเมินผลการฝกึซ้อมแผนฯ 

- งานฝึกอบรมตา่งๆ และงานโครงการเกี่ยวข้องกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 

๓. ส่วนสนับสนุน  มีหน้าที่ ดังนี้ 

- งานประชาสัมพันธ์ 

- รายงานสถานการณส์าธารณภัย ข้อเท็จจริงให้สื่อมวลชนและประชาชนได้รับทราบ 

- เผยแพร่ความรูด้้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หมายเหตุ :  สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

๓.๓ แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 

ภาวะปกติ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง ได้จัดท ากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภาคผนวก ก) ได้แก่ 

  ๑) แผนรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย โครงการ

ค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนกิจกรรม อปพร.  เช่น การฝึกอบรมทบวน หรือกิจกรรมอื่นใดอัน

เกี่ยวกับกิจกรรมของ อปพร. และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เกิดจากภัยธรรมชาติ  

วาตภัย อุทกภัยและอัคคีภัย 

๒) แผนงานงบกลาง ประเภทเงนิส ารองจ่าย 

 

ภาวะฉุกเฉิน 

 ๑) ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ของหน่วยงานองค์การบริหาร

ส่วนต าบลถ้ าวัวแดง แผนงานงบกลาง ประเภทเงนิส ารองจ่าย (ภาคผนวก ก) 

 ๒) ใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



12 

 

 ๓) ใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และ

หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ หน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยเพื่อลดความสูญเสียและความเสียหายทั้งชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ 

 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับ องค์การบริหารส่วน

ต าบลถ้ าวัวแดง ได้สนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ให้ใช้งบประมาณ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

 เมื่อมีความจ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ของตน ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น แจ้งผู้อ านวยการอ าเภอหรือ

ผูอ้ านวยการจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อสั่งการโดยเร็วต่อไป 
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บทที่ ๔ 

การปฏิบัติก่อนเกิดภัย 

 

๔.๑ การวเิคราะห์สถานการณ์ ประเมินผลกระทบ ความสูญเสียและศักยภาพ 

 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความล่อแหลมต่อการเกิดภัย เกิดจากพื้นที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลถ้ าวัวแดง เป็นที่ราบเขาแบบลูกคลื่นทอดตัวลงสู่ตอนใต้ของต าบล  ประชาชนตั้ง

บ้านเรือนในที่ราบเขา อีกทั้งเมื่อถึงฤดูฝนจะมีฝนตกชุกและลมกรรโชกแรง ส่งผลให้น้ าหลากจาก

เชิงขาเข้าพัดถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย และจากการที่มีลมกรรโชกแรงก็ส่งผล

กระทบต่ออาคารบ้านเรือนของประชาชน และพืชผลทางการเกษตร  ตลอดไปจนเหตุไฟปุาในช่วง

ฤดูแล้ง ที่สรา้งความเสียหายแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก 

 

๔.๒ การป้องกันและลดผลกระทบ 

 - การจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน มีการจัดเตรียมข้อมูลเครื่องมือ 

วัสดุ อุปกรณ์เพื่อปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย สถิติการเกิดภัย และความ

รุนแรงของภัยที่เกิดขึน้ 

 - การจัดท าแผนที่เสี่ยงภัยหมู่บ้าน โดยจัดท าสถิติที่เคยเกิด ก าหนดสถานที่เสี่ยงภัย 

สถานที่ปลอดภัยเพื่อเตรยีมเป็นพืน้ที่อพยพคนในหมูบ่้าน มีการซ้อมการอพยพหนีภัยเป็นประจ าทุก

ปีโดย ปภ.จังหวัด 

 - ส่งเสริมขึ้นทะเบียนเกษตรกร ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และด้านการประมง และใช้เป็นข้อมูล

เพื่อการอพยพและสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัย 

 โดยมี ส านักงานปลัด อบต., ก านัน/ผู้น าชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน, อปพร., อสม. เป็นผู้รับผดิชอบ 

 

๔.๓ การเตรยีมความพร้อม 

 ๔.๓.๑ ชุมชน 

  - ปรับปรุง และจัดหาพืน้ที่รองรับน้ าและกักเก็บน้ า 

  - ขุดลอกคูระบายน้ าบริเวณพืน้ที่ราบเชงิเขา 

 - ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเพื่อส่งก าลังบ ารุง หรือเส้นทางไปสถานที่หลบภัยให้ 

ใช้ได้ตลอดเวลา 

- ปรับปรุงสถานที่เพื่อใชเ้ป็นสถานที่หลบภัยชั่วคราว ส าหรับพื้นที่การอพยพหนีภัย 

ท าได้ยากหรือไม่มีพื้นที่เหมาะสม เพื่อเตรียมการอพยพไปยังสถานที่รองรับการอพยพ

ต่อไป 
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 ๔.๓.๒ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ์ 

- จัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานปูองกันและบรรเทาสา 

ธารณภัยให้พร้อมใช้งานทันที 

- จัดท าบัญชี เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาค 

ส่วน เพื่อใช้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภาคผนวก ค) 

- ปรับปรุง ซ่อมแซม เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ด้านสาธารณภัยให้มีความ 

พร้อมในการใชง้าน 

  - จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จ าเป็นพืน้ฐานส าหรับชุมชน 

  - จัดเตรียมเชื้อเพลิงส ารอง/พลังงานส ารอง 

  - ก าหนดจุดระดมทรัพยากร เพื่อการบรรเทาสาธารณภัยและการอพยพ 

  โดยมี กองช่าง, ส านักงานปลัด อบต., ก านัน/ผู้น าชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน, สายตรวจ

ต าบล, อปพร. เป็นผู้รับผดิชอบ 

 

 ๔.๓.๓ สัญญาณเตือนภัย 

  - จัดเตรียมระบบแจ้งข่าวภัย ระบบเตือนภัย ปูายเส้นทางหนีภัยรวมทั้งสัญญาณ

เตือนภัยแบบต่างๆ เพื่อแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้ทราบล่วงหน้า 

  โดยมี กองช่าง, ส านักงานปลัด อบต., ก านัน/ผู้น าชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน, สายตรวจ

ต าบล, อปพร. เป็นผู้รับผดิชอบ 

 

๔.๔ การแจ้งข่าว เฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้า 

 ๑) จัดตัง้ศูนย์ ส าหรับการแจ้งเหตุด่วนสาธารณภัย 

 ๒) ส่งเสริมการเรียนรู้ ซักซ้อมความเข้าใจในระบบการแจ้งข่าวสาร การรายงานและเตือน

ภัย การใช้สัญญาณเตอืนภัยหรอืสัญลักษณ์การเตือนภัย เชน่ การใช้ธงสีเขียว เหลือง แสด แดง แก่

ประชาชน รวมทั้งการปฏิบัติเมื่อได้รับแจง้ขา่วหรอืเตือนภัย โดยให้ประชาชนตระหนักว่าปรากฏการ

ธรรมชาติไม่ได้เป็นภัยพิบัติเสมอไป แต่หากประมาท ขาดการเตรียมความพร้อม ก็อาจได้รับ

อันตรายได้ 

 ๓) ติดตามการรายงานผล สภาพอากาศ ปรากฏการธรรมชาติ ข้อมูลสถานการณ์น้ าและ

การแจ้งข่าว การเตือนภัย จากกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า กรมอุทก

ศาสตร์ การไฟฟูาฝุายผลิต กรมปุาไม้ กรมอุทยาน สัตว์ปุาและพันธ์พืช กรมทรัพยากรธรณี กรม

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ รวมทั้งสื่อต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล 
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เฝาูระวัง วเิคราะห์ ประเมินแนวโน้มการเกิดภัย ด าเนินการแจ้งข่าวให้ประชาชนทราบถึงระยะเวลา 

ภาวะที่จะคุกคาม (อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะๆและให้ความส าคัญแก่ผู้ที่ต้อง

ช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ ทั้งนี้ความถี่ของการแจ้งข่าว เตือนภัยขึ้นอยู่กับ

แนวโน้มของการเกิดภัย 

 ๔) จัดให้มีอาสาสมัครและเครือข่ายการเฝูาระวังและแจ้งข่าว เตือนภัยระดับชุมชน ท า

หน้าที่ติดตามเฝูาระวังปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่มีแนวโน้มการเกิดภัย แจ้งข่าว เตือนภัยแก่

ชุมชน และรายงานสถานการณ์แก่กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยใช้ระบบการ

สื่อสาร เครื่องมือแจง้เตอืนภัยของชุมชน 

 ๕) ประกาศยกเลิกสถานการณเ์มื่อพสิูจนท์ราบแนชั่ดว่าไม่มภีัยแล้งมาถึง 

 

๔.๕ การอพยพและจัดการพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพ 

 ๑) จัดท าคู่มือการอพยพ คู่มือช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นเมื่อมีภัยพิบัติ หรือแนวทางการ

ปฏิบัติในการมาอยู่ในพืน้ที่รองรับการอพยพที่สัน้ งา่ยต่อการท าความเข้าใจใหป้ระชาชนได้ศึกษา 

 ๒) ด าเนินการส ารวจพื้นที่ ก าหนดสถานที่ปลอดภัย เพื่อรองรับการอพยพของประชาชน 

สัตว์เลี้ยง 

 ๓) ประชุมหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อรับทราบข้อมูลและซักซ้อมขั้นตอนการอพยพ รวมทั้งทบทวน

ขั้นตอนและฝึกซ้อมการอพยพ รวมทั้งทบทวนขั้นตอนและฝึกซ้อมการอพยพ รวมถึงการสื่อสารใน

ระหว่างการอพยพ 

 ๔) จัดให้มปีูายแสดงสัญญาณเตือนและปูายบอกเส้นทางอพยพ 

 ๕) ก าหนดเส้นทางหลักและเส้นทางรองส าหรับการอพยพซึ่งไม่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่

ของหน่วยงาน 

 ๖) จัดเตรียม เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ที่จ าเป็นต่อการอพยพ (ภาคผนวก ง) 

 ๗) จัดล าดับความส าคัญของการอพยพโดยการจัดแบ่งประเภทของบุคคลตามล าดับความ

จ าเป็นเร่งด่วน รวมทั้งก าหนดจุดนัดหมายประจ าชุมชนเพื่อไปยังพืน้ที่รองรับการอพยพ 

 ๘) จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อการสื่อสาร พร้อมทั้งระบบการสื่อสาร เครื่องมือ

สื่อสาร และปรับปรุงใหพ้ร้อมใชง้าน สามารถสื่อสารได้ตลอดเวลา ทั้งวิทยุสื่อสาร โทรศัพท์พื้นฐาน 

รวมทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 ๙) จัดเตรียมแบบลงทะเบียนผู้อพยพ เพื่อให้ทราบจ านวนผูอ้พยพและยังไม่อพยพ 

 ๑๐) จัดระบบรักษาความปลอดภัยในพืน้ที่อพยพและที่พักผู้อพยพ 

 ๑๑) จัดท าบัญชีสถานที่ปลอดภัยที่จัดเป็นศูนย์พักพิงช่ัวคราวในพื้นที่รองรับผู้ประสบภัย 
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 โดยมี กองช่าง, ส านักงานปลัด อบต., ก านัน/ผู้น าชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน, สายตรวจต าบล, อปพร. 

เป็นผู้รับผดิชอบ 

 

๔.๖ การประสานงานกับภาคประชาสังคมและองค์กรสาธารณกุศล 

 ๑) จัดประชุมหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เชน่ สถานพยาบาล ไฟฟูา ประปา ผู้น าชุมชน ฯลฯ 

 ๒) มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้แก่เจา้หนา้ที่และหน่วยงานนั้น 

 ๓) ก าหนดผู้ประสานที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาของแตล่ะหนว่ยงาน  (ภาคผนวก ฆ) 

 

๔.๗ ด้านบุคลากร 

 ๑) จัดเตรียมและมอบหมายงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

และก าหนดวิธีการปฏิบัติตามหนา้ที่และขั้นตอนต่างๆ  

 ๒) จัดฝึกอบรม สัมมนาและกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งให้ความรูเ้รื่องขนบธรรมเนยีม ประเพณี ข้อห้ามของชุมชน 

 ๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน โดยการฝึกอบรมประชาชนในการปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย การช่วยเหลือตนเอง ผู้อื่น และชุมชนที่เกิดภัย รวมทั้งการขับขี่ยานพาหนะในพื้นที่ประสบ

ภัย 

 โดยมี   กองช่าง, ส านักงานปลัด อบต., ก านัน/ผู้น าชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน, สายตรวจต าบล, อป

พร. เป็นผู้รับผดิชอบ 
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บทที่ ๕ 

การปฏิบัติเมื่อเกิดภัย 

 

๕.๑ การเตรยีมความพร้อมรับสถานการณ์ 

 ๕.๑.๑ การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ 

  จัดเจ้าหนา้ที่เฝูาระวังและติดตามสถานการณภ์ัยตลอด ๒๔ ช่ัวโมง และประสานก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนหรือผู้น าหมู่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อม เฝูาระวัง ติดตามสถานการณ์ภัย

อย่างต่อเนื่อง และให้รายงานสถานการณ์การเกิดภัยมายัง องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

โทรศัพท์ ๐ ๔๔๘๑ ๐๖๒๒ วิทยุสื่อสารความถี่ ๑๖๒.๕๒๕   

  โดยมี ส านักงานปลัด อบต., กองช่าง, ก านัน/ผู้น าชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน, สายตรวจต าบล, 

อปพร. เป็นผู้รับผดิชอบ 

 

 ๕.๑.๒ การประเมินสถานการณ์และรายงานสถานการณ์ 

  ๑) วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเกิดภัย เพื่อการตัดสินใจแก้ปัญหา โดย

พิจารณาเรื่อง ความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พื้นที่และประชาชนที่จะได้รับผลกระทบ ความ

อ่อนแอ เปราะบางและความสามารถของพื้นที่ในการรับภัย แนวโน้มการเกิดภัยซ้ าซาก รวมถึงการ

เกิดขึ้นตามมา และซ้ าซ้อน เพื่อก าหนดแนวทางการตอบโต้ภัยและแจ้งเตอืนภัย 

  ๒) ก าหนดพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เข้าในพื้นที่เพื่อติดตาม

และเฝาูระวังสถานการณอ์ย่างตอ่เนื่อง โดยแบ่งพืน้ที่ได้รับผลกระทบออกเป็น ๓ พืน้ที่ดังนี ้

- พืน้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง (เฝาูระวังและติดตามสถานการณอ์ย่างใกล้ชิด) 

- พืน้ที่ได้รับผลกระทบปานกลาง (เฝาูระวังตดิตามสถานการณ)์ 

- พืน้ที่ได้รับผลกระทบน้อย  (ติดตามสถานการณ)์ 

  ๓) รายงานสถานการณ์การเกิดภัย ไปยังกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยอ าเภอและจังหวัด ทางโทรศัพท์ 04487 2123 ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 

(ภาคผนวก ฉ)  และวิทยุสื่อสาร ความถี่ ๑๖๒.๒๐๐ MHz   
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 ๕.๑.๓ การแจ้งเตือน 

  ๑) ตรวจสอบ ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการเกิดภัยจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น า

ชุมชน อาสาสมัคร แจ้งเตือนภัย กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป 

รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนแจง้เตอืนผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด 

  ๒) ด าเนนิการแจง้เตอืนการเกิดภัยไปยังชุมชน พื้นที่ที่ประสบภัยและพื้นที่ข้างเคียง โดย

ข่ายสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์การเตือนภัยที่มอียู่ของชุมชน เชน่ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว 

  ๓) ข้อมูลการแจ้งเตือนนั้นต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้องและเข้าใจง่าย เป็นข้อมูลที่บอก

ถึงอันตรายที่ก าลังจะเกิดขึ้นกับชีวติและทรัพย์สิน เชน่ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีที่สร้างความเสียหาย 

ช่วงเวลา ระยะเวลา ภัยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือไม่ และประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือต้องมี

การอพยพหรอืไม่ รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ และการสื่อสารอื่นๆ โดยแจ้งเตือนภัย

จนกว่าสถานการณจ์ะสิน้สุด 

  ๔) เมื่อสถานการณ์เลวร้าย จ าเป็นต้องอพยพ ให้ด าเนินการออกค าสั่งอพยพประชาชน

ไปยังพืน้ที่ปลอดภัย 

  ๕) ในกรณีไฟฟูาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัย ไม่สามารถใช้การได้ ให้

ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอื่นๆ ที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับ

ประชาชนไว้แล้ว 

  ๖) จัดให้มเีจ้าหนา้ที่ที่รับผดิชอบในการให้ข้อมูลเท่าที่จ าเป็นเกี่ยวกับการด าเนินการของ

กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่สื่อมวลชนและประชาชน รวมทั้งรับฟัง

ข้อคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัย หรอืจากการปฏิบัติงานของเจา้หนา้ที่ 

  โดยมี ส านักงานปลัด อบต., กองช่าง, ก านัน/ผู้น าชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน, สายตรวจต าบล, 

อปพร. เป็นผู้รับผดิชอบ 

  

๕.๒ การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 

 ๑) การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 

 เมื่อ เกิดภัยพิบัติหรือคาดว่าจะเกิดภัยพิบัติ ในพื้นที่ รับผิดชอบของ อปท. ให้ 

กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ รับผิดชอบ

ในการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน เพื่อการควบคุมและตอบโต้สถานการณ์จนกว่าภัยจะยุติลง 

และส่งมอบให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นด าเนินการต่อเมื่อภัยยุติลง

แล้ว โดยใช้องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง เป็นที่ตั้งศูนย์เฉพาะกิจ 
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๒) การจัดการพื้นที่ปฏิบัติงาน 

 ผูอ้ านวยการท้องถิ่นตอ้งก าหนดให้มีพื้นที่ปฏิบัติการและสถานที่อ านวยความสะดวกใน

บริเวณพื้นที่ใกล้ที่เกิดเหตุ แต่อยู่นอกพื้นที่อันตรายเพื่อใช้เป็นสถานที่ควบคุมดูแลสั่งการ ระดม

ทรัพยากรทั้งก าลังคน หรือวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และทรัพยากรที่ใช้สนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน เช่น เสบียง อาหาร น้ า รวมทั้งใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บ และส่งต่อ

ผูบ้าดเจ็บไปยังสถานพยาบาล โรงพยาบาลต่อไป 

 

๓) การอพยพและการค้นหาในพื้นที่ประสบภัย 

๑. สั่งให้หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการกู้ชีพ กู้ภัย 

เข้าปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย อพยพ ค้นหา ปฐมพยาบาลผู้ประสบภัย รวมทั้งขนย้ายสัตว์เลี้ยง 

ปศุสัตว์ไปยังที่ปลอดภัย ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับการอพยพหรือเป็นศูนย์พักพิงช่ัวคราว โดยการ

ลงทะเบียนผู้อพยพ สัตว์เลี้ยง และปศุสัตว์ดว้ย 

๒. กรณีมีผู้บาดเจ็บ ให้น าผู้บาดเจ็บมารวมไว้ที่จุดรวมผู้บาดเจ็บเพื่อปฐมพยาบาล 

และน าผูบ้าดเจ็บส่งต่อไปยังสถานพยาบาลต่อไป 

๓. สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นแก่การด ารงชีพ เช่น อาหารปรุงส าเร็จ น้ า

ดื่ม ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยให้เพียงพอและทั่วถึง 

๔. กรณีพื้นที่ใดเป็นพื้นที่วิกฤติ จ าเป็นต้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน แต่ถ้า

ไม่สามารถเข้าออกพื้นที่ได้ให้ประสานขอรับการสนับสนุนยานพาหนะจากกองอ านวยการปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยหนว่ยเหนอืขึน้ไป 

  โดยมี ผู้อ านวยการท้องถิ่น, ส านักงานปลัด อบต., กองช่าง, กองคลัง, เจ้าหน้าที่ 

อบต.,ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน, ผูน้ าชุมชน, อปพร,. อสม. ฯลฯ 

 

๕.๓ การประเมินความเสียหายและความต้องการช่วยเหลือเบื้องต้น 

 ๑) ส ารวจและก าหนดพื้นที่การปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย เพื่อให้มีพื้นที่ส าหรับ

ปฏิบัติงานและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรเพื่อง่ายต่อการควบคุมทรัพยากรส าหรับ

ปฏิบัติงาน 

 ๒) ก าหนดกิจกรรม และงานที่ต้องด าเนนิการ 

 ๓) ก าหนดผู้รับผดิชอบ และจ านวนเจ้าหนา้ที่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ 

 ๔) ก าหนดช่วงเวลาการปฏิบัติงาน 

 ๕) ระดมทรัพยากร ทั้งก าลังคน หรือวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่มีความ

พร้อมมายังจุดรวบรวมทรัพยากรเพื่อรองรับการมอบหมายภารกิจ 
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 ๖) ปิดกั้นไม่ให้ผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องเขา้ไปในพืน้ที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกล้เคียง 

 ๗) สั่งให้หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย เครื่องมือ เครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการกู้ชีพ

กู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย เพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามขยายตัวโดยด ารงการ

สื่อสารตลอดเวลา 

 ๘) ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมที่รับผิดชอบ ที่ช ารุดเสียหายจากการเกิดภัย ประชาชน

ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบและปิดกั้นช่องทางจราจร และจัดเจ้าหน้าที่ หรืออาสาสมัคร อ านวยความ

สะดวกการจราจรในจุดอันตราย 

 ๙) จัดให้มีการรวบรวมข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อการตอบโต้สถานการณ์บน

พืน้ฐานของข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า 

 ๑๐) จัดให้มหีนว่ยสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัยและหนว่ยรักษาพยาบาล 

 ๑๑) กรณีจ านวนผู้เสียชีวิตมาก ประสานกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยอ าเภอ และกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 

 ๑๒) ประสานช่วยเหลือรับเรื่องราวร้องทุกข์ เตรียมส ารวจความเสียหายเบื้องต้น 

ความต้องการเบื้องต้นเพื่อเป็นข้อมูลในการรายงานไปยังกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยหนว่ยเหนอืขึน้ไป 

 ๑๓) จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์ เสบียง น้ า เพื่อให้ความช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภัยเบือ้งตน้ 

 โดยมี ผู้อ านวยการท้องถิ่น, ส านักงานปลัด อบต., กองช่าง, กองคลัง, เจ้าหน้าที่ 

อบต.,ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน, ผูน้ าชุมชน, อปพร,. อสม. ฯลฯ 

 

๕.๔  การรับบรจิาคหรอืการจัดการของบริจาค 

 ๑) ขอรับการสนับสนุนแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ยา เวชภัณฑ์

จากสถานพยาบาล โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย และส่ง

ต่อผู้บาดเจ็บและผู้ปุวย 

 ๒) ขอรับบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ ยารักษาโรค ข้าวสารอาหารแห้งหรือเงินบริจาคจาก

ประชาชนพืน้ที่อื่นเพื่อน ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

 โดยมี ผู้อ านวยการท้องถิ่น, ส านักงานปลัด อบต., กองคลัง, เจ้าหน้าที่ อบต.,ก านัน/

ผูใ้หญ่บ้าน, ผูน้ าชุมชน, อปพร,. อสม. ฯลฯ 
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๕.๕  การร้องขอความช่วยเหลือและการส่งมอบอ านาจจากผู้บังคับบัญชา 

 กรณีเกิดภัยซ้ าขึ้นอีกหรือเกิดภัยที่เกิดตามมา (Secondary Disaster) รวมถึงภัยที่มี

ความซับซ้อน (Complex Disaster) และสถานการณ์ลุกลาม รุนแรง ขยายวงกว้างหรือเกินกว่า

ศักยภาพของท้องถิ่นจะควบคุมสถานการณ์ได้ ให้รายงานต่อผู้อ านวยการอ าเภอ เพื่อส่งมอบโอน

อ านาจการบังคับบัญชาสถานการณ์ต่อไป ซึ่งการโอนอ านาจการบังคับบัญชาแต่ละครั้ง ต้องมีการ

สรุปสถานการณก์่อนเสมอ โดยอาจกระท าเป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยวาจา หรอืทั้งสองประการ 
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บทที่ ๖ 

การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

 

๖.๑ ประเมินความเสียหาย ความต้องการของผู้ประสบภัย 

 การฟื้นฟูบูรณะในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง เป็นหน้าที่ความ

รับผิดชอบของกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

โดยการน าทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งก าลังคน ทรัพย์สิน เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ทุกภาคส่วน 

เข้าร่วมในการฟื้นฟูบูรณะ ดังนี้ 

 ๖.๑.๑ จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยเบื้องต้น และส่งต่อผู้ปุวยไปยัง

สถานพยาบาลและโรงพยาบาล ต่อไป 

 ๖.๑.๒ จัดที่พักช่ัวคราว และระบบสุขาภิบาล ระบบบริการทางการแพทย์ สาธารณสุขแก่

ผูป้ระสบภัยในพืน้ที่รองรับการอพยพ 

 ๖.๑.๓ ให้รื้อถอนท าลายสิ่งปรักหักพัง และซ่อมสร้างสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

และอาคารบ้านเรือนผู้ประสบภัย เครื่องมือเพื่อการหาเลี้ยงชีพ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพตอ่ไป 

 ๖.๑.๔ ส ารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นและจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัย รวมทั้งทรัพย์สินที่

เสียหาย พร้อมออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัย 

 ๖.๑.๕ ประสานหน่วยงานรัฐในการออกเอกสารราชการฉบับใหม่ ให้แก่ผู้ประสบภัย

ทดแทนเดิมที่สูญหายและเสียหายเนื่องจากสาธารณภัย 

 ๖.๑.๖ ให้การสงเคราะห์ ฟื้นฟูสภาพจิต แลความเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพ

ปกติ โดยเร็ว 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดท าแผนฟื้นฟูผูป้ระสบภัย - ประชุมหน่วยงานต่างๆที่

เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าแผนฟื้นฟู

ผู้ประสบภัยด้านต่างๆ เช่น ที่

อยู่อาศัย อาหาร น้ าดื่ม ระบบ

สุขาภิบาล อาชีพ การศึกษา 

สุขภาพ อนามัย และจิตใจของ

ผู้ประสบภัยโดยอาศัยข้อมูล

พื้ น ฐ า น ข อ ง ชุ ม ช น  ด้ า น

ประชากร เศรษฐกิจ สังคมและ

 ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบ

หลัก) 

 กองคลัง 

 กองชา่ง 

 ก านั น / ผู้ ใ หญ่ บ้ าน / ผู้ น า

ชุมชน 

 คณะกรรมการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/

ชุมชน 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

วัฒนธรรม รวมทั้งข้อมูลด้าน

ความเสียหายจากภัยพิบัติ และ

ความอ่อนแอ ความล่อแหลม

ต่อการเกิดภัยพิบัติในชุมชน 

 สาธารณสุขอ าเภอ 

 พัฒนาชุมชนอ าเภอ 

 อื่นๆ ตามความเหมาะสม 

๒. การบรรเทาทุกข์ - จัดตัง้หน่วยบรรเทาทุกข์ 

- ปฐมพยาบาลผู้ เ จ็บปุ วย 

ร ว ม ทั้ ง ส่ ง ต่ อ ไ ป ยั ง

สถานพยาบาล/โรงพยาบาล 

- ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง

ได้ในระยะแรก 

- สนับสนุ น เครื่ อ งอุ ป โภค 

บริโภค น้ าดื่ม อาหาร และ

สิ่งจ าเป็นเบือ้งตน้ของการด ารง

ชีพ 

- รักษาความสะอาดแก่บุคคล 

ส ถ า น ที่  แ ล ะ ร ะ บ บ

สาธารณูปโภค ร่วมกับหน่วย

รักษาความปลอดภัยในพืน้ที่ 

 ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบ

หลัก) 

 กองคลัง 

 กองชา่ง 

 ก านั น / ผู้ ใ หญ่ บ้ าน / ผู้ น า

ชุมชน 

 คณะกรรมการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/

ชุมชน 

 สาธารณสุขอ าเภอ 

 อปพร. อาสาสมัครตา่งๆ 

 อื่นๆ ตามความเหมาะสม 

๓. การให้ความช่วยเหลือและ

ฟื้นฟู 

- จั ด ใ ห้ มี คณ ะก ร รม ก า ร

ส ารวจความเสียหายและส่ง

เจ้าหน้าที่ เพื่ อส ารวจความ

เสียหายเบื้องต้น เข้าไปในพื้นที่ 

เ พื่ อ จั ด ท า บั ญ ชี ร า ย ชื่ อ

ผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่

เสียหาย 

- อ อ ก ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง

ผู้ประสบภัย (ภาคผนวก ช) 

รวมทั้งจัดท าทะเบียนสัตว์ตาย

และสูญหาย โดยรายงานความ

เสียหาย (ภาคผนวก ฌ) และ

 ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบ

หลัก) 

 กองคลัง 

 กองชา่ง 

 ก านั น / ผู้ ใ หญ่ บ้ าน / ผู้ น า

ชุมชน 

 คณะกรรมการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/

ชุมชน 

 ห น่ ว ย ง า น ร า ช ก า ร ที่

เกี่ยวข้อง เช่น แรงงานจังหวัด 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางการฟื้นฟู ไปยังกอง

อ านวยการปูองกันและบรรเทา

สาธารณภัย อ าเภอ จังหวัด 

- สง เ ครา ะห์ ผู้ ป ร ะสบภั ย

เบือ้งตน้ตามบัญชีที่ส ารวจ 

- ด าเนินการช่วยเหลือ ซ่อม

สร้างและบูรณะที่พักอาศัย 

เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อการหา

เลี้ยงชีพ และสาธารณูปโภคให้

ใช้การได้ใบเบือ้งตน้ 

- ฟื้นฟูสภาพจิตใจและความ

เป็นอยู่ของประชาชน 

- รักษาพยาบาลผู้ เจ็บปุวย 

และจัดบริการด้านสาธารณสุข

แก่ผู้ประสบภัย รวมทั้ งการ

ปูองกันโรคที่ เกิดขึ้นจากภัย

พิบัติทั้งคนและสัตว์ 

พัฒนาชุมชน จังหวัด  พมจ. 

สสจ. ฯลฯ 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

๔ .  ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ

เรียบร้อยและความปลอดภัย 

- จัดตั้งหน่วยรักษาความสงบ

เรียบร้อยและควบคุมความ

ปลอดภัย 

- ก าหนดมาตรการความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่  เ ช่น การสวมใส่

อุปกรณ์นิรภัย การตรวจสอบ

ค ว า มพ ร้ อ ม ข อ ง ร่ า ง ก า ย

ผูป้ฏิบัติงาน 

- ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ

เพื่อปูองกันผลกระทบหรือเกิด

ภัยซ้ าขึ้นอีก รวมถึงภัยที่เกิด

ตามมา (Second Disaster)  

แ ล ะ ภั ย ที่ มี ค ว า ม ซั บ ซ้ อ น 

(Complex Disaster)  

 ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบ

หลัก) 

 กองชา่ง 

 ก านั น / ผู้ ใ หญ่ บ้ าน / ผู้ น า

ชุมชน 

 คณะกรรมการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/

ชุมชน 

 อื่นๆ ตามความเหมาะสม 

 

๖.๒ การฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งสาธารณะประโยชน์ต่างๆ  

 ๖.๒.๑ กรณอียู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ด าเนนิการดังน้ี 

 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดท าแผนฟื้นฟูผูป้ระสบภัย - ประชุมหน่วยงานต่างๆที่

เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าแผนฟื้นฟู

ผูป้ระสบภัยด้านต่างๆ  

 ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบ

หลัก) 

 กองชา่ง 

 ก านั น / ผู้ ใ หญ่ บ้ าน / ผู้ น า

ชุมชน 

 คณะกรรมการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/

ชุมชน 

 ทางหลวงชนบท 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

 ก า ร ไ ฟฟู า ส่ ว น ภู มิ ภ า ค

อ าเภอหนองบัวแดง 

 อื่นๆ ตามความเหมาะสม 

๒. การส ารวจความเสียหาย

จากสาธารณภัย 

- จัดให้มีคณะท างานส ารวจ

ความเสียหายและส่งเจ้าหน้าที่

เ พื่ อ ส า ร วจความ เสี ยหาย

เบื้องต้นจากการเกิดสาธารณ

ภัย ทั้ งระบบสาธารณูปโภค 

และสาธารณูปการต่างๆ และ

ก าหนดแนวทางการฟื้นฟูตาม

ขีดความสามารถของท้องถิ่น 

- ร า ย ง าน ค ว า ม เ สี ย ห า ย 

(ภาคผนวก ฉ) และแนวทาง

การฟื้นฟู ไปยังกองอ านวยการ

ปูองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยอ า เภอและจั งหวัด  เพื่ อ

ขอรับการสนับสนุนในการฟื้นฟู

ไปยังกองอ านวยการปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ

และจังหวัด เพื่อขอรับการ

สนับสนุนในการฟื้นฟู ซ่อมแซม 

และบูรณะโครงสร้างที่ได้รับ

ความเสียหาย (คณะกรรมการ

ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พิบัติอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และ

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ใ ห้ ค ว า ม

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

จังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)  

 ส านักปลัด และกองช่าง

(ผูร้ับผิดชอบหลัก) 

 ก านั น / ผู้ ใ หญ่ บ้ าน / ผู้ น า

ชุมชน 

 คณะกรรมการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/

ชุมชน 

 อื่นๆ ตามความเหมาะสม 

๓.  ฟื้ นฟู บู รณะ โครงสร้ า ง

พื้นฐานสิ่งสาธารณประโยชน์ที่

เสียหายและสิ่งแวดล้อม 

- ด าเนินการรื้อถอน หรือ

ท าลายสิ่ งปรักหักพั ง  ซ่อม

สร้างและบูรณะโครงสร้าง

 ส านักปลัด และกองช่าง 

(ผูร้ับผิดชอบหลัก) 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

พื้นฐาน สิ่งสาธารณะที่ได้รับ

ค ว า ม เ สี ย ห า ย โ ด ย ใ ช้

งบป ร ะมาณขอ งอ งค์ ก า ร

บริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

ต า ม ร ะ เ บี ย บ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

วิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่ น  พ.ศ .

๒๕๔๒ และหลักเกณฑ์ว่าด้วย

ก า ร ตั้ ง ง บ ป ร ะ ม าณ เ พื่ อ

ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัด เทศบาลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๔๓ 

และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- ท าความสะอาดชุมชน พื้นที่ 

สาธารณะสถานที่ส าคัญ สิ่ง

สาธารณะประโยชน์ และขน

ย้ายขยะมูลฝอย จัดการน้ าเสีย 

ของเสีย และสิ่งที่เป็นอันตราย

หรอืก่อใหเ้กิดมลพิษแก่ชุมชน 

 กองคลัง 

 ก านั น / ผู้ ใ หญ่ บ้ าน / ผู้ น า

ชุมชน 

 คณะกรรมการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/

ชุมชน 

 อื่นๆ (ตามความเหมาะสม) 

 ผู้เช่ียวชาญ/เจ้าหน้าที่จาก

หนว่ยงานภายนอก 

 

 ๖.๒.๒ กรณอียู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น 

  ๑. รายงานความเสียหาย (ภาคผนวก ฉ) และแนวทางการฟื้นฟูไปยังกอง

อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนในการฟื้นฟู 

ซ่อมแซมและโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้รับความเสียหาย (คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภัยพิบัติอ าเภอ และจังหวัด) 

  ๒. รายงานความเสียหายไปยังหน่วยงานที่ประสบสาธารณภัยรับทราบ และเพื่อ

ด าเนนิการซ่อมแซมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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๖.๓ การฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจ อาชีพ และสิ่งแวดล้อม 

 ๑. จัดให้มีคณะท างานส ารวจความเสียหาย และส่งเจ้าหน้าที่เพื่อส ารวจความเสียหาย

เบือ้งตน้ เข้าในพืน้ที่ เพื่อจัดท าบัญชรีายชื่อผูป้ระสบภัยและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย 

 ๒. ออกหนังสอืรับรองผูป้ระสบภัย รวมทั้งจัดท าทะเบียนสัตว์ตายและสูญหาย โดยรายงาน

ความเสียหาย (ภาคผนวก ฉ) และแนวทางการฟื้นฟูไปยังกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยอ าเภอและจังหวัด 

 ๓. สงเคราะหผ์ูป้ระสบภัยเบือ้งตน้ตามบัญชีที่ส ารวจ 

 ๔. ด าเนนิการช่วยเหลือซ่อมสร้างและบูรณะที่พักอาศัย เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อการหาเลี้ยง

ชีพ และสาธารณูปโภคใหใ้ช้ได้ในเบือ้งตน้ 

 ๕. ท าความสะอาด ชุมชน พื้นที่สาธารณะ สถานที่ส าคัญ สิ่งสาธารณะประโยชน์ และขน

ย้ายขยะมูลฝอย จัดการน้ าเสียของเสีย ละสิ่งที่เป็นอันตรายหรือก่อใหเ้กิดมลพิษแก่ชุม 

 

๖.๔ การประเมินผลและทบทวนการปฏิบัติ 

 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

การตดิตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติ เมื่อสถานการณ์กลับสู่

สภาวะปกติ 

- จัดประชุมคณะกรรมการ

ภายใต้กองอ านวยการปูองกัน

แ ล ะ บ ร ร เ ท าส า ธ า รณภั ย

ท้องถิ่น  และภาคประชาชน

หน่วยงาน ภาคี เครือข่ ายที่

เกี่ ยวข้องเพื่อออกอภิปราย

เสนอความเห็นต่อการปฏิบัติ 

การประสานการปฏิบัติและ

ค้ น ห า ข้ อบ กพ ร่ อ ง ใ น ก า ร

ปูองกันและบรรเทาภัยพิบัติที่

ผ่านมา รวมทั้งเสนอแนวทาง

เพื่ อ เพิ่ มประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานปูองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

- ก า ห น ด ตั ว ชี้ วั ด ผ ล ก า ร

ปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง

 ส านักปลัด (ผู้รับผิดชอบ

หลัก) 

 กองคลัง 

 กองชา่ง 

 ก านั น / ผู้ ใ หญ่ บ้ าน / ผู้ น า

ชุมชน 

 คณะกรรมการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/

ชุมชน 

 สาธารณสุขอ าเภอ 

 ก า ร ไ ฟฟู า ส่ ว น ภู มิ ภ า ค

อ าเภอหนองบัวแดง 

 อื่นๆ ตามความเหมาะสม 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

ส่วนท้องถิ่น ในการปูองกันและ

บรร เทาสาธารณะภัยและ

ช่วยเหลือประชาชน เช่น ความ

มั่นใจในความปลอดภัย ความ

พร้อมของประชาชนในการ

เตรียมความพรอ้มรับภัย 

- ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ ท บ ท ว น

แผนการปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย ให้ สอดคล้ อ งกั บ

สภ าพค ว าม เ สี ย ง ภั ย แ ล ะ

ทรัพยากรในพืน้ที่ 
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บทที่ ๗ 

การสื่อสาร 

 

 กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง เป็น

ศูนย์กลางการสื่อสารในเขตพื้นที่รับผิดชอบตลอด ๒๔ ช่ัวโมง เพื่อการติดต่อประสานงาน สั่งการ 

รายงานสถานการณ์  และการปฏิบัติระหว่าง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ผู้แจ้งเหตุ ประชาชน ผู้ประสบภัย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภายในพื้นที่และหน่วยงานภายนอกพื้นที่ และศูนย์บัญชาการ

เหตุการณ์รวมทั้งกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัยอ าเภอและจังหวัด ทั้งในสภาวะ

ปกติ และภาวะฉุกเฉิน 

 

หลักปฏิบัต ิ

๗.๑ จัดตัง้ระบบสื่อสาร ที่จ าเป็นให้ใชง้านได้ ๒๔ ช่ัวโมง อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ โดยการสถาปนาและ

ใช้การสื่อสารระบบเดียวกัน มีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการปฏิบัติร่วมกันได้อย่างเป็น

ระบบ ประกอบด้วย 

 ๗.๑.๑ ระบบสื่อสารหลัก คือ ระบบสื่อสารที่มีการใช้งานโดยทั่วไปขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ เป็นช่องทางติดต่อระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน และระหว่าง

หน่วยงานกับประชาชน ซึ่งหน่วยงานต้องจัดเตรียมไว้ให้พร้อม ใช้ติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลาและ

เข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นในการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างทั่วถึง ซึ่งระบบสื่อสารหลักมักถูก

ท าลาย ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อเกิดภัยพิบัติ ได้แก่ ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน, โทรศัพท์เคลื่อนที่, 

โทรสาร 

 ๗.๑.๒ ระบบสื่อสารรอง คือ ระบบสื่อสารที่มีใช้โดยทั่วไป เป็นระบบสื่อสารที่ใช้งานควบคู่

กับระบบสื่อสารหลัก เป็นช่องทางเสริมในการติดต่อสื่อสาร โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดให้มีระบบสื่อสารรองให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างทั่วถึง เช่น 

วิทยุสื่อสาร การสื่อสารผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

 ๗.๑.๓ ระบบสื่อสารส ารอง คือ ระบบสื่อสารที่เตรียมไว้ส าหรับใช้ทดแทนในกรณี

ระบบสื่อสารหลักไม่สามารถใช้การได้ (ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอต่อจังหวัดให้สถาปนา

ข่ายวิทยุส ารอง) เชน่ วิทยุสื่อสารราชการ, วิทยุสมัครเล่น และวทิยุสื่อสารสาธารณะ เป็นต้น 

 

๗.๒ จัดเตรียมและจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือสื่อสารและระบบพลังงานส ารองเพื่อสื่อสารให้

เพียงพอและใชไ้ด้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

๗.๓ จัดอบรมการใชอุ้ปกรณ์สื่อสารให้กับบุคลากรที่มหีนา้ที่รับผดิชอบ 
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            การสื่อสารหลัก – โทรศัพท์,โทรศพัท์เคลื่อนที่,โทรสาร 
                                         การสื่อสารรอง – วิทยุสื่อสาร        
       การสื่อสารส ารอง – วิทยุสื่อสารราชการ, 
                                                                         วิทยุสื่อสารสาธารณะ 

แผนภูมทิี่ 7.1 การสื่อสารกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบรหิารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

กองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อปท.

ข้างเคียง อบต.วังชมภู 
โทร. 0 4481 0488 

วิทยุสื่อสาร 162.125 (ความถี่) 
 

ท่ี  ชย ๗๗๗๐๑/                 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลถ  าวัวแดง 
โทร.  099 777 0399 
วิทยุสื่อสาร ..........(ความถี่)  

 

กองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อปท.
ข้างเคียง อบต.บ้านเจียง 
โทร. 0 4410 0335 

วิทยุสื่อสาร 162.525 (ความถี่)        
   

กองอ านวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ชัยภูมิ โทร. 0 4482 1433 

วิทยุสื่อสาร .......... (ความถี่)  
 

กองอ านวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 

หนองบัวแดง 
โทร. 0 4487 2123 

วิทยุสื่อสาร 162.200(ความถี่) 

กองอ านวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

อบต.ถ  าวัวแดง 
โทร. 0 4410 0811 

วิทยุสื่อสาร 162.525 (ความถี่)  
 
 

การไฟฟ้าอ าเภอหนองบัวแดง 
โทร. 0 4487 2657 

วิทยุสื่อสาร .......... (ความถี่)  
 

สถานีต ารวจภูธร 
หนองบัวแดง 

โทร. 0 4487 2122 
วิทยุสื่อสาร 152.600(ความถี่) 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหัวนาค า 
โทร.  099 774 2956 
วิทยุสื่อสาร ..........(ความถี่)  

 

กองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อปท.
ข้างเคียง อบต.ท่าใหญ ่
โทร. 0 4405 6011 

วิทยุสื่อสาร 162.525 (ความถี)่  
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ภาคผนวก ก 

แผนงาน / โครงการ  จัดหาวัสดุเคร่ืองใช้ / ยานพาหนะ /เคร่ืองจักรกล และเคร่ืองหมายสัญญาณ   

หรอืสิ่งอื่นใดในการแจ้งเตือนประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบรหิารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

 

ที่ ชื่อแผนงาน/โครงการ 
กิจกรรม/

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินการ(ปี) 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

แหล่ง

งบประมาณ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 รวม 

๑ โครงการฝึกอบรม/ทบทวน  

อปพร. 

ทั้งต าบล ๒ - - - 200,000 200,000 ๔๐๐,๐๐๐  ประชาชนทั้งต าบล อบต.ถ้ าวัวแดง งบ ของ อปท. 

๒ โครงการบรหิารจัดการด้านกูช้ีพ

กู้ภัย 

พนง.กู้

ชีพทั้ง

ต าบล 

๒ - - - 50,000 50,000 ๑๐๐,๐๐๐  ประชาชนทั้งต าบล อบต.ถ้ าวัวแดง งบ ของ อปท. 

๓ โครงการตั้งจุดตรวจ ทั้งต าบล ๒ - - - 60,000 60,000 ๑๒๐,๐๐๐  ประชาชนทั้งต าบล อบต.ถ้ าวัวแดง งบ ของ อปท. 

๔ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ใน

การปูองกันและระงับอคัคีภัยใน

สถานศึกษา 

ทั้งต าบล ๑ - - - 50,000 - 5๐,๐๐๐  นักเรียนทั้งต าบล อบต.ถ้ าวัวแดง งบ ของ อปท. 
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ภาคผนวก ข 

 

บัญชีรายชื่อองค์กรสาธารณกุศลในพื้นที่ 

อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

 

ที ่ อ าเภอ ต าบล ชื่อองค์กรการกุศล 

เครื่องมอื/

เครื่องจักร/

ยานพาหนะ 

ความช านาญ โทรศพัท ์

๑ หนองบัวแดง หนองบัวแดง มูลนิธิกู้ภัยหลวงศิริ รถเคร่ืองช่วยหายใจ ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย 

0-4487-

2222 
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ภาคผนวก ค 

 

บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมอือุปกรณท์ี่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบรหิารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวดัชัยภูมิ 

 

ที่ หน่วยงาน 

เรือ 

รถ
ดับ

เพ
ลิง
ทุก

ปร
ะเ
ภท

 

เค
รื่อ

งด
บัเ
พ
ลิง

 

รถกู้ภัย รถยนต์บรรทุก เครื่องจักรกล อุปกรณ์กู้ภัย 

รว
ม 

ผู้รั
บผิ

ดช
อบ

 (เ
บอ

ร์โ
ทร

) 

หม
าย

เห
ตุ 

ทอ้
งแ

บน
 

ยา
ง 

ดับ
เพ
ลิง

 

ตร
วจ

กา
รณ

์ 

อเ
นก

ปร
ะส

งค
์ 

เค
ลื่อ

นท
ี่เร
็ว 

รถ
พย

าบ
าล

 

ปิ๊ก
อัพ

 

6-
10

 ล้
อ 

เท
ทา้

ย 
6-

10
 ล้
อ 

น้ า
 6

-1
0 
ล้อ

 

รถ
เท
รล

เล
อร

 ์

รถ
เค
รน

 

รถ
เค
รื่อ

งอ
ัดอ

าก
าศ

 

รถ
เค
รื่อ

งช
่วย

หา
ยใ
จ 

รถ
เท
รค

เต
อร

 ์

รถ
เก
รด

เด
อร

 ์

แบ
คโ
ฮ 

รถ
บด

อัด
 

รถ
ตัก

หน้
าข

ุดห
ลัง

 

เค
รื่อ

งสู
บน้

 า 

อื่น
ๆ 

เค
รื่อ

งร
ับ-

ส่ง
วทิ

ยุ 

ชุด
ตัด

แก
ส๊ 

เสื้
อช

ูชีพ
 

เค
รื่อ

งช
่วย

หา
ยใ
จ 

ชุด
ปูอ

งก
ันส

าร
เค
มี 

เค
รื่อ

งตั
ด/
ถา่

ง 

เค
รื่อ

งข
ุดเ
จา

ะ 

ชุด
ผจ

ญ
เพ
ลิง

 

เค
รื่อ

งก
 าเ
นิด

ไฟ
ฟาู

 

 อบต.ถ้ าวัวแดง   1      1 1   1            10          จพง.ปูองกันฯ 

0619611333 

 

 อบต.วังชมภ ู   1      1 1   1                      จพง.ปูองกันฯ 

0861513767 

 

 อบต.บ้านเจียง   1      1 1   1                      จพง.ปูองกันฯ 

0936504409 

 

 อบต.ท่าใหญ ่   1      1 1   1                      จพง.ปูองกันฯ 

0656657949 

 

 รวม   ๔      ๔ ๔   4            ๑๐            
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ภาคผนวก ง 

บัญชียานพาหนะเพื่อเตรยีมการอพยพ 

 

ล าดับ

ที่ 

รายการ จ านวน จ านวนคนที่

บรรทุกได้ 

เจ้าของ 

๑ รถกระบะปิ๊กอัพ ๓๐ ๔๕๐ สมาชิก อบต./ผูน้ าหมู่บา้น 
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ภาคผนวก จ 

พื้นที่ปลอดภัยกรณกีารเกิดวาตภัย ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

 

ที่ หมู่ที่ ชื่อสถานที่ ขนาด (ตร.ม.) 
รอบรับผู้ประสบภัย

ได้ (คน) 

สาธารณูปโภคที่มี 
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 

ไฟฟ้า ประปา ห้องสุขา 

๑ ๑ วัดใหมส่ าราญ     500 ๒๐๐    ส.อบต., ผญบ.  

๒ ๒ โรงเรียนบ้านโนนถาวร 500 ๒๐๐    ส.อบต., ผญบ.  

๓ ๒ วัดอุดมพร 500 ๒๐๐    ส.อบต., ผญบ.  

๔ ๓ โรงเรียนบ้านหนองไห 500 ๒๐๐    ส.อบต., ผญบ.  

๕ ๓ วัดบ้านหนองไห 500 ๒๐๐    ส.อบต., ผญบ.  

๖ ๓ วัดปุาบ้านโนนเตาไห  500 ๒๐๐    ส.อบต., ผญบ.  

๗ ๔ โรงเรียนบ้านโนนลาน 500 ๒๐๐    ส.อบต., ผญบ.  

๘ ๔ วัดศรีสมพร  500 ๒๐๐    ส.อบต., ผญบ.  

๙ ๔ วัดปุาบ้านโนนลาน 500 ๒๐๐    ส.อบต., ผญบ.  

๑๐ ๕ วัดศรีสุวรรณ 500 ๒๐๐    ส.อบต., ผญบ.  

๑๑ ๖ วัดเวฬุวันบรรพต 500 ๒๐๐    ส.อบต., ผญบ.  

๑๒ ๗ โรงเรียนบ้านหัวนาค า  500 ๒๐๐    ส.อบต., ผญบ.  

๑๓ ๗ วัดค าศลิาวนาราม 500 ๒๐๐    ส.อบต., ผญบ.  

๑๔ ๘ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 500 ๒๐๐    ส.อบต., ผญบ.  
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ที่ หมู่ที่ ชื่อสถานที่ ขนาด (ตร.ม.) 
รอบรับผู้ประสบภัย

ได้ (คน) 

สาธารณูปโภคที่มี 
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 

ไฟฟ้า ประปา ห้องสุขา 

๑๕ ๘ วัดบ้านบ่อทอง 500 ๒๐๐    ส.อบต., ผญบ.  

๑๖ ๘ วัดปุาหว้ยคลอง 500 ๒๐๐    ส.อบต., ผญบ.  

๑๗ ๙ วัดปุาบ้านบ่อทองนา 500 ๒๐๐    ส.อบต., ผญบ.  

๑๘ ๑๐ วัดสว่างภูผาทอง 500 ๒๐๐    ส.อบต., ผญบ.  

๑๙ ๑๐ วัดปุาดอยชมภู 500 ๒๐๐    ส.อบต., ผญบ.  

๒๐ ๑๑ วัดปุาบ้านวังทอง 500 ๒๐๐    ส.อบต., ผญบ.  

๒๑ ๑๒ โรงเรียนบ้านหนองหอยปังฯ 500 ๒๐๐    ส.อบต., ผญบ.  

๒๒ ๑๒ วัดใหมเ่จริญธรรม 500 ๒๐๐    ส.อบต., ผญบ.  
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ภาคผนวก ฉ 

 
แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 

ด่วนท่ีสุด ที่  ............./....................                   วันท่ี................เดือน.........................พ.ศ. .... 
จาก  ................................................................. 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 
 

1. ชนิดของภัย  อุทกภัย     วาตภัย     ภัยแล้ง    อัคคีภัย    ไฟป่า    อากาศหนาว 
  แผ่นดินไหวและอาคารถลม่     สารเคมีและวตัถุอันตราย     อุบัติเหตุ     ทุ่นระเบิด กับระเบดิ 
  การป้องกันและระงับภัยทางอากาศ    การก่อวินาศกรรม    อื่นๆ.................................................... 
  การอพยพประชาชนและส่วนราชการ     อื่นๆ........................................................................................ 

ความรุนแรงและลักษณะของภยั     เล็กน้อย    ปานกลาง    รุนแรง  ลักษณะของภัย.............. 
2. ภัยเกิดวันที่................................... เวลา...................น.  ภัยสิ้นสุดวันที่................................... เวลา..................น. 
3. สถานท่ีเกิดภยั ดังต่อไปนี.้...................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ราษฎรที่ประสบภัย 
        4.1 ราษฎรไดร้ับความเดือดร้อน...............คน .....................ครัวเรือน  
       4.2  บาดเจ็บ...................คน 
        4.3 เสียชีวิต...........คน    4.4 สูญหาย.............คน  4.5 อพยพไปยังพ้ืนท่ีปลอดภยั.............คน.............ครัวเรือน 
5. พื้นที่ประสบภัยและความเสียหาย 

5.1 อาคารสิ่งก่อสร้าง บ้านพักอาศัย..........หลัง  อาคารสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึน้ไป...........อาคาร  โรงงาน........แห่ง  
วัด...........แห่ง  สถานท่ีราชการ............แห่ง  อื่นๆ............................................................................................ 

 ความเสยีหายประมาณ ....................................บาท 
5.2 พื้นที่และทรัพย์สินทางการเกษตร  พืชไร่..............ไร่  นา...........ไร่  สวน..............ไร่  บ่อปลา..............บ่อ 
 บ่อกุ้ง..............บ่อ  สัตวเ์ลี้ยง  (โค.............ตัว  สุกร...............ตัว  เปด็/ไก่................ตัว) อ่ืนๆ....................... 

 ความเสยีหายประมาณ ....................................บาท 
5.3 สิ่งสาธารณประโยชน์  ถนน.............สาย  สะพาน................แห่ง  คอสะพาน..............แห่ง  ฝาย............แห่ง 
 อื่นๆ....................................................................   ความเสียหายประมาณ ....................................บาท 

รวมความเสียหายเบืองต้นประมาณ............................................บาท 
6. การบรรเทาภัย อบต.ถ้ าวัวแดง ไดด้ าเนินการส ารวจและตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรใน
เบื้องต้นแล้ว 
7. เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้  รถดับเพลงิ...........คัน  รถบรรทุกน้ า...........คัน  รถกู้ภัย..........คัน  รถบรรทุก...........คัน  

เรือ.............ล า  เครื่องสูบน้ า............. เครื่องมือ  อ่ืนๆ....................    
 7.1 ส่วนราชการ..............หน่วยงาน  7.2 เอกชน/ประชาชน..............................กลุ่ม/คน 
8. การด าเนินงานของส่วนราชการ หน่วยอาสาสมัคร มลูนิธิในพ้ืนท่ี.......................................................................... 
   ส่วนราชการอื่น  (ช่ือ)..........................................     ภาคเอกชน  (ช่ือ)................................................... 
  
 
   

                                                                   ........................................................ผู้รายงาน 
                                                        (นายอดุลย์  ผาบเพ็ง) 

                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 
                    ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
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รายงานสถานการณภ์ัยแล้ง 

องค์การบรหิารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวดัชัยภูมิ 

ระหว่างวันที่............ เดือน ..................................พ.ศ. .................... 
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รายงานสถานการณ์อุทกภัย 

องค์การบรหิารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

ระหว่างวันที่.......เดือน........................พ.ศ. ............ 

ที่ พื้นที่ 
ความเสียหายที่ส ารวจ 

การให้การ

ช่วยเหลือ สถานการณ์ 

ด้านชีวิต ด้านทรัพย์สนิ ด้านสาธารณประโยชน ์  
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             ........................................................ผู้รายงาน 

                      (นายอดุลย์  ผาบเพ็ง) 

                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  
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ภาคผนวก ฆ 
 

บัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ภาคเอกชน และภาคเีครือข่าย 

ในเขตอ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
ชื่อหน่วยงาน 

วิทยุสื่อสาร 
โทรศัพท์ 

นามเรยีกขาน ความถี่ 

๑ อ าเภอหนองบัวแดง  ๑๖๒.๒๐๐ ๐ ๔๔๘๗ ๒๑๒๓ 

๒ นายก อบต.ถ้ าวัวแดง ผาทอง ๑ ๑๖๒.๕๒๕ ๐๘ ๗๒๕๖ ๓๕๙๒ 

๓ รองนายก อบต.ถ้ าวัวแดง ผาทอง ๑๒ ๑๖๒.๕๒๕ ๐๘ ๕๗๙๓ ๓๒๘๐ 

๔ ปลัด อบต.ถ้ าวัวแดง ผาทอง ๒ ๑๖๒.๕๒๕ 08 1876 1248 

5 หัวหน้าส านักปลัด อบต.ถ้ าวัวแดง ผาทอง ๓ ๑๖๒.๕๒๕ ๐8 4790 8898 

6 จพง.ปูองกนัฯ อบต.ถ้ าวัวแดง ผาทอง ๓๐๖ ๑๖๒.๕๒๕ - 

7 ท้องถิ่นอ าเภอหนองบัวแดง   0 4487 2359 

๘ อบต.วังชมภ ู  ๑๖๒.๑๒๕ ๐ ๔๔๘๑ ๐๔๘๘ 

๙ อบต.บ้านเจยีง ศูนย์บา้นเจยีง ๑๖๒.๕๒๕ ๐ ๔๔๘๒ ๓๙๔๐ 

๑๐ อบต.ท่าใหญ ่ ศูนยล์ าเจา ๑๕๖.๐๐๐ ๐ ๔๔๐๕ ๖๐๑๑ 

๑๑ สถานีต ารวจอ าเภอหนองบัวแดง บัวแดง ๑๕๒.๖๐๐ ๐ ๔๔๘๗ ๒๑๒๒ 

๑๒ เกษตรอ าเภอ   ๐ ๔๔๘๗ ๒๑๒๐ 

๑๓ สาธารณสุขอ าเภอ   ๐ ๔๔๘๗ ๒๑๑๙ 

๑๔ ไฟฟูาอ าเภอหนองบัวแดง   ๐ ๔๔๘๗ ๒๖๕๖ 

๑๕ โรงพยาบาลหนองบัวแดง   ๐ ๔๔๘๗ ๒๓๕๕ 
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บัญชีรายชื่อเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับการแต่งตั้ง 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

 

ล าดับ

ที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ที่อยู่ โทรศัพท์ 

๑ จ่าเอกพงศกร  คะสกุล เจา้พนักนักงาน

ปูองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

อบต.ถ้ าวัวแดง ๐๖๓0๕๐ 8๗๐9 

๒ นายธนกฤต  บุญเสนา ผู้ช่วย จนท.ธุรการ 

(ช่วยงานปอูงกัน) 

อบต.ถ้ าวัวแดง 08 6166 7163 

 

 

บัญชีรายชื่ออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืน/OTOS 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

 

ล าดับ

ที่ 
ชื่อ สกุล บ้านเลขที ่ หมู ่ หมายเลขติดต่อ 

๑ นายวิเชียร หมูศ่รจีร 40/1 6 0827546438 

๒ นายวิญญา บัวโค 302 6  

๓ นายบู่ พลเรอืง 136/1 6  

๔ นายค าพันธ์ แพงแก้ว 59 12 0884813181 

๕ นายบุญกง สายไพสงค์ 9 12 0883740059 

๖ นายปัญญา ระวันสุ 258 6 0924317598 

๗ นายโสภี พลเรอืง 58 6  

๘ นายสังหาญ หงษา 8 11  

๙ นายประดิษฐ์ แปูนปลัด 60/1 8 0923485882 

๑๐ นายบุญไท ปิดตา 102 8  

๑๑ นายเสนอ ครองวงค์ 25/1 8  

๑๒ นายนนท์ ครองวงค์ 94 8 0979540489 

๑๓ นายเมอืง แก่งจ าปา 80 8 0879274792 
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ล าดับ

ที่ 
ชื่อ สกุล บ้านเลขที ่ หมู ่ หมายเลขติดต่อ 

๑๔ นายบุญ จวีรรณ 52 3  

๑๕ นายจ านง วรสารศิริ 85 3  

๑๖ นายสัมพันธ์ ปุุมเปูา 109 3  

๑๗ นายสุดใจ คงสามหมอ 68 3  

๑๘ นายสมใส วังคีรี 72 8 0801611488 

๑๙ นายทองเหลอืง แก้วสวัสดิ์ 69 2 0924385487 

๒๐ นายสงัด มณีกรรณ์ 87 7 

 ๒๑ นายหนูพิษย์ ศริิคุณ 30 9 0898303032 

๒๒ นางบัวค า ปัญญาไส 294 7 0931073551 

๒๓ นายอาคม สุริโย 23/1 9 0986238735 

๒๔ นายสงบ ส าราญ 31/1 7 0872601935 

๒๕ นายแดง ผวินางาม 1 3 0923104246 

๒๖ นายแหลมทอง สีสุหงษ์ 239 9 0879418807 

๒๗ นางสาวจันทร์สี ภูพวก 21 7 0857275551 

๒๘ นางบัวรอง ไทยนอก 25 7 0883724669 

๒๙ นายบุญชว่ย ไพรเขต 69 7  

๓๐ นายสมชาย มณีพราว 1/1 4  

๓๑ นายถนัด สีแก้ว 293 7 0940899535 

๓๒ นายโยธิน หอมม่วง 8 1  

๓๓ นายสมดี นิรัมย์ 31 10  

๓๔ นายปุอ จงเทพ 42/1 10  

๓๕ นายสนั่น จดกลาง 107 10 0807211973 

๓๖ นายเมฆ หอมอม้ 110 11 

 ๓๗ นายอ านวย ครองวงค์ 22/1 8 0821530481 

๓๘ นายมนตรี ขันเคลือบ 70 11 0833642765 

๓๙ นายบุญมา ครองวงค์ 161 11  
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ล าดับ

ที่ 
ชื่อ สกุล บ้านเลขที ่ หมู ่ หมายเลขติดต่อ 

๔๐ นายประเวช ดวงอาสงค์ 153 6  

๔๑ นายสมภาร ค านนท์ 103 8 0610800365 

๔๒ นายบรรจง อนันเต่า 236 8 0885819597 

๔๓ นายพิเชษชัย พลชาลี 175 2 0833748018 

๔๔ นายประหยัด ซ่อนกลิ่น 15/1 9  

๔๕ นายสมศิลป์ สะท้านถิ่น 85 10  

๔๖ นายสุพล แก้วโสดา 92 10  

๔๗ นายสมถิตย์ สะท้านถิ่น 90/1 10  

๔๘ นายสัมพันธ์ มีค าแสน 155 9  

๔๙ นางอรุณี แสงจันทร์ 12/1 7 0890886430 

๕๐ นายทองสุข สุดชดิ 194 5 0833674252 

๕๑ นายบุญกอง ประทุมตา 137 2 

 ๕๒ นายประญัติ เครือแก่นแก้ว 96/1 10 0810666638 

๕๓ นายฉลาม หาสีเสียด 135 2 0611218098 

๕๔ นายสุเรนทร์ โหลภักดี 139 2 0828693965 

๕๕ นายก้อง เที่ยงธรรม 28 3 0883080391 

๕๖ นายพิเชษฐ์ สุจรยิา 13 3 0870880136 

๕๗ นายสันทัด นะวะชัย 165 3 0890104601 

๕๘ นายวุฒิชัย สร้อยแก้ว 61/1 5 

 ๕๙ นายสมพงษ์ พลศรี 12 5 0986250855 

๖๐ นายสนั่น กันชัยภูมิ 103 5 

 ๖๑ นายรัตดา บุญใบ 2/2 4 0923746431 

๖๒ นายไพศาล ศรธีรณ์ 11/1 4 0855610634 

๖๓ นางจันยา ปัญญาวัน 133 5 0895220654 

๖๔ นายทองคิด แก่งจ าปา 162/1 11 0883578619 

๖๕ นายสวรรค์ ไชยสุระ 46/1 4  
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ล าดับ

ที่ 
ชื่อ สกุล บ้านเลขที ่ หมู ่ หมายเลขติดต่อ 

๖๖ นายเอนก รัศมเีดือน 93 12  

๖๗ นายดวงเด่น เกณฑพ์ล 99 12  

๖๘ นายสลัด กิ่งสีเสียด 55/1 4  

๖๙ นายทรงเดช จุลวัน 13/6 6  

๗๐ นายจ าลอง แสงจันทร์ 85 9 0872521471 

๗๑ นางบัวใหล หงษา 8 11 0908364401 

๗๒ นางสาวจันดี หงษา 216 6  

๗๓ นายประมวล เวียงสุข 98/1 4  

๗๔ นายอ าพร แสงจันทร์ 99 9  

๗๕ นายธนบัตร ตื้นชัยภูมิ 135 9 0986250762 

๗๖ นางตุย๋ โทสุระ 37 12 0828623997 

๗๗ นายวัชชา ดื่มโชค 186 7 0962890509 

๗๘ นางสนั่น สามารถกุล 198 5 0854985408 
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ภาคผนวก ช 

 

เลขที่................./ ๒๕๕๘                องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าวัวแดง 

           อ้าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

หนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา 

   หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า                           เกิดวันที่       เดือน           พ.ศ.           เลขที่

ประจ้าตัวประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่/อื่นๆ(ถ้ามี)                                      ต้าบล/แขวง ถ้้าวัวแดง     

อ้าเภอ/เขต   หนองบัวแดง    จังหวัด   ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  ๓๖๒๑๐  โทรศัพท์          -        ที่อยู่ตาม

ทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่        หมู่ที่        ถนน                ต้าบล/แขวง ถ้้าวัวแดง  อ้าเภอ/

เขต  หนองบัวแดง   จังหวัด  ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  ๓๖๒๑๐  เป็นผู้ประสบภัยหรือได้รับผลกระทบจาก

เหตุการณ์                                       . 

(ระบุประเภทของสาธารณภัยและสถานที่เกิดภัย) เมื่อ                             (วัน เดือน ปี เวลา ที่เกิดภัย)  ความ

เสียหายของผู้ประสบภัย  ตามบัญชีความเสียหายแนบท้ายหนังสอืรับรองของผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา

ฉบับนี้ 

   ผูป้ระสบภัยมีสทิธิ์ที่จะได้รับการสงเคราะหแ์ละการฟื้นฟูจากหน่วยงานของทางราชการ  ด้านใดด้านหนึ่ง

หรือหลายด้านตามเงื่อนไข  หลักเกณฑ์  และแนวทางที่หน่วยงานนั้นก้าหนด  รายละเอียดตารางแสดงสิทธิ์       

ที่จะได้รับจากทางราชการปรากฏตามแบบแนบท้าย 

    ให้ไว้ ณ วันที่         เดือน                        พ.ศ.                .                         

 

       (ลงช่ือ)                                   . 

                      ( นายอดุลย์  ผาบเพ็ง ) 

           นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าวัวแดง 

 

 

 

 

 

 


