
บทที่ 1 

สถานการณ์ และความเสี่ยงจากภัยพบิัติ 
 

 

1.1 สถานการณ์ 
 

  ในปัจจุบัน  สถานการณส์าธารณภัย  หรอืภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในพืน้ที่ความรับผดิชอบของ

เทศบาลต าบลหนองหาร และพื้นที่ใกล้เคียงมคีวามเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ เป็นบางครั้ง จาก อัคคีภัย

จากไฟปุา หมอกควัน และฝุนุละอองจากการเผา วาตภัย อุทกภัย และ แผ่นดนิไหว 
 

  เนื่องจาก ลักษณะพืน้ที่เป็นพืน้ที่ราบเชงิเขาใกล้เขตเมือง จึงท าให้ได้รับอิทธิพลจาก การขยายตัว

ของชุมชนเมือง และภาคอุตสาหกรรม ที่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

 
 

1.2 วัตถุประสงคข์องการจัดท าแผน 

1) เพื่อสร้างเสริมความรู้  ความเข้าใจ  และความตระหนักเกี่ยวกับสาธารณภัยให้แก่

ประชาชน และชุมชน  

2) เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีสว่นร่วมในการจัดท าแผนฯ  มีการเตรียมความ

พร้อมและมีความเชื่อมั่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนของตนเอง  

3) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการปูองกันและบรรเทาสา ธารณภัยให้มี

ประสิทธิภาพ สามารถลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติให้เหลอืน้อยที่สุด 

4) เพื่อให้ประชาชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างทั่วถึง และทันเวลา 

5) เพื่อบูรณาการระบบการสั่งการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมี

เอกภาพ 

6) เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ด ีและสอดคล้องกับวัฏจักรการเกิดภัย 
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1.3 แผนที่เทศบาลต าบลหนองหาร 

แผนที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ้ืนที่เสี่ยงภัย และพ้ืนที่ปลอดภัย 
               

  
                 

                 
 

มาตราส่วน 1: 50,000  
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บทที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลหนองหาร 

 

2.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์  

   เทศบาลต าบลหนองหาร  ตั้ งอยู่ในเขตท้องที่อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่                     
เลขที่ 399 หมูท่ี่ 7 บ้านหนองหาร ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่ เหนอืระดับ             
น้ าทะเล  310 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ   28.28  ตารางกิโลเมตร หรอื ประมาณ  17,675 ไร่                   
มีลักษณะสภาพพื้นที่เป็นที่ราบเชงิเขา มอีาณาเขตติดตอ่ ดังนี้ 
 
  ทิศเหนอืติดตอ่กับเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่ 

  ทิศใต้ติดตอ่กับเทศบาลเมอืงแม่โจ ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่ 

  ทิศตะวันตกติดต่อกับเทศบาลต าบลเหมอืงแก้ว  อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชยีงใหม่ 

  ทิศตะวันออกติดตอ่กับเทศบาลต าบลปุาไผ่  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

2.2 ประชากร  
 

2.2.1 จ านวนประชากรและความหนาแนน่ประชากร  จากข้อมูลของส านักทะเบียนราษฎรข์อง  

อ าเภอสันทราย เมื่อวันที่  30  เดือนกันยายน พ.ศ.2557 พบว่าเทศบาลต าบลหนองหาร  .มีจ านวน

ประชากรทั้งสิน้  4,235 คน จ าแนกเป็นชาย  1,997 คน  หญิง 2,238 คน  มีความหนาแนน่เฉลี่ย  

150 คนต่อตารางกิโลเมตร   มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,130 ครัวเรือน โดยมีประชากรกลุ่มเสี่ยงภัยที่

ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ และอพยพเป็นอันดับแรก จ านวน 1,208 คน (ประกอบด้วย หมูท่ี่10 

และหมูท่ี่ 13 ) 

* จ านวนประชากร และประชากรกลุ่มเสี่ยงภัย รายละเอียดภาคผนวก ข 

2.3 ลักษณะการประกอบอาชีพ 

 2.3.1 ประชาชนรอ้ยละ  75 ของ เทศบาลต าบลหนองหาร .ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และ

รับจ้าง  ทั้งนี ้เนื่องจากสภาพภูมศิาสตร์ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก ข้าว/พืชไร่/พืชสวน/ไม้ประดับ         

  เฉลี่ยรายได้ประชากรต่อหัว/ต่อปี 112,007 บาท  

 

2.4 ข้อมูล ปัจจัย ภูมิประเทศ สภาพทางสังคมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงภัย 

   ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพรับจ้างภาคเกษตรกรรม และทั่วไป เป็นส่วนใหญ่ และ

รองลงมาเป็นผู้รับราชการเป็นส่วนมาก จากเป็นชุมชนกึ่งเมอืงกึ่งชนบท และ ลักษณะพืน้ที่เป็นพืน้ที่ราบ

เชงิเขาใกล้เขตเมือง จึงท าให้ได้รับอิทธิพลจากการขยายตัวของชุมชนเมือง และภาคอุตสาหกรรม  
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2.5 สถิติการเกิดสาธารณภัยของเทศบาลต าบลหนองหาร  (ประวัติการเกิดภัยเรียงตามระดับความ

รุนแรงของภัยจากมาก ไปหาน้อย) 

 2.5.1 อุทกภัย/โคลนถล่ม 

วัน เดือน ป ี

ที่เกดิภัย 

สาเหต ุ

การเกดิภัย 

พื้นที่ประสบภัย 

(หมูท่ี/่ชุมชน) 

จ านวน

ครัวเรือน 

ที่ประสบภัย  

เสียชวีิต 

(คน) 

สูญหาย 

(คน) 

 

บาดเจ็บ 

(คน) 

มูลค่าความ

เสียหาย 

(บาท) 

31 ก.ค.54

ถึง 

2 ส.ค.54 

อุทกภัย หมูท่ี่ 7,8  

และ10 

70 - - - 12,750 

  (ท่ีมา: งานปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เดอืนกันยายน พ.ศ.2557 ) 

 

2.5.2 วาตภัย 

วัน เดือน ป ี

ที่เกดิภัย 

สาเหต ุ

การเกดิภัย 

พื้นที่ประสบภัย 

(หมูท่ี/่ชุมชน) 

จ านวนบ้านเรือน

เสียหายทั้งหลัง 

(หลัง) 

จ านวนบ้านเรือน

เสียหายบางส่วน 

(หลัง) 

มูลค่าความ

เสียหาย 

 (บาท) 

14 มี.ค.57  วาตภัย หมูท่ี่ 7, 13 - 4 18,226 

24 พ.ย.57  วาตภัย หมูท่ี่ 8, 10 - 6 15,600 

2 ก.พ.58  วาตภัย หมูท่ี่ 7 - 19 10,420 

13 เม.ย.58  วาตภัย หมูท่ี่ 10 - 2 4,165 

20 พ.ค.58  วาตภัย หมูท่ี่ 1, 7, 

10, 13  

- 28 21,190 

  (ท่ีมา: งานปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล ข้อมูล ณ วันท่ี 31 เดอืนพฤษภาคม พ.ศ.2558 ) 

  2.5.3 ภัยแล้ง ไฟป่า 

วัน เดือน ป ี

ที่เกดิภัย 

สาเหต ุ

การเกดิภัย 

พื้นที่ประสบภัย 

(หมูท่ี/่ชุมชน) 

จ านวนครัวเรือนที่

ประสบภัย  

พื้นที่การเกษตร

เสียหาย (ไร)่ 

จ านวนสัตว์ 

ที่รับผลกระทบ 

(ตัว) 

17 ม.ค.
57 
ถึง  

28 เม.ย.
57 

ไฟปุา หมูท่ี่ 1, 7, 8, 
10 และ 13 

- 50 - 

 (ท่ีมา: งานปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล ข้อมูล ณ วันท่ี 31 เดอืนพฤษภาคม พ.ศ.2558  ) 
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 2.5.4 อัคคีภัย  

วัน เดือน 

ป ี

ที่เกิดภัย 

สาเหตุการ

เกิดภัย 

พื้นที่ประสบภัย 

(หมูท่ี่/ชุมชน) 

จ านวน

ครัวเรอืนที่

ประสบภัย  

เสียชีวติ 

 (คน) 

บาดเจ็บ 

(คน) 

มูลค่า 

ความ

เสียหาย 

(บาท) 

- - - - - - - 

 (ท่ีมา: งานปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล ข้อมูล ณ วันท่ี 31 เดอืนพฤษภาคม พ.ศ.2558  ) 

2.6 ข้อมูลความเสี่ยงภัย 

พื้นที่เสี่ยงภัย 

ที่ หมู่บ้าน/ชุมชน ลักษณะทางกายภาพ 
ประเภทภัยที่เกิดขึ้น

บ่อยคร้ัง/คาดว่าจะเกิดขึ้น 

1 หนองหาร เป็นที่ราบต่ า   อุทกภัย,วาตภัย 

2 วิเวก เป็นที่ราบเชงิเขา     อุทกภัย,อัคคีภัย ภัยแล้ง ไฟปุา

และวาตภัย 

3 เกษตรใหม่ เป็นที่ราบเชงิเขา   อุทกภัย,อัคคีภัย ภัยแล้ง ไฟปุา

และวาตภัย 

4 ดอยน้อยพัฒนา เป็นที่ราบเชงิเขา อุทกภัย,อัคคีภัย ภัยแล้ง ไฟปุา

และวาตภัย 

5 แมเ่ตาไห เป็นชุมชนหนาแนน่ อัคคีภัย และวาตภัย 

 

2.6 การวิเคราะหป์ระเมินความเสี่ยงภัยของเทศบาลต าบลหนองหาร 

   จากข้อมูลส าคัญดังกล่าวเบื้องต้น ท าให้ เทศบาลต าบลหนองหาร  มีความเสี่ยงต่อการเกิดสา

ธารณภัย ดังนี ้(เรียงจากความเสี่ยงภัยมากไปหาน้อยตามล าดับ) 

 

 

ล าดับที่ 

 

ประเภทของภัย 

 

 

ลักษณะของการเกิดภัย 

 

1 อุทกภัย และดินโคลน

ถล่ม 

น้ าปุาไหลหลาก จากเขตปุาสงวนสันทราย 

2 ภัยแล้ง ไฟปุา น้ าในแม่น้ า.แหง้ขอด  ฝนทิ้งช่วง อากาศแห้งท าให้เกิดไฟปุา 

3 วาตภัย พายุฝนฟูาคะนอง ลมกรรชกแรง 
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บทที่ 3 

องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ 
 

3.1 องค์กรปฏิบัติ 

   กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลหนองหาร  เป็นองค์กรหลักใน
การบริหารจัดการสาธารณภัยในเขตพืน้ที่ความรบัผดิชอบ มีภารกิจในการอ านวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย รวมถึงควบคุมการปฏิบัติงาน ประสานการปฏิบัติกับภาคเอกชนและส่วนราชการหนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง ท าหนา้ที่เป็นหน่วยงานของผู้อ านวยการท้องถิ่น และใหม้ีที่ท าการ โดยใหใ้ช้ที่ท าการ /ส านักงาน  
เทศบาลต าบลหนองหาร เป็นส านั กงานของผูอ้ านวยการ ฯ มีนายกเทศมนตรี ต าบลหนองหาร  เป็น
ผูอ้ านวยการ ปลัดเทศบาลต าบลหนองหารเป็นผู้ช่วยผูอ้ านวยการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชนใน
พืน้ที่ร่วมปฏิบัติงานในกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รับผิดชอบในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขต เทศบาลต าบลหนองห ารเป็นหนว่ยเผชิญเหตุเมื่อเกิด ภัยพิบัติขึน้ในพื้นที่         
โดยเชื่อมโยงการบังคับบัญชาและการปฏิบัติกับกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ
ตามแผนภูมิที ่2 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 2 : โครงสร้างสายการบังคับบัญชาของกองบัญชาการ ป้องกันและบรรเทา                    

สาธารณภัยแห่งชาติ และกองอ านวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่  

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 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
 (กอ.ปภ.จว.) 

ผู้อ านวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) 

นายกรัฐมนตร ี

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)  

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.  

ผู้อ านวยการกทม. (ผู้ว่าราชการกทม.) 
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3.2  ภารกิจของกองอ านวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลหนองหาร 

  (1) อ านวยการ ควบคุม ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ด าเนนิการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพืน้ที่  

  (2) สนับสนุนกองอ านวยการปูองกัน  และบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

ซึ่งมีพื้นที่ตดิต่อ หรอืใกล้เคียง หรอืเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการรอ้งขอ 

  (3) ประสานกับส่วนราชการ และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพืน้ ที่ที่รับผดิชอบ รวมทั้งประสาน     

ความรว่มมอืกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการปูองกัน  

และบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน  

  เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึน้ในพื้นที่ใด ให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย   เขตพืน้ที่เข้าควบคุมสถานการณ ์ปฏิบัติหนา้ที่เพื่อช่วย เหลือประชาชนในพื้นที่โดยเร็ว และ

รายงานให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบทันที 

3.3 โครงสร้างและหน้าที่ของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบล

หนองหาร 

 3.3.1 โครงสรา้ง ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลหนองหาร ประกอบด้วย       

5 ฝาุย ได้แก่ 

    (1) ฝาุยอ านวยการ 

    (2) ฝาุยแผนและโครงการ 

    (3) ฝาุยปูองกันและปฏิบัติการ/สื่อสาร 

   (4) ฝาุยฟื้นฟูบูรณะ 

   (5) ฝาุยประชาสัมพันธ์ 

 

๑. ฝ่ายอ านวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลหนองหาร  

๑.๑ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหาร         ผูอ้ านวยการท้องถิ่น ฯ 

๑.๒ รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองหาร คนที่๑        รองผู้อ านวยการท้องถิ่น ฯ 

๑.๓ ปลัดเทศบาลต าบลหนองหาร         ผูช่้วยผูอ้ านวยการท้องถิ่น ฯ 

๑.๔ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองหาร        เลขานุการศูนย์ ฯ 

๑.๕ จพง.ปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลหนองหาร      ผูช่้วยเลขานุการท้องถิ่น ฯ 
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กรอบอ านาจหน้าที่ฝ่ายอ านวยการ 

๑) ให้ผู้อ านวยการศูนย์ อปพร.ทต.หนองหาร มีอ านาจหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาควบคุมดูแล 

สั่งการ อนุมัต ิอนุญาต เกี่ยวกับปฏิบัติภารกิจ และให้การสนับสนุนการด าเนินกิจการ อปพร .

ภายในเขตท้องที่ ๆ รับผดิชอบ และสนับสนุนศูนย์ อปพร.ข้างเคียงในการปูองกันภัยฝาุยพลเรือน 

๒) คอยอ านวยการ ควบคุม ก ากับดูแล แนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานในการปูองกันภัยฝาุยพล

เรือน ในเขตพืน้ที่เทศบาลต าบลหนองหาร 

๓) ประสานงานกับส่วนราชการ และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานความรว่มมอื

ภาคเอกชน ในการด าเนินการปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
 

๒. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาภัย 

๒.๑ นายสว่าง  ชุ่มใจ       หัวหนา้ฝาุยปูองกัน และบรรเทาภัย 

๒.๒ นายบุญลักษณ์  บุญลอย   รองหัวหน้าฝาุยปูองกัน และบรรเทาภัย 

๒.๓ นายบพิต  ประพฤติ   รองหัวหน้าฝาุยปูองกัน และบรรเทาภัย 

๒.๔ นายอุเทน  บุญลอย   สมาชิก อปพร.ประจ าฝาุยปูองกัน ฯ 

๒.๕ นายอภิรัตน์  บริบูรณ์   สมาชิก อปพร.ประจ าฝาุยปูองกัน ฯ 

๒.๖ นายนิรุต  ขุนนา       สมาชิก อปพร.ประจ าฝาุยปูองกัน ฯ 

๒.๗ นายสุวิน  ปัญญาเริง   สมาชิก อปพร.ประจ าฝาุยปูองกัน ฯ 

๒.๘ นายนนทชัย  ศรีประเสริฐ   สมาชิก อปพร.ประจ าฝาุยปูองกัน ฯ 

๒.๙ นายนพดล  มณีขัติย์   สมาชิก อปพร.ประจ าฝาุยปูองกัน ฯ 

๒.๑๐ นายสุพรรณ  พรหมนิส   สมาชิก อปพร.ประจ าฝาุยปูองกัน ฯ 

๒.๑๑ นายสุพจน ์ ตาเสน   สมาชิก อปพร.ประจ าฝาุยปูองกัน ฯ 

๒.๑2 นายมานพ  ชินณะวงค์   สมาชิก อปพร.ประจ าฝาุยปูองกัน ฯ 

๒.๑3 นายวิเชียร  ชินณะวงค์   สมาชิก อปพร.ประจ าฝาุยปูองกัน ฯ 
 

กรอบอ านาจหน้าที่ฝ่ายป้องกัน และบรรเทาภัย 

๑) ตรวจตราสอดส่องสถานที่ ที่ไม่ปลอดภัย ส ารวจพืน้ที่เสี่ยงภัย พืน้ที่รองรับการอพยพ เส้นทาง

อพยพ แหล่งน้ าดับเพลิง และเครื่องมอืเครื่องใช้ในการปูองกัน และบรรเท สาธารณภัย 

๒) จัดเตรียมซ่อมบ ารุงเครื่องมอื  อุปกรณ์ ยานพาหนะส าหรับการแจ้งเตือน และการกู้ชีพกู้ภัย

ให้พร้อมใช้งาน พรอ้มจัดให้มีเวรรับ – ส่งวิทยุเพื่อประสานงาน เพื่อการปูองกัน และ / หรอืขณะ

เกิดสาธารณภัย 

๓) ร่วมวางแผนปฏิบัติการ และจัดท าแผนการฝึกซ่อมปูองกันภัยฝุายพลเรือน และร่วมฝึกซ้อม

แผนเผชิญเหตุกับฝาุยที่เกี่ยวข้อง 
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๔) เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย ให้แจง้ให้ศูนย์ อปพร .ทราบ พรอ้มรายงานตัวต่อผู้อ านวยการศูนย์ 

ฯ และเข้าร่วมกับเจ้าพนั กงานท้องถิ่นควบคุมการระงับเหตุ บรรเทาภัย การค้นหาช่วยเหลือ 

ผูบ้าดเจ็บหรอืตกอยู่ในอันตราย อ านวยความสะดวกใหก้ับผูอ้พยพ  หรอืผูป้ระสบภัยและปฏิบัติ

หนา้ที่ตามที่ผูอ้ านวยการศูนย์ อปพร.มอบหมาย 

๕) มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผนปูองกัน ประสานงาน ช่วยเหลือ รวมถึงปฏิบัติงานรว่มกับ ชุด

ปฏิบัติการประจ าหมูบ่้านในพื้นที่ และนอกพืน้ที่ ในกรณี เกิดเหตุภัยจากธรรมชาติ อาทิ อุทกภัย 

ภัยจากแผน่ดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยจากไฟ ปุา วาตภัย  อัคคีภัย หรอืภัยจากการกระท าของมนุษย์ 

อาทิ ภัยจากอุบัติเหตุภัยจากการคมนาคมขนส่ง ภัยจากกับระเบิด ภัยจากการอพยพ / ย้ายถิ่น

ฐานอย่างผิดกฎหมาย ภัยจากการก่อการรา้ย ภัยจากสารเคมี วัตถุอันตราย ฯลฯ  ซึ่งเป็นไปตาม

อ านาจหน้าที่ 

๖) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผูอ้ านวยการศูนย์ อปพร.มอบหมาย 
 

๓. ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓.๑ นายณรงคศ์ักดิ์  ดวงรัตน ์   หัวหนา้ฝาุยรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓.๒ นายนพพร  เสนางาม     รองหัวหน้าฝาุยรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓.3 นายอินสอน  ขยัน   สมาชิก อปพร.ประจ าฝาุยรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓.4 นายอุทัย  ขอดจันทร์  สมาชิก อปพร.ประจ าฝาุยรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓.5 นายถนอม  จันทร์รัตน ์ สมาชิก อปพร.ประจ าฝาุยรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓.6 นายประพันธ์  สงิห์นะราช  สมาชิก อปพร.ประจ าฝาุยรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓.7 นายใจค า  ขีร ี     สมาชิก อปพร.ประจ าฝาุยรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓.8 นายสายัณ  บุญติง   สมาชิก อปพร.ประจ าฝาุยรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓.9 นายณรงค์  ดวงยศ   สมาชิก อปพร.ประจ าฝาุยรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓.10 นายประจวบ  พรหมมี  สมาชิก อปพร.ประจ าฝาุยรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓.๑1 นายวิรัติ  เสนางาม  สมาชิก อปพร.ประจ าฝาุยรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

กรอบอ านาจหน้าที่ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย 

๑)  ด าเนนิการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนหมูบ่้านโดยทั่วไป 

๒) รักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน การจัดระเบียบการจราจร 

และก าหนดเขตพืน้ที่ห้ามเข้า ในกรณีเกิดอัคคีภัย หรอืภัยพิบัติอื่นๆ 

๓) สนับสนุนรว่มกับเจ้าหนา้ที่ต ารวจด าเนินการปูองกันโจรกรรม การก่ออาชญากรรม การ

ชุมนุมการก่อความไม่สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
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๔) ร่วมควบคุม ตรวจตราบุคคลที่นา่จะเป็นอันตรายต่อความไม่สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

ดูแลให้ความปลอดภัยแก่ผูป้ระสบภัยและทรัพย์สินของผู้ประสบภัย ในกรณี เกิดภัยพิบัติตา่ง ๆ 

ร่วมด าเนินการรักษาความปลอดภัยต่อสถานที่ราชการ และบุคคลส าคัญในสถานการณร์ักษา

ความมั่นคงของประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕) ร่วมซักซ้อมแผนปูองกันภัย การรักษาความปลอดภัยร่วมกับฝาุยต่าง ๆ  

๖) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผูอ้ านวยการศูนย์อปพร. มอบหมาย 
 

๔. ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

๔.๑ นางวารุณ ี ณ นา่น   หัวหนา้ฝาุยสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัย 

๔.๒ นางล าดวน  แสงสว่าง     รองหัวหน้าฝาุยสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัย 

๔.๓ นางพิสมร  บุญทา     รองหัวหน้าฝาุยสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัย 

๔.4 นางวาสนา  ศรีแก้วขัน  สมาชิก อปพร.ประจ าฝาุยสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัย 

๔.5 นางไร  เหมอืงแก้ว   สมาชิก อปพร.ประจ าฝาุยสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัย 

๔.6 นางบุญยวง  กาบแดง  สมาชิก อปพร.ประจ าฝาุยสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัย 

๔.7 นางนติ  ขุน   สมาชิก อปพร.ประจ าฝาุยสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัย 

๔.8 นายจ ารัส  ปินทราย  สมาชิก อปพร.ประจ าฝาุยสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัย 

กรอบอ านาจหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

๑) จัดหา จัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้  เครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ในการช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภัย และผู้ที่ได้รับอันตราย หรอืบาดเจ็บไว้ลว่งหนา้เมื่อคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย  หรอื

ขณะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ 

๒) ร่วมช่วยเหลอืการอพยพผูป้ระสบภัย ดา้นการรักษาพยาบาล การอนามัย การจัดระเบียบ

ภายในสถานที่รองรับการอพยพพร้อมประสานงานหนว่ยต่าง ๆ ในการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภัย 

๓) ร่วมส ารวจจ านวนผูป้ระสบภัย และความเสียหายเบือ้งตน้ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

๔) จัดเตรียมสถานที่ในการช่ วยเหลอืสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัยเบือ้งตน้ ร่วมจัดระเบียบการ

สงเคราะหช่์วยเหลือการแจกจ่ายอาหาร และสิ่งของผูป้ระสบภัย 

๕) ร่วมซักซ้อมแผนปูองกันภัย การช่วยเหลือรักษาพยาบาล โดยเน้นการช่วยเหลือสงเคราะห์

ผูป้ระสบภัย และการเคลื่อนย้ายร่วมกับฝาุยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๖) ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ผูอ้ านวยการศูนย์ อปพร. มอบหมาย 
 

๕. หน่วยปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย 

๕.๑ นายคชนม ์ จอมงาม      หัวหนา้หนว่ยปฏิบัติการกู้ชพี กู้ภัย 

๕.๒ นายสุกิจ  ค าพิระ       รองหัวหน้าหนว่ยปฏิบัติการกู้ชพี กู้ภัย 

๕.๓ นายประยูร  กองเงนิ      รองหัวหน้าหนว่ยปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย 

๕.๔ นายสมคิด  แสนสุวรรณ์   สมาชิก อปพร.ประจ าหนว่ยปฏิบัติการกู้ชพี กู้ภัย 
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๕.5 นายประสงค์  ดงร าคาญ   สมาชิก อปพร.ประจ าหนว่ยปฏิบัติการกู้ชพี กู้ภัย 

๕.6 นายวัชรพันธ์  จันทร์ใส   สมาชิก อปพร.ประจ าหนว่ยปฏิบัติการกู้ชพี กู้ภัย 

๕.7 นางสาวเจษฎาพัน์ การระเกต 

  สมาชิก อปพร.ประจ าหนว่ยปฏิบัติการกู้ชพี กู้ภัย   
 

กรอบอ านาจหน้าที่ฝ่ายปฎบิัติการกู้ชีพกู้ภัย 

๑) ท าหนา้ที่เป็นหน่วยเผชิญเหตุ (First Responder Unit) ประจ าเทศบาลต าบลหนองหาร หรอื

ประจ าศูนย์ปูองกันภัยฝุายพลเรือนเทศบาลต าบลหนองหาร ปฏิบัติงาน กู้ชีพกู้ภัยเ บือ้งตน้ ใน

กรณีเกิดภัยพิบัติ หรอือุบัติเหตุทางถนนใหก้ารช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย และช่วยเหลือให้

การปฐมพยาบาล รวมทั้งเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยได้อย่างปลอดภัยรวดเร็ว และถูกต้องตามหลัก

วิชาการ สามารถใหก้ารสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ หรอืหนว่ยงานขา้งเคียงที่มีพื้น ที่ตดิต่อกัน ใน

การท างานกู้ชพีกู้ภัยได้อย่างรวดเร็ว 

๒) ให้การสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ หรอืหนว่ยงานขา้งเคียงในการท างานกู้ชพีกู้ภัย 

๓) ร่วมฝึกซ้อมแผนปูองกันภัยกับชุมชน หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ดูแลรับผดิชอบ เพื่อให้เกิด

ความคุ้นเคยโดยประสานกับคณะกรรมการชุมชน หมู่บ้าน เป็นเครือขา่ยไว้อย่างตอ่เนื่อง 

๔) ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ผูอ้ านวยการศูนย์ อปพร. มอบหมาย 
 

๖. หน่วยงานสวัสดิการ และแผนงาน ศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนเทศบาลต าบลหนองหาร  

๖.๑ เจ้าหนา้ที่วเิคราะหน์โยบาย ฯ เทศบาลต าบลหนองหาร    หัวหนา้ฝาุยสวัสดิการ ฯ 

๖.๒ ช่างโยธาเทศบาลต าบลหนองหาร   รองหัวหน้าฝาุยสวัสดิการ ฯ 

๖.๓ เจ้าหนา้ที่การเงินและบัญชี (ลูกจา้งประจ ากองคลัง) รองหัวหน้าฝาุยสวัสดิการ ฯ 

กรอบอ านาจหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการ และแผนงาน ศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนเทศบาลต าบลหนองหาร  

๑) จัดท าแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการศูนย์

ปูองกันภัยฝุายพลเรือนเทศบาลต าบลหนองหาร  

๒) ให้การสนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือสมาชิก อปพร.เทศบาลต าบลหนองหาร ตามสิทธิสวัสดิการ

ที่พึงได้รับตาระเบียบ ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

๓) จัดให้มกีารเผยแพรข่้อมูลขา่วสารใหส้มาชิก อปพร . และประชาชนได้ท ราบความเคลื่อนไหว

ด้านกิจกรรม และองค์ความรู้ดา้นการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    โดยศูนย์ อปพร . ต้อง

เป็นแหล่งข้อมูลด้ านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อเผยแพร่ใหชุ้มชนเกิดความ

ตระหนัก รว่มรับผิดชอบ และด าเนินชีวติด้วยความ ไมป่ระมาท รวมทั้งมีการให้บริการความรู้

ด้านต่าง ๆ เช่นสิทธิของผูป้ระสบภัยตามระเบียบของราชการ แผนเผชิญเหตุ และความรู ้ใน

การปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยชนดิต่าง ๆ  

๔) จัดส่งสมาชิก อปพร . หรอืเจ้าหนา้ที่เข้ ารับการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม ของศูนย์     

อปพร.กลาง หรอืหลักสูตรที่อง๕กรปกครองสว่นท้องถิ่น จัดใหม้ีการฝึกอบรมในหลักสูตรตา่งๆ 
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เพื่อยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์ อปพร . ท้องถิ่นให้สูงขึ้น เชน่หลักสูตร

ผูอ้ านวยการศูนย์ อปพร ./หลักสูตรวิทยากร /หลักสูตรการกู้ชีพขั้นก้าวหน้า /หลักสูตรนักข่าว 

อปพร ./ หลักสูตร อปพร .ดับเพลิง / กู้ภัยสารเคมี / กู้ภัยทางน้ า / กู้ภัยอาคารถล่ม / หลักสูตร

การใชว้ิทยุสื่อสารเบือ้งตน้ จนถึงระดับสูงของหลักสูตร และหลักสูตรเฉพาะแตล่ะประเภทของ

ภัยเป็นต้น 

๕) ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ผูอ้ านวยการศูนย์ อปพร. มอบหมาย 

 
หมายเหตุ : จ านวนและชื่อของฝุายต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เพ่ือการก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ให้ครอบคลุมภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ทั้งนี้ในแต่ละฝุายควรมีทั้งเจ้าหน้าที่
ของ อปท. เอง และจากหน่วยงานภายนอกด้วย
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 ภารกิจ 
- วางแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- การพัฒนาแผนงานเกี่ยวกับการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอน 
 -งานติดตามประเมินผลงานการฝึกซ้อมแผนฯ 
 -งานการจัดฝึกอบรมต่างๆ และงานการ
จัดท าโครงการเกี่ยวกับการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

 ภารกิจ 
- ควบคุม ก ากับดูแลให้การ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- อ านวยการและประสานการ
ปฏิบัติกับทุกภาคส่วน 

 

 

ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายแผนงาน และโครงการ 
 

 ภารกิจ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- รายงานสถานการณ์สาธารณภัย
ตามข้อเท็จจริงให้สื่อมวลชน
และประชาชนได้รับทราบ 
- เผยแพร่ความรู้ด้านการ
ปูองกันและบรรเทา           
สาธารณภัย 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 

 ภารกิจ 
- เฝูาระวังและติดตามสถานการณ์  
- ประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 
- วางระบบการเตือนภัย  
-การช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัย       
--การกู้ชีพ กู้ภัย การอพยพ  
-การรักษาความปลอดภัย  
-วางระบบการติดต่อสื่อสาร 
 
 
 

ฝ่ายป้องกัน และปฏิบติัการ 

/ส่ือสาร 
 ภารกิจ 

- ส ารวจความเสียหาย และความ
ต้องการด้านต่างๆ ของผู้ประสบภัย 
-จัดท าบัญชีผู้ประสบภัย 
-การสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย  
-การฟื้นฟูบูรณะสิ่งที่ช ารุดเสียหาย
ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือใกล้เคียง
กับสภาพเดิมให้มากท่ีสุด  
 
 

 

ฝ่ายสวัสดิการ 
 

 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลหนองหาร 
(นายกเทศมนตรีต าบลหนองหาร เป็นผู้อ านวยการ ฯ ) 

หน่วยปฏิบัต:ิ 
- ส านักปลัด 
- ก านัน/ผู้ใหญ ่/ผู้น าชุมชนในพื้นท่ี 
-คณะกรรมการ ปภ.หมู่บ้าน/ชุมชน 
- อปพร อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย. /
อาสาสมัครต่างๆ อาสาสมัครกู้ชีพ
กู้ภัยเทศบาลต าบลหนองหาร 

ฯลฯ 
 

หน่วยปฏิบัต:ิ 
- ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองหาร 
- กองช่างเทศบาลต าบลหนองหาร 
- กองคลังเทศบาลต าบลหนองหาร 

ฯลฯ 
 
 

หน่วยปฏิบัต:ิ 
- รองนายกเทศมนตรี        

ล าดับท่ี 1 ท่ีได้รับมอบหมาย 

-สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  

หนองหารท่ีได้รับมอบหมาย 

- ส านักปลัดเทศบาลต าบล  

หนองหาร 

- ก านัน/ผู้ใหญ ่/ผู้น าชุมชน 

- อปพร .อาสาสมัครตา่งๆ  

ฯลฯ 
 

 

หน่วยปฏิบัต:ิ 
- ส านักปลัดปลัดเทศบาลต าบล
หนองหาร 
- ก านัน/ผู้ใหญ ่/ผู้น าชุมชนในพื้นท่ี 

ฯลฯ 
 

แผนภูมิที่ 3 : โครงสร้างกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    

หน่วยปฏิบัต:ิ 
- งานปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย ส านัก
ปลัดเทศบาลต าบลหนองหาร 

ฯลฯ 
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1. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 

 1.1 ภาวะปกติ 
    เทศบาลต าบลหนองหาร ได้จั ดท ากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ......  
ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ 

(1) ก าหนดให้มีแผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในการจัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณ หรอื
สิ่งอื่นใดในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรอืจะเกิดสาธารณภัย 

(2) ก าหนดให้มีแผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมอืเครื่องใช้ และยานพาหนะ   เพื่อใชใ้น
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ฯลฯ 

   รายละเอียดตาม  ภาคผนวก ก  (แผนงาน /โครงการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย              
ของเทศบาลต าบลหนองหาร ) 

 1.2 ภาวะฉุกเฉิน 

(1) ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของเทศบาลต าบลหนองหาร 

(2) ใช้จ่ายเงนิสะสม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงนิ  การฝากเงนิ     

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ .ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2548 

(3) ใช้เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ จากงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และหลักเกณฑ์ว่าด้วย  การ

ตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอ าน าจ หนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2543  

ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยเพื่อลดความสูญเสียและความเสียหายทั้งชีวติและทรัพย์สินของ

ประชาชนและของรัฐ  

ในกรณีที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นพืน้ที่ติดตอ่หรอืใกล้เคียงกับเทศบา ลต าบลหนองหาร                   

ได้สนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทีเกิดขึน้ในพื้นที่ให้ใชง้บประมาณของเทศบาลต าบลหนองหาร  เมื่อมี

ความจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจา้หนา้ที่หรอืหนว่ยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

แหง่พื้นที่ของตน ใหผู้้ อ านวยการท้องถิ่นแจ้งผูอ้ านวยการอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อสั่งการ

โดยเร็วต่อไป 
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บทที่ 4 

การปฏิบัติก่อนเกิดภัย 

4.1 การวเิคราะห์สถานการณ์ ประเมินผลกระทบ ความสูญเสีย และศักยภาพ 

   เทศบาลต าบลหนองหาร มีปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดความล่อแหลม เปราะบาง ในด้านสาธารณภัย

ที่เกิด ได้แก ่ ภัยที่เกิดจาก อัคคีภัย ไฟปุา ภัยแล้ง และหมอกควันเป็นประจ าทุกปี เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่

ราบเชงิเขา ประกอบกับภูมศิาสตร์ของจังหวัดเชยีงใหม่เป็นแอง่กระทะ  หากเกิดภัยจะเกิดความสูญเสีย      

อาจท าให้บ้านเรือน และพืน้ที่ประกอบอาชีพ ได้รับความสูญเสีย เนื่องจากบ้านเรือน ส่วนมาเป็นบ้านเรอืน    

ช้ันเดียวปลูกติดกันรายทาง และมีพื้นที่การเกษตรโดยรอบ หากได้รับความเสียหายจะท าให้เกิดผลกระทบเป็น

บริเวณกว้าง เทศบาลต าบลหนองหารมศีักยภาพในการจัดการสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงที เป็นเพราะ

เทศบาลต าบลหนองหารมีเครื่องมอื และพาหนะในการปฏิบัติภารกิจในการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 

เชน่ รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์จ านวน 2 คัน ,รถกระเชา้ไฟฟูา 1 คัน , รถบรรทุกขนาดกลาง 6 ล้อ 1 คัน  

รถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) 1 คัน เป็นต้น อกีทั้งเทศบาลต าบลหนองหารได้ด าเนินการจัดท าแผนที่เสี่ยงภั ย 

แยกตามประเภทภัย เพื่อรองรับการเกิดภัยแต่ละประเภทอีกด้วย 

4.2  การป้องกัน และลดผลกระทบ (หลักการปฏิบัติ) 

   ให้เทศบาลต าบลหนองหาร  และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็น

เพื่อการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เหมาะสมกับการประเมนิความเสี่ยงและ ความลอ่แหลมของ

พืน้ที่ รวมทั้งการวางแนวทางการปฏิบัติการให้พรอ้มเผชิญสาธารณภัยและด าเนนิการฝึกซ้อม ตามแผนที่

ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ทุกภาคส่วนในเขตพืน้ที่เทศบาลต าบลหนองหารเกิดความพร้อมในทุกด้าน 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1.1. การ

วิเคราะหค์วาม

เสี่ยงภัย 

(1) ประเมินความเสี่ยงภัยและความลอ่แหลมในเขตพืน้ที่ โดย

พิจารณาจากข้อมูลสถิตกิารเกิดภัยและจากการวิเคราะหข์้อมูล

สภาพแวดล้อมตา่ง  ๆ

(2) จัดท าแผนที่เสี่ยงภัย แยกตามประเภทภัย 

 ส านักปลัด  
(ผูร้ับผิดชอบ
หลัก) 

 กองชา่ง  

 กองคลัง 

 ก านัน/
ผูใ้หญ่บ้าน/
ผูน้ าชุมชน 

 คณะกรรมการ
หมูบ่้าน/ชุมชน 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1.2 การ

เตรียมการดา้น

ฐานขอ้มูลและ

ระบบ

สารสนเทศ 

 

(1) จัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัย       

เชน่ เครื่องจักรกล วัสดุ อุปกรณ์เพื่อการปูองกันและบรรเทา          

สาธารณภัย ขอ้มูลพืน้ที่เสี่ยงภัย สถิติการเกิดภัย พืน้ที่ และความ

รุนแรงของภัย และก าหนดให้มีเจา้หนา้ที่ ผู้รวบรวมข้อมูล บันทึก

เหตุการณท์ี่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติในพืน้ที่ เชน่ ภาพถ่าย เป็นต้น 

(2) พัฒนาระบบเชื่อมโยงขอ้มูลด้านสาธารณภัยระหว่าง

หนว่ยงานใหม้ีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ร่วมกัน 

(3) ส่งเสริมการขึ้นทะเบียน เกษตรกร ด้านพืช ดา้นปศุสัตว์ และ

ด้านประมงและใช้เป็นข้อมูลเพื่อการอพยพและสงเคราะห์

ผูป้ระสบภัย 

 

 

 ส านักปลัด 
(ผูร้ับผิดชอบ
หลัก( 

 งานวิเคราะห์
นโยบาย และ
แผน ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
ปลัดเทศบาล 

1.3 การ
เตรียมการ
ปูองกันด้าน
โครงสรา้งและ
เครื่องหมาย
สัญญาณเตือน
ภัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ปรับปรุงและจัดหาพืน้ที่รองรับน้ าและกักเก็บน้ า 

(2) ก่อสร้างก าแพง พนัง หรอืรอดักตะกอน  ท าฝายชะลอน้ า 

ก าแพงกันคลื่น เพื่อลดความรุนแรงและปูองกันความเสียหายแก่

สถานที่ส าคัญในพืน้ที่ (ภาคผนวก ฆ )หรอืการสูญเสียพื้นดินจาก

การกัดเซาะชายฝั่งของทะเล แม่น้ าและแหลง่น้ า  

(3) ปรับปรุงสถานที่เพื่อเป็นสถานที่หลบภัยชั่วคราว ส าหรับ

พืน้ที่ที่การอพยพหนีภัยท าได้ยากหรือไม่มีพื้นที่หลบภัยที่

เหมาะสม  เพื่อเตรียมการอพยพไปยังสถานที่รองรับการอพยพ 

ต่อไป 

(4) ก่อสร้าง /ปรับปรุงเส้นทางเพื่อกา รส่งก าลังบ ารุง หรอื

เส้นทางไปสถานที่หลบภัยให้ใชก้ารได้ตลอดเวลา 

(5) จัดเตรียมระบบการแจ้ง ข่าวภัยระบบ เตือนภัย ปูายเตอืนภัย       

ปูายเส้นทางหนภีัยรวมทั้งสัญญาณเตือนภัยรูปแบบต่าง ๆ   เพื่อแจ้ง

เตือนภัยให้ประชาชนและเจ้าหนา้ที่ได้รับทราบล่วงหน้า 

 

 กองชา่ง และ

ส านักปลัด 

(ผูร้ับผิดชอบ

หลัก( 

  

 ก านัน/

ผูใ้หญ่บ้าน/

ผูน้ าชุมชน 

 คณะกรรมการ
หมูบ่้าน/ชุมชน 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
2. การเตรยีม

ความพร้อม 

2.1 ด้านการ
จัด
ระบบปฏิบัติกา
รฉุกเฉิน 

(1) จัดท าคู่มอืการ ตอบโต้สาธารณภัยและจัดท าแผนเผชิญเหตุ 

และมีการฝึกซ้อมแผนเป็นประจ าทุกปี โดยเฉพาะในพืน้ที่ที่เคย

ประสบภัย (2) จัดเตรียมระบบการตดิต่อสื่อสารหลัก สื่อสารรอง 

และสื่อสารส ารอง รวมทั้งก าหนดช่องความถี่กลางด้านสาธารณภัย 

และมีการฝึกซ้อมการอ านวยการสื่อสารอย่างสม่ าเสมอ  

(3) จัดเตรียมเส้นทางอพยพ  สถานที่ปลอดภัยส าหรับคนสัตว์

เลี้ยง และปศุสัตว์  รวมทั้งพืน้ที่รองรับการดูแลรักษาพยาบาล

ผูบ้าดเจ็บ 

(4) จัดเตรียมทะเบียนรายการสิ่งของจ าเป็น เช่น อาหาร เวชภัณฑ์ 

และอุปกรณ์เครื่องใช้ตา่งๆที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวติ 

(5) ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย  ความสงบเรียบร้อย           

การควบคุม การจัดการจราจรและเส้นทางการสัญจร รวมทั้ง

ก าหนด จุด ขึ้น ลง ยานพาหนะภายในเขตพืน้ที่ประสบภัย 

(6) จัดระบบการสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัยและการดูแลสิ่งของบริจาค 

(7) จัดท าและปรับปรุงบัญชีรายชื่อคนที่ตอ้งช่วยเหลือเป็นกรณี

พิเศษ 

 ส านักปลัด  
(ผูร้ับผิดชอบ
หลัก) 

 กองชา่ง  

 กองคลัง 

 ก านัน/
ผูใ้หญ่บ้าน/
ผูน้ าชุมชน 

 คณะกรรมการ

หมูบ่้าน/ชุมชน 

 อปพร. ,อสม.,

อาสาสมัคร

ต่างๆ  

2.2 ด้านการ
ส่งเสริมการให้
ความรูแ้ละ
สร้างความ
ตระหนักเรื่อง
การปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

 

 

 

 

 

(1) สนับสนุนการใชส้ื่อประชาสัมพันธ์ ด้านสาธารณภัยในการ

รณรงคป์ระชาสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังจติส านึก และวัฒนธรรมความ

ปลอดภัย อย่างตอ่เนื่อง 

 (2) จัดให้มกีิจกรรมเพื่อการอนุรั กษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  และเผยแพร่  ความรูค้วามเข้าใจแก่ประชาชน            

เชน่ การปลูกปุา ปุาชายเลน การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดนิ

และน้ า 

(3) พัฒนารูปแบบและเนือ้หาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้

ชัดเจนเข้าใจง่าย เหมาะสม เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายแต่ละกลุ่ม  

(4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องคก์รเครือขา่ยในการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ

อาสาสมัครตา่งๆ มสี่วนรว่มในการรณรงค์ในเรื่องความปลอดภัย

อย่างตอ่เนื่อง 

 

 ส านักปลัด  

(ผูร้ับผิดชอบ

หลัก) 

 กองวิชาการ

และแผนงาน 

 ก านัน /

ผูใ้หญ่บ้าน /

ผูน้ าชุมชน 

 คณะกรรม  

การปูองกัน ฯ

หมูบ่้าน/ชุมชน 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
2.3. ด้าน
บุคลากร 

(1) จัดเตรียมและมอบหมายเจ้าหนา้ที่ที่รับผดิชอบงานปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย และก าหนดวิธีการปฏิบัติตามหนา้ที่และ

ขั้นตอนต่าง  ๆ

(2) จัดการฝึกอบรม สัมมนา และกิจกรรมเพื่อการ พัฒนา

ศักยภาพบุคลากรด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้ง

ให้ความรู้ในเรื่องขนบธรรมเนยีม ประเพณี ขอ้หา้ม ขอ้จ ากัด ของ

ชุมชน 

(3) เสริมสรา้งศักยภาพชุมชนโดยการฝึกอบรมประชาชนในการ

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือตนเอง ผูอ้ื่นและชุมชน

เมื่อเกิดภัย รวมทั้งการขับ ขี่ ยานพาหนะในพืน้ที่ประสบภัย 

(4) จัดท าบัญชีรายชื่อ  และข้อมูลเครื่องมอื เครื่องจักร 

ยานพาหนะ รวมทั้งข้อมูลทักษะ ความช านาญ ในการปฏิบัติงาน

ของ องค์กา ร สาธารณกุศล เพื่อ เตรียมความพรอ้ม และ มอบ

ภารกิจในการปฏิบัติการขององค์การสาธารณกุศลในเขตพืน้ที่

และพืน้ที่ข้างเคียง  

 ส านักปลัด 

(ผูร้ับผิดชอบ

หลัก) 

 งานปูองกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัยส านัก

ปลัดเทศบาล 

 ก านัน/

ผูใ้หญ่บ้าน/ผูน้ า

ชุมชน 

 อปพร . ,อส .

,อาสาสมัคร  

ฯลฯ 

2.4 ด้าน
เครื่องจักรกล 
ยานพาหนะ 
วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ
เครื่องใช้ และ
พลังงาน 

(1) จัดเตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมอื วัสดุอุปกรณ์

ที่จ าเป็นให้พร้อม ใช้งานได้ทันที 

(2) จัดท าบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมอื วัสดุอุปกรณ์

ของหน่วยงานภาคีเครือขา่ยทุกภาคส่วน (ภาคผนวก จ) 

(3) ปรับปรุง ซ่อมแซม เครื่องจักรกล เครื่องมอื วัสดุ อุปกรณ์

ด้านสาธารณภัยให้มคีวามพรอ้มใชง้าน 

(4) จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นพืน้ฐานส าหรับชุมชน 

(5) จัดเตรียมเชื้อเพลิงส ารอง/พลังงานส ารอง 

(6) ก าหนดจุดระดมทรัพยากร เพื่อการบรรเทาสาธารณภัยและการ

อพยพ 

 งานปูองกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัยส านัก

ปลัดเทศบาล 

 ก านัน/

ผูใ้หญ่บ้าน/

ผูน้ าชุมชน 

 

2.5 ด้านการ
แจ้งข่าว เฝาู
ระวัง และ
เตือนภัย 

(1) จัดตัง้ศูนย์รับแจ้งเหตุด่วน สาธารณภัย 

(2) ส่งเสริมการเรียนรู้ ซักซ้อมความเข้าใจ  ในระบบการแจ้งข่าว     

การรายงาน และ เตือนภัย  การใชส้ัญญาณ เตือนภัยหรือ

สัญลักษณ์การเตือนภัย เชน่ การใชธ้งส ีเขียว เหลือง แสด แดง แก่

ประชาชน รวมทั้งการปฏิบัติเมื่อได้รับการแจ้งข่าวหรอืเตือนภัย  

โดยใหป้ระชา ชนตระหนักว่าปรากฏการธรรมชาติไม่ได้เป็นภัย

พิบัติเสมอไป แต่หากมีความประมาท ขาดการเตรียมความ

 ส านักปลัด

(ผูร้ับผิดชอบ

หลัก) 

 อาสาสมัคร

แจ้งเตือนภัย 

 ก านัน /
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
พร้อม ก็อาจได้รับอันตรายจากภัยพิบัติ 

(3) ติดตามการรายงานสภาพอากาศ ปรากฏการธรรมชาติ ข้อมูล

สถานการณน์้ า และการแจ้งข่าว  การเตอืนภัย จากกอง

อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนอืขึน้ไป และ

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน 

กรมทรัพยากรน้ า กรมอุทกศาสตร์ การไฟฟูาฝาุยผลิต กรมปุา

ไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธ์พืช กรมทรัพยากรธรณี 

กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์เตอืนภัยพิบัติ

แหง่ชาติ รวมทั้งสื่อต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล เฝาูระวัง วิเคราะห ์

ประเมิน แนวโน้ม การเกิดภัย  ด าเนนิการ แจ้งข่าวใหป้ระชาชน

ทราบ ถึงระยะเวลา ภาวะที่จะคุกคาม (อันตรายต่อชีวติและ

ทรัพย์สิน ) เป็นระยะ ๆ และให้ความส าคัญกับผูท้ี่ตอ้งช่วยเหลือ

เป็นกรณีพิเศษ เชน่ผู้พิการ ทั้งนีค้วามถี่ของการแจ้งข่าว เตือนภัย

ขึน้อยู่กับแนวโน้มการเกิดภัย 

(4) จัดให้มอีาสาสมัครและเครอืข่ายเผา้ระวังและแจ้ง ข่าว เตือน

ภัยระดับชุมชน ท าหนา้ที่ตดิตาม เฝูาระวั งปรากฏการธรรมชาติ  

ที่มแีนวโน้ม การเกิดภัย แจ้งข่าว เตือนภัยแก่ชุมชน และรายงาน

สถานการณแ์ก่กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาส าธารณภัย

ท้องถิ่นโดยใช้ระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจง้เตอืนภัย ของชุมชน 

(5) ประกาศยกเลิกสถานการณเ์มื่อพสิูจนท์ราบแนชั่ดว่าไม่มภีัย

มาถึง  

ผูใ้หญ่บ้าน /

ผูน้ าชุมชน 

 อปพร . ,อส .

,อาสาสมัคร 

ฯลฯ 

2.6 ด้านการ
เตรียมรับ
สถานการณ์ 

(1) จัดประชุมหนว่ยงานและเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เชน่ สถานพยาบาล ไฟฟูา ประปา ผูน้ า
ชุมชน ฯลฯ 
(2) มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ ให้แก่ เจ้าหนา้ที่และ
หนว่ยงานนัน้ 

(3) ก าหนดผู้ประสานงานที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาของแต่ละ

หนว่ยงาน (ภาคผนวก .ฉ) 

 

 

 

 

 

 ส านักปลัด 

(ผูร้ับผิดชอบ

หลัก) 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
3. ด้านการ

การอพยพ 

(1) จัดท าคู่มอืการอพยพ คู่มือการช่วยเหลือตนเองเบ ้ืองตน้เมื่อมีภัย

พิบัติหรอืแนวทางการปฏิบัติในการมาอยู่ในพืน้ที่รองรับการ

อพยพ ที่สัน้ ง่ายต่อการท าความเข้าใจ ให้ประชาชน ได้ศกึษา  

(2) ด าเนินการส ารวจพื้นที่  ก าหนดสถานที่ปลอดภัยเพื่อรองรับ

การอพยพประชาชน สัตวเ์ลี้ยงและปศุสัตว์ โดยแยกระหว่างคนกับ

สัตว์ 

(3) ประชุมหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อรับทราบข้อมูลและซักซ้อมขัน้ตอน

การอพยพ รวมทั้งทบทวนขั้นตอนและฝกึซ้อมการอพยพ รวมถึง

การสื่อสาร ในระหวา่งการอพยพ  

(4) จัดให้มปีูายแสดงสัญญาณเตือนภัยปูายบอกเส้นทางอพยพ 

(5) ก าหนดเส้นทางหลักและเส้นทางรองส าหรับการอพยพซึ่งไม่

ขัดขวางการปฏิบัติของหน่วยงาน 

(6)จัดเตรียม เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ที่จ าเป็นต่อการ

อพยพ  

(7) จัดล าดับความส าคัญของการอพยพ โดยจัดแบ่งประเภทของ

บุคคลตามล าดับความจ าเป็นเร่งดว่นรวมทั้งก าหนดจุดนัดหมาย

ประจ าชุมชนเพื่อไปยังพืน้ที่รองรับการอพยพ 

(8) จัดเตรียมเครื่องมอื อุปกรณ์เพื่อการสื่อสาร  พร้อมทั้ง 

ทดสอบระบบการสื่อสาร เครื่องมอืสื่อสาร และปรับปรุงให้

พร้อมใชง้าน สามารถด ารงการสื่อสารได้ตลอดเวลา ทั้งวิทยุ

สื่อสาร โทรศัพท์พื้นฐาน รวมทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่  

(9) จัดเตรียมแบบลงทะเบียนผู้อพยพเพื่อให้ทราบจ านวนผู้

อพยพ และผูท้ี่ยังไม่อพยพ 

(10) จัดระบบรักษาความปลอดภัยในพืน้ที่อพยพและที่พักผู้อพยพ 

(11) จัดท าบัญชีสถานที่ปลอดภัยที่จัดเป็นศูนย์พักพิงช่ัวคราว           

ในพืน้ที่เพื่อรองรับผูป้ระสบภัย (ภาคผนวก ซ) 

 

  งานปูองกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัยส านัก

ปลัดเทศบาล 

(ผูร้ับผิดชอบ

หลัก) 

 ก านัน/

ผูใ้หญ่บ้าน 

 ผูน้ าชุมชน 

 ผูน้ าทาง

ศาสนา/

ผูบ้ริหาร

สถานศกึษา 

 มิสเตอรเ์ตือน

ภัย,

อาสาสมัคร

แจ้งเตือนภัย 

 อปพร . อสม . 

, อาสาสมัคร

ต่างๆ ฯลฯ 
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บทที่ 5 

การปฏิบัติขณะเกิดสาธารณภัย 
 

5.1 การเตรยีมพร้อมรับสถานการณ์ 

 (1) การเฝาูระวัง และตดิตามสถานการณ์ 

  1.1 จัดตัง้ศูนย์อ านวยการปูองกัน ภัยฝุายพลเรือน เทศบาลต าบลหนองหาร  ณ  ส านักงานเทศบาล

ต าบลหนองหาร เป็นศูนย์อ านวยการปูองกันภัยฝุายพลเรือน  เพื่อท าหนา้ที่ประสานการปฏิบัติกับหนว่ยงานต่ างๆ  

และประสานข้อมูลดา้นต่างๆ  ร่วมกับชุมชน  และจัดท าค าสั่งแตง่ตัง้ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายใน               

ศูนย์อ านวยการ ฯ (ผูช่้วยเลขานุการศูนย์อ านวยการ ฯ เป็นผูป้ฎิบัติ ฯ) 

1.2  จัดให้ชุมชนมสี่วนรว่มในการปูองกันด้วยการรณรงค์เผยแพรข่้อมูลขา่วสารสถานการณอ์ัคคีภัย

และผลกระทบจากอัคคีภัยในรูปแบบต่าง ๆ อย่างตอ่เนื่อง  (คณะกรรมการศูนย์อ านวยการ ฯ เป็นผูป้ฎิบัติ ฯ) 

1.3 จัดให้มกีารเตรียมความพร้อม ของก าลังพล ยานพาหนะ อุปกรณ์และเครื่องมอื ในการปูองกัน  

และบรรเทาสาธารณภัยได้ตลอดตลอดเวลา  (เจ้าหนา้ที่ฝุายปูองกัน ฯ เป็นผู้ปฎิบัติ ฯ) 

1.4 จัดท าแผนแมบ่ทปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อจัดระบบการปฏิบัติงานไว้ลว่งหนา้ให้

สามารถปูองกัน และระงับเหตุภัย  ได้ตามสถานการณข์องแต่ละพืน้ที่  โดยอาศัยอ านาจหน้าที่  ตามกฎหมาย  และ

จะต้องมีขอ้มูลส าคัญในการอ านวยการฯ  ประกอบด้วย 

1.4.1 ข้อมลูรถยนต์ดับเพลิง  รถน้ า  รถยนต์กู้ภัย  เป็นต้น   

1.4.2  อัตราก าลังเจา้หนา้ที่ฝุายต่าง ๆ ในการปูองกันและระงับภัย  

1.4.3 สถานที่เสี่ยงภัย  และรายละเอียดของสถานที่ 

1.4.4  รายชื่อวัตถุอันตรายที่มอียู่ในพืน้ที่  ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดภัยซ้ าซ้อน   

             พร้อมวธิีการด าเนนิการ 

1.4.5  รายชื่อผูบ้ังคับบัญชา  เจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง  และช่องทางการติดตอ่สื่อสาร  

1.4.6  แหลง่น้ า  แหลง่ทรัพยากรที่จ าเป็น 

1.4.7.  ระบบการปูองกันภัย  เชน่  การก าหนดพืน้ที่ของการตรวจระยะเวลา 

              ที่ตรวจ  การรายงานผล  การฝกึซ้อมการปูองกันภัย 

(เจ้าพนักงานปูองกัน ฯ เป็นผู้ปฎิบัติ ฯ) 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1. การเฝ้าระวัง ติดตาม และ

การรายงานสถานการณ์ 

 

(1) จัดเจ้าหนา้ที่เฝูาระวังและ

ติดตามสถานการณภ์ัย ตลอด       

24 ช่ัวโมง และประสานก านัน 

ผูใ้หญ่บ้าน ผู้น าชุม ชนหรอืผูน้ า

หมูบ่้าน รวมทั้งอาสาสมัคร       

แจ้งเตือนภัย เพื่อเตรียมพร้อม    

เฝาูระวัง และตดิตาม

สถานการณภ์ัยอย่างต่อเนื่องและ

ให้รายงานสถานการณ์ การเกิด

ภัยมายัง  

เทศบาลต าบลหนองหาร 

 โทรศัพท์หมายเลข  

0-5387-7060 

วิทยุสื่อสาร ความถี่หลัก 

162.575 MHz  

นามเรียกขาน “หนองหาร” 

วิทยุสื่อสาร ความถี่รอง 

162.575 MHz  

นามเรียกขาน “หนองหาร” 
 

โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 

-งานปูองกัน และบรรเทาสาธารณ

ภัย ส านักเทศบาลต าบลหนองหาร 

   09-1852-9212 (หน.สป.) 

   08-7180-6994 (นายชา่ง

โยธา) 

   08-9700-0470 (พนักงาน

ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา) 

   0-8049-1043 (อาสาสมัคร

ปูองกันภัยฝุายพลเรือนเทศบาล

ต าบลหนองหาร ปฏิบัติงานกู้ชพี

กู้ภัย) 

 ส านักปลัด  (ผูร้ับผิดชอบ

หลัก) 

 งานปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภยั ส านักปลัดเทศบาล 

 ก านัน/ผูใ้หญ่บ้าน/ผูน้ าชุมชน 

 อปพร. อสม. , อาสาสมัคร

ต่างๆ ฯลฯ 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

(2) รายงานสถานการณก์าร   

เกิดภัย ไปยังกองอ านวยการ

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อ าเภอ   และจังหวัดทาง  

(หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 

0-5349-2006, 0-5349-

2009) 

ตามแบบรายงานเหตุด่วน          

สาธารณภัย และวิทยุสื่อสารวิทยุ

สื่อสาร ที่ท าการปกครองอ าเภอ

สันทราย  

ความถี่ 156.200 MHz  

นามเรียกขาน “เอือ้งผ้ึง” 

วิทยุสื่อสาร สถานีต ารวจภูธร      

สันทราย  

ความถี ่153.200 MHz  

นามเรียกขาน “สันทราย” 

2. การประเมินสถานการณ์ (1) วิเคราะหแ์ละประเมิน  

สถานการณก์ารเกิดภัยเพื่อการ

ตัดสินใจแก้ปัญหา  โดยพิจารณา

เรื่อง ความรุนแรง ระยะเวลาการ

เกิดภัย พืน้ที่และประชาชนผู้ที่จะ

ได้รับผลก ระทบ ความอ่อนแอ 

เปราะบางและ ความสามารถของ

พืน้ที่ในการรับภัย   แนวโน้มการ

เกิดภัยซ้ าขึน้อีก รวมถึงภัยที่เกิด

ตามมา (Secondary disaster) 

รวมถึงภัยที่มคีวามซับซ้อน 

(Complex Disasters) เพื่อก าหนด

แนวทาง การตอบโต้ภัยและการ

แจ้งเตือนภัย 

 

 ส านักปลัด  (ผูร้ับผิดชอบ

หลัก) 

 กองชา่ง 

 ก านัน/ผูใ้หญ่บ้าน/ผูน้ าชุมชน 

 

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 

(2 ) ก าหนดพื้นที่ที่อาจได้รับ  

ผลกระทบแบ่งเป็น 3 พืน้ที่ พร้อม

ทั้งจัดเจ้าหนา้ที่เข้าในพืน้ที่เพื่อ

ติดตามและเฝูาระวังสถานการณ์

อย่างตอ่เนื่อง โดยแบ่งพื้นที่ได้รับ

ผลกระทบออกเป็น 3 พืน้ที่ ดังนี้ 

  - พืน้ที่ที่อาจได้รับผลกระทบ

รุนแรง ( เฝาูระวังและติดตาม

สถานการณอ์ย่างใกล้ชิด) 

  - พืน้ที่ที่อาจได้รับผลกระทบ   

ปานกลาง (เฝาูระวังและติดตาม

สถานการณ)์ 

  - พืน้ที่ที่อาจได้รับผลกระทบ

น้อย   

( เฝาูระวังและติดตาม

สถานการณ)์  

3. การแจ้งเตือนภัย 

ประชาสัมพันธ ์

และจัดการข่าวสาร 

( 1 ) ตรวจสอบยืนยันความ

ถูกต้องของขอ้มูลการเกิดภัยจาก

ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ น าชุมชน 

อาสาสมัคร  แจ้งเตือนภัย กอง

อ านวยการปูองกันและบรรเทา

สาธารณภัยระดับเหนอืขึน้ไป 

รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน

แจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางการ

สื่อสารทุกชนิด  

(2) ด าเนนิการแจง้เตอืนการเกิด

ภัยไปยังชุมชนพืน้ที่ที่ประสบภัย

และพืน้ที่ข้างเคียง โดยสื่อ ข่าย

การสื่อสาร เครื่องมอือุปกรณ์การ

เตือนภัยที่มอียู่ของชุมชน  เชน่   

วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว        

หอเตอืนภัย โทรโข่ง  

 

 ส านักปลัด  (ผูร้ับผิดชอบ

หลัก) 

 กองชา่ง 

 ก านัน/ผูใ้หญ่บ้าน/ผูน้ าชุมชน 

 คณะกรรมการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยหมูบ่้าน /

ชุมชน 

 อาสาสมัครแจง้เตอืนภัย 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

(3) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัย นั้น

ต้อง  ชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง 

และเข้าใจง่าย  เป็นข้อมูลที่บอก

ถึงอันตราย  ที่ก าลังเกิดขึ้นกับ

ชีวติและทรัพย์สิน อันได้แก่  

ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย  รัศมี

ความเสียหายตามพื้นที่การ

ปกครอง ช่วงเวลา ระยะเวลา     

ภัยจะรุนแรงยิ่งขึน้หรอืไม่ และ

ประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร 

หรอืต้องมีการอพยพหรอืไม่ 

รวมทั้งวิธีการแจง้เหตุ หมายเลข

โทรศัพท์ และการสื่อสารอื่นๆ  

โดยแจง้เตอืนภัยจนกว่า

สถานการณภ์ยัจะสิ้นสุด 

(4)เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและ

จ าเป็นต้องอพยพ ให้ด าเนินการ

ออกค าสั่งเพื่ออพยพประชาชนไป

ยังที่ปลอดภัย 

(5) ในกรณีเกิดไฟฟูาดับ การ

สื่อสาร เครื่องมอื สัญญาณ

เตือนภัย ไม่สามารถใช้ได้ ใหใ้ช้

สัญลักษณ์การเตือนภัยเช่น ธง 

นกหวีด หรอืการเตอืนภัยอื่นที่ได้

มีการซัก ซ้อมความเข้าใจกับ

ประชาชนไว้แล้ว  

(6) จัดให้มเีจ้าหนา้ที่ รับผิดชอบ        

ใน การให้ขอ้มูลเท่าที่จ าเป็น

เกี่ยวกับการด าเนินการของศูนย์

บัญชาการเหตุการณ ์แก่

สื่อมวลชน และประชาชน รวมทั้ง

รับฟังขอ้คิดเห็น ขอ้มูล ขอ้

เรียกร้องของประชาชนที่ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณภ์ัย  
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(2) การประเมนิ และรายงานสถานการณ ์

  การประเมนิระดับความรุนแรงของสาธารณภัยแบ่งเป็น 4 ระดับ โดยมีผู้รับผดิชอบตามระดับ ความ

รุนแรง  ตามตาราง ดังนี้ 

ระดับ ความรุนแรง การจัดการ 

1 สาธารณภัยที่เกิดขึน้ทั่วไป หรอืมี

ขนาดเล็ก 

ผูอ้ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ และ/หรอื

ผูช่้วยผูอ้ านวยการกรุงเทพมหานคร สามารถควบคุม

สถานการณแ์ละจัดการระงับภัยได้โดยล าพัง 

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผูอ้ านวยการในระดับ 1 ไม่สามารถควบคุม

สถานการณไ์ด้ ผูอ้ านวยการจังหวัด และ/หรอื

ผูอ้ านวยการกรุงเทพมหานครเข้าควบคุมสถานการณ์ 

3 สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มี

ผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง หรอื

สาธารณภัย  ที่จ าเป็นต้องอาศัย

ผูเ้ชี่ยวชาญหรอือุปกรณ์พิเศษ 

ผูอ้ านวยการในระดับ 2 ไม่สามารถควบคุม

สถานการณไ์ด้ ผูอ้ านวยกลาง และ/หรอืผูบ้ัญชาการ

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง่ชาติ เข้าควบคุม

สถานการณ์ 

4 สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มี

ผลกระทบร้ายแรงอย่างยิ่ง 

นายกรัฐมนตรหีรอืรองนายกรัฐมนตรี 

ที่นายกรัฐมนตรมีอบหมาย ควบคุมสถานการณ ์

 

(3) การแจ้งเตือนภัย 

   3.1  การจดัระบบการแจ้งเหตุ ลักษณะการปฎิบัติ  ดังนี้ 

              เป็นหนา้ที่ของงานปูองกัน  และบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล  หมายเลขโทรศัพท์        

0-5387-7060  สายด่วน หมายเลขโทรศัพท์ 091-8529212 

3.2  การรับแจง้เหตุสาธารณภัย  เมื่อได้รับรายงานหรอืแจง้ว่าเกิดเหตุขึน้ปฏิบัติ ดังนี้ 

         ให้ฝุายปูองกัน  และบรรเทาสาธารณภัย  ศูนย์อ านวยการปูองกัน  และบรรเทา   สาธารณภัย

เทศบาลต าบลหนองหาร ออกเผชิญเหตุ  และระงับเหตุในพืน้ที่รับผดิชอบทันทีที่เกิดภัย  เหตุแลว้แตก่รณี เช่น แจ้ง

ส านักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคในพืน้ที่ตัดกระแสไฟฟูาบริเวณที่เกิดเหตุ  หรอืประสานกับการประปาส่วนภูมิภาค  

เพื่อสนับสนุนน้ า (เจ้าพนักงานปูองกัน ฯ เป็นผู้ปฎิบัติ ฯ) 
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5.2 การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 

(1) การแบ่งมอบภารกิจ 

การปฏิบัติการในที่เกิดเหตุ  ให้อยู่ในความรับผดิชอบ  ดังนี้ 

          -การควบคุมการปฏิบัติในที่ เกิดเหตุในเขตเทศบาลให้อยู่ในความรับผดิชอบของผู้อ านวยการศูนย์

ปูองกันภัย พลเรอืน เทศบาลต าบล หนองหาร   หรอืผู้ ที่ได้รับมอบหมาย (เจ้าพนักงานปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 

(ขณะปฏิบัติงานอยู่หนา้ที่เกิดเหตุ เป็นผู้สั่งการ ) ส าหรับพืน้ที่นอกเข ตเทศบาล ให้อยู่ในความรับผดิชอบขอ ง

ผูอ้ านวยการศูนย์ปูองกันภัยฝาุยพลเรือนเทศบาลต าบลหนองหาร 

          -การรายงานสถานการณ์  และความเสียหายจากเหตุ สาธารณภัย  ให้รายงานให้ผู้อ านวย            

ศูนย์ปูองกันภัยฝาุยพลเรือนเทศบาลต าบลหนองหารทราบทุกระยะ จนกว่าสถานการณจ์ะยุติ 

การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response)  
   มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามขยายตัว ประชาชน ทุกคนที่เก่ียวข้องและเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย 
ช่วงระยะ 24 ชั่วโมง 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1.การช่วยเหลือผู้ประสบภัย  (1) สั่งใชห้นว่ยกู้ชีพกู้ ภัย 

เครื่องมือเครื่องจักรกล วัสดุ

อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย

เข้าปฏิบัติการในพืน้ที่ประสบภัย 

อพยพ ค้นหา ปฐมพยาบาล

ผูป้ระสบภัย รวมทั้งขนย้ายสัตว์

เลี้ยง ปศุสัตว์ไปยังที่ปลอดภัย 

ซึ่งเป็นพืน้ที่รองรับการอพยพ

หรอืเป็นศูนย์พักพิงช่ัวคราว โดย

มีการลงทะเบียนผู้อ พยพ สัตว์

เลี้ยง และปศุสัตว์ดว้ย 

(2) กรณีมีผู้บาดเจ็บใหน้ า

ผูบ้าดเจ็บ มาที่จุดรวบรวม

ผูบ้าดเจ็บ เพื่อปฐมพยาบาล 

และน าผูบ้าดเจ็บส่งต่อไปยัง

สถานพยาบาล โรงพยาบาล

ต่อไป 

(3) สนับสนุนเครื่องอุปโภค

บริโภคที่จ าเป็นแก่การด ารงชีพ 

เชน่ อาหารปรุงส าเร็จ น้ าดื่ม 

 ผูอ้ านวยการท้องถิ่น /

หัวหน้ าฝาุยปูองกันและ

ปฏิบัติการ (ผูร้ับผิดชอบหลัก) 

 กองคลัง ฝุายการเงิน 

 ก านัน /ผูใ้หญ่บ้าน /ผูน้ า

ชุมชน 

 อปพร 

 OTOS 

 อาสาสมัครแพทย์

ฉุกเฉิน/อาสาสมัครตา่งๆ 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

ให้แก่ประชาชนที่ ประสบภัยให้

เพียงพอและทั่วถึง 

(4) กรณีพืน้ที่ใดเป็นพืน้ที่วิกฤติ 

จ าเป็นต้องช่วยเหลือผู้ประสบภัย

อย่างเร่งด่วน แต่ไม่สามารถเข้า

ออกพืน้ที่ได้ ให้ประสานขอรับ

การสนับสนุนยานพาหนะจาก

กองอ านวยการปูองกันและ

บรรเทา สาธารณภัยระดับเหนอื

ขึน้ไป 

2. การระงับเหตุ (1) ส ารวจและก าหนดพื้นที่  

ปฏิบัติงาน ในพืน้ที่ประสบภัย 

เพื่อให้มพีืน้ที่ส าหรับเจา้หนา้ที่

ผูป้ฏิบัติ งานและจัดเก็บวัสดุ

อุปกรณ์ เครื่องมอืเครื่องจักร     

เพื่องา่ยต่อการควบคุม

ทรัพยากรส าหรับปฏิบัติงาน 

(2) ก าหนดกิจกรรม และงานที่

ต้องด าเนนิการ 

(3) ก าหนดผู้รับผดิชอบ และ

จ านวนเจ้าหนา้ที่ที่สอดคล้องกับ

สถานการณ ์

( 4 ) ก าหนดช่วงเวลาการ

ปฏิบัติงาน (5) ระดมทรัพยากร 

ทั้งก าลังคน   หรอืวัสดุอุปกรณ์ 

เครื่องมือ เครื่องจักร ที่มคีวาม

พร้อมมายัง จุดรวบรวม

ทรัพยากรเพื่อรอรับการ

มอบหมายภารกิจ 

 

 

( 6 ) ปิดกั้นมใิห้ผู้ไม่มีสว่น

 ผูอ้ านวยการท้องถิ่น /

หัวหนา้ฝาุยปูองกันและ

ปฏิบัติการ (ผูร้ับผิดชอบหลัก) 

 ฝาุยรักษาความสงบ

เรียบร้อย 

 ฝาุยอ านวยการ 

 กองคลัง ฝุายการเงิน 

 ก านัน/ผูใ้หญ่บ้าน 

 อาสาสมัครแพทย์ฉุกเฉิน 

 อปพร./มิสเตอรเ์ตือนภัย /

OTOS/อาสาสมัครตา่งๆ 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

เกี่ยวข้องเขา้ไปในพืน้ที่ที่เกิดสา

ธารณภัยและพืน้ที่ใกล้เคียง 

( 7 ) สั่งใชห้นว่ยกู้ชีพกู้ภัย 

เครื่องมือ เครื่องจักรกล  วัสดุ

อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย

เข้าปฏิบัติการในพืน้ที่ประสบภัย 

เพื่อควบคุมสถานการณไ์ม่ให้

ลุกลามขยายตัวโดยด ารงการ

สื่อสารตลอดเวลา    

(8) ตรวจสอบเส้นทางคมนาคม    

ที่รับผดิชอบ ที่เกิดการช ารุด 

เสียหายจากภัย พร้อมทั้งติดปูาย

เตือนใหป้ระชาชนผู้ใชเ้ส้นทางได้

ทราบและปิดกั้นช่องทาง

การจราจร และ จัดเจ้าหนา้ที่ 

หรอือาสาสมัคร อ านวยความ

สะดวกการจราจรในจุดอันตราย 

(9) จัดให้มกีารรวบรวมข้อมูล 

การแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อการ

ตอบโต้สถานการณ์ บนพืน้ฐาน

ของขอ้มูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง 

แมน่ย า 

 

(2) การลดผลกระทบของภัย 

         มอบหมายให้เจ้าพนักงานปูองกันบรรเทาสาธารณภัย (ขณะปฏิบัติงานอยู่หนา้ที่เกิดเหตุเป็น

ผูบ้ังคับบัญชาสั่งการ) 

-การสั่งการให้เจ้าหนา้ที่เข้าระงับเหตุ  ใหย้ึดหลักความส าคัญ เรื่องความปลอดภัยของพนักงาน  การ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการรักษาทรัพย์สินตามล าดับ และมุ่งระงับภัยที่เกิดขึน้ให้ยุติโดยเร็ว 

-ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวา่อยู่ในขีดความสามารถที่จะจัดการแก้ไขปัญหาหรอืไม่โดยพิจารณาจาก

ความรุนแรงของภัยเป็นเกณฑ ์ ดังนี้ 

ระดับ  1  ภัยเล็กน้อย  สามารถระงับเหตุได้โดยล าพัง  เมื่อด าเนินการแล้วรายงานให้ผู้อ านวยการปูองกัน

และระงับอัคคีภัยอ าเภอทราบ 
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ระดับ  2  ภัยรุนแรงเกินขีดความสามารถจะระงับเหตุได้โดยล าพัง  ให้รอ้งขอความช่วยเหลือจากเทศบาล  

และหนว่ยงานตา่ง ๆ  ในพืน้ที่โดยด าเนินการดังนี้ 

1) ตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจขึน้  เพื่อเป็นศูนย์อ านวยการและประสานการปฏิบัติระหว่าง

หนว่ยงานตา่ง ๆ  โดยให้ผู้อ านวยการปูองกันและระงับอัคคีภัยเทศบาลต าบลหนองหารเป็นผู้อ านวยการศูนย์ 

2)  เมื่อเทศบาล  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ร้องขอการสนับสนุนจัดส่ง

เจ้าหนา้ที่พรอ้มอุปกรณ์ มาถึงที่เกิดเหตุให้หัวหน้าชุดปฏิบัติการรายงานตัว  ณ  ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ  และ

ปฏิบัติงานตามค าสั่งของผู้อ านวยการปูองกันภัยฝุายพลเรือนท้องที่ที่เกิดเหตุ 

  3)  จัดระเบียบจราจรบริเวณที่เกิดเหตุ  และก าหนดพื้นที่หา้มเข้าให้เจ้าหนา้ที่ต ารวจดูแลความสงบ

เรียบร้อย  และจัดท าก าลังอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  เข้าช่วยเหลือการปฏิบัติงาน 

 

  4)  ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนผู้อาศัยอยู่ใ นที่เกิดเหตุและบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบทราบถึง

การด าเนินการของเจ้าหนา้ที่  การให้ความช่วยเหลือ  ฯลฯ  เพื่อลดความสับสนและสรา้งขวัญก าลังใจแก่ผู้ประสบภัย  

รวมทั้งให้ขา่วต่อสื่อมวลชน ด าเนนิการโดยผูอ้ านวยการศูนย์ปูองกันภัยฝุายพลเรือนเทศบาลต าบลหนองหาร 

5)  ให้หนว่ยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลท าการปฐมพยาบาลผูไ้ด้รับบาดเจ็บปุวย  ณ  จุด 

เกิดเหตุ และน าส่งโรงพยาบาล  หากจ าเป็นต้องรับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 

6) ขอรับการสนับสนุนหนว่ยพยาบาลจากโรงพยาบาล กรณีมีผู้บาดเจ็บจ านวนมาก 

  7)  รายงานเหตุการณใ์ห้ผู้อ านวยการปูองกัน  ฯ ช้ันเหนือขึน้ไปทราบทุกระยะจนกว่าสถานการณจ์ะ

ยุติ  ผูช่้วยผูอ้ านวยการศูนย์ปูองกันภัยฝุายพลเรือนเทศบาลต าบลหนองหาร 

  8)  ศูนย์อ านวยการปูองกันภัย ฝาุยพลเรือน เทศบาลต าบล หนองหาร   ติดตามสถานการณอ์ย่าง

ต่อเนื่องหากเหตุการณ์ลุกลาม หรอืกองอ านวยการปูองกันภัยเขตท้องที่อื่นรอ้งขอ ให้ประสานแจ้งหนว่ยงานใกล้เคียง

เข้าช่วยเหลือ 

 ระดับ  3  ภัยเกิดรุนแรงกว้างขวาง  หรอืจุดเกิดเหตุไม่สามารถเข้าทั่วถึงได้โดยงา่ยต้องอาศัยอุปกรณ์พิเศษ  

เชน่  บริเวณตลาดสด   หอ้งแถว   ชุมชนหนาแนน่  ร้านค้าที่มวีัสดุไวไฟ เป็นต้น  ให้รอ้งขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

จากกองอ านวยการปูองกัน  และระงับภัยระดับอ าเภอสันทราย หรอืจังหวัดเชยีงใหม่  เพื่อขอการสนับสนุนก าลังคน  

อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใชแ้ละผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าช่วยเหลือการปฏิบัติงาน  โดยมีขั้นตอนเชน่เดียวกับภัย

รุนแรงระดับ  2 
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(3) การอพยพ และค้นหาในพืน้ที่ประสบภัย 

ให้ฝาุยปูองกัน และบรรเทาภัย ตามโครงสร้าง ฯ 

๑) ตรวจตราสอดส่องสถานที่ ที่ไม่ปลอดภัย ส ารวจพืน้ที่เสี่ยงภัย พืน้ที่รองรับการอพยพ 

เส้นทางอพยพ และเครื่องมือเครื่องใชใ้นการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 

๒) จัดเตรียม ซ่อมบ ารุงเครื่องมอื อุปกรณ์ ยานพาหนะส าหรับก ารแจ้งเตือน และการกู้ชีพ

กู้ภัยใหพ้ร้อมใชง้าน พรอ้มจัดให้มีเวรรับ – ส่งวิทยุเพื่อประสานงาน เพื่อการปูองกัน และ/ หรอืขณะเกิดสาธารณภัย 

๓) เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย ให้แจง้ให้ศูนย์ประสานงาน ฯ ทราบ พรอ้มรายงานตัวต่อ

ผูอ้ านวยการศูนย์ ฯ และเข้าร่วมกับเจ้าพนักงานท้องถิ่ น บรรเทาภัย การค้นหาช่วยเหลือ ผูบ้าดเจ็บหรอืตกอยู่ใน

อันตราย อ านวยความสะดวกใหก้ับผูอ้พยพ หรอืผูป้ระสบภัย  

 

5.3 การประเมินความเสียหาย และความต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้น    

  เมื่อเหตุการณ์ยุติลงแล้ว  ให้ศูนย์อ านวยการปูองกันภัย ฯ เทศบาลต าบลหนองหารปฏิบัติตาม

ขั้นตอนการฟื้นฟูบูรณะที่ก าหนดไว้  และให้ปฏิบัติเพิ่มเติม  ดังนี้ 

  1)  ให้ด าเนินการส ารวจผู้ประสบภัย และจัดท าบัญชีไว้เพื่อประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือ 

  2)  จัดการบรรเทาทุกข์ หรอืจัดสถานที่พักอาศัยชั่วคราว  ตลอดจนให้การช่วยเหลือสงเคราะห์

ผูป้ระสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยเงนิทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  

พ.ศ.2546 โดยใหเ้ป็นหนา้ที่ของเทศบาลต าบลหนองหาร 

  3)  กรณีอัคคีภัย บริเวณที่เกิดเพลิงไหมอ้าคารต้ังแตส่ามสิบหลังคาเรอืนขึน้ไป หรอืมีเนื้อที่ตัง้แต่

หนึ่งไร่ขึ้นไป  รวมทั้งบริ เวณที่อยู่ตดิต่อภายในระยะสามสิบเมตรโดยรอบบริเวณที่เกิดเพลิงไหมซ้ึ่งถือว่าเป็น  “เขต

เพลิงไหม้”  ตาม  พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร  พ .ศ.2522  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายควบคุมอาคารประกาศ

แสดงเขตเพลิงไหม ้ ณ  ส านักงานของราชการส่วนท้องถิ่นนัน้  และบริเวณที่เกิดเพลิง ไหม้โดยมีแผนที่สังเขปแสดง

เขตเพลิงไหม้พรอ้มทั้งระบุให้ทราบถึงการกระท าอันต้องหา้มตาม  พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร  พ .ศ.2522  และภายในสี่

สิบห้าวันนับตั้งแตว่ันที่เกิดเพลิงไหม้ห้ามก่อสร้างดัดแปลง  รื้อถอนหรอืเคลื่อนย้ายอาคารในเขตเพลิงไหม้ใหเ้จ้า

พนักงานท้องที่พิจารณาว่าสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหมห้รอืไม่ โดยค านึงถึงประโยชน์ในการปูองกันอัคคีภัย  

การสาธารณสุข  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การผังเมอืง  การสถาปัตยกรรม  และการอ านวยความสะดวกแก่

การจราจรตอ่คณะกรรมการควบคุมอาคารภายในสิบห้าวันนับจากวันที่เกิดเพลิงไหม ้ เพื่อให้คณ ะกรรมการควบคุม

อาคารพจิารณาตาม  พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  ต่อไป 
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5.4 การรับบรจิาค และการจัดการของบรจิาค 

หากศูนย์อ านวยการปูองกัน  และบรรเทาสาธารณภัยแตล่ะระดับ  พิจารณาเห็นว่า  มีความ

จ าเป็นต้องจัดให้มกีารรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน  เพื่อช่วยเหลือผู้ประส บสาธารณภัยให้ดาเนินการตามระเบียบที่

เกี่ยวข้อง ดังตอ่ไปนี ้ 

(1) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือ  ผู้ ประสบสาธารณภัย  พ.ศ.2542 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

(2) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการเรี่ยไรของหนว่ยงานของรัฐ พ.ศ. 2544  

(3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงนิหรอืทรัพย์สินที่มผีูบ้ริจาคใหท้างราชการ  พ.ศ. 2526 85  

(4) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ ของศูนย์รับบริจาคเพื่อการ

สงเคราะหผ์ูเ้ดือดร้อน พ.ศ. 2547  
 

กรณีที่บุคคล  หนว่ยงาน  หรอืองค์กรใ ดจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย     

โดยที่บุคคล หนว่ยงานหรอืองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภารกิจใด  ๆ จากกองบัญชาการปูองกันและบรรเทา  สาธารณภัย

แหง่ชาติ หรอืกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตล่ะระดับ  ให้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้าย  และ

ส่งมอบสิ่งของบริจาคเอง 
 

1. หนว่ยรับบริจาคถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

1.1 หนังสือที่ มท 0803/ว64753 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับบริจาคเงินและสิ่งของ

หนว่ยงานตา่งๆ  

1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเงินหรอืทรัพย์สินที่มผีูบ้ริจาคใหท้างราชการ พ.ศ. 2526  

1.3 ด าเนนิการตามแนวทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ฯเรื่องระเบียบการจา่ย การเก็บและ

การรักษาเงินบางประเภทที่กรมประชาสงเคราะหไ์ด้รับเนื่องจากการปฏิบัติงานประชาสงเคราะห์   

1.4 ด าเนนิการตามแนวทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ฯ ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ ว่าด้วยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใชข้องศูนย์รับบริจาค เพื่อการสงเคราะหผ์ูเ้ดือดร้อน  

1.5 ด าเนนิการตามแนวทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ฯเรื่องหลักเกณฑ์การลงนามตอบ

ขอบคุณหรอือนุโมทนาการบริจาค  

2. การด าเนินงานด้านบุคลากร ให้ถือปฏิบัติตามหนา้ที่ ดังนี้  

1.1 แตง่ตัง้เจา้หนา้ที่เวรรับบริจาคประจาวันอย่างน้อย 2 คน/วัน โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  

- ตรวจสิ่งของบริจาค  

- กรอกรายละเอียดสิ่งของลงในใบรับบริจาค  

- บันทึกข้อมูลลงระบบฐานขอ้มูล online  

- พิมพ์ใบรับบริจาคและหนังสือตอบขอบคุณ  
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1.2 แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบสิ่งของบริจาคอย่างนอ้ย 3 คน/ 1 เดือน โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  

- คณะกรรมการตรวจสอบเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างสมุดแสดงความจ านง สมุดใบรับ

บริจาคสิ่งของ และรายงานประจาวันพร้อมลงลายมอืชื่อในรายงานประจ าวัน  

1.3 เจ้าหนา้ที่พัสดุ (ตามต าแหน่ง) โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  

- ทะเบียนคุมสิ่งของบริจาค  

- ตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานขอ้มูล online  

- เสนอขออนุมัติการเบิกใช้ หรอืจัดสรรจากผู้บริหาร  

- ตัดจา่ยในระบบ online  

- จัดสรรสิ่งของบริจาค และให้ผู้ขอรับการสนับสนุนเซ็นในรับหรอืใบเบิกสิ่งของบริจาค  

1.4 เจ้าหนา้ที่ธุรการ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  

- ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสอืตอบขอบคุณ / เสนอผูบ้ริหารลงนาม / ออกเลขที่

หนังสือและจัดส่งใบรับบริจาคและหนังสือตอบขอบคุณแก่ผูบ้ริจาค  

 

 

“ขั้นตอนการปฏิบัติงาน "กระบวนงานรับ และจัดสรรทรัพยากรบริจาค" 
 

หน่วยรับบริจาค 
 

1. ผูบ้ริจาคแสดงความจานงบริจาค    8 นาที/ผูบ้ริจาค 1 ราย 

2. การตรวจสอบสิ่งของบริจาค      2นาที/ 1 ชิน้  

3. กรอกรายละเอียดใบรับบริจาค     8 นาที  

4. บันทึกข้อมูลลงระบบฐานขอ้มูล online    15 นาที / 1 ใบแสดงความจ านง  

6. จัดเก็บทรัพยากรบริจาคที่คลังพัสดุเพื่อรอการจัดสรร   1 ชม. / 1 ใบแสดง ความจ านง  

7. จัดสรรสิ่งของบริจาค     1 ชม./ใบเบิก  
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5.5 การร้องขอความช่วยเหลือ และการส่งมอบการบังคับบัญชา 

1. ต้องมีการก า หนดวัตถุประ สงค์ในการจัดการสถานการณท์ุกครั้ ง วัตถุประสงค์จะเป็นตัวก า หนด

แผนปฏิบัติการ และแนวทางปฏิบัติตามล าดับความเรง่ดว่นของการก าหนดวตัถุประสงค์ ดังนี้ 

–รักษาชีวติ 

–ควบคุมสถานการณ์ 

–ปกปูองทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม 

(เจ้าพนักงานปูองกันบรรเทาสาธารณภัย (ขณะปฏิบัติงานอยู่หนา้ที่เกิดเหตุเป็นผู้สั่งการ) 

2.การส่งมอบสายการบังคับบัญชา ด าเนนิการตามสายของความรับผดิชอบตามล าดับภายในช้ัน ของการจัด

องค์กรการจัดการสถานการณ์ ภายใต้เอกภาพของการบังคับบัญชา,บุคลากร : 

–รายงานต่อหัวหน้าคนเดียวเท่านั้น 

–รับมอบหมายงานจากหัวหน้าผูบ้ังคับบัญชาขณะปฏิบัติอยู่หน้าที่เกิดเหตุเท่านั้น 

โดยจะด าเนินการเป็นล าดับขั้น ดังนี้ 
 

1) เมื่อเดินทางถึงที่เกิดเหตุ, ผูท้ี่อาวุโสสูงจะต้องรับบทบังคับบัญชาไปก่อน 

ผูท้ี่อาวุโสสูงด ารงการบังคับบัญชาอย่างที่ควรจะเป็น เป็นผูบ้ัญชาการเหตุการณ์ปฏิบัติการบังคับ

บัญชาหลักทั้งหมด และรับผิดชอบหนา้ที่ ในระบบบัญชาการสถานการณ์ ถ้ายังไม่มีการจัดตั้งระบบ

บัญชาการสถานการณอ์ย่างเต็มรูปแบบ  
 

2) กรณีมีการจัดตัง้ระบบบัญชาการสถานการณอ์ย่างเต็มรูปแบบ ต้องส่งต่อการบังคับบัญชาไปยัง

ผูบ้ังคับบัญชาช้ันสูงขึน้ ณ ที่เกิดภัย ยกเว้นจะได้รับค าสั่งมอบหมายใหอ้ยู่บังคับบัญชาสั่งการตอ่ไป 

 

ล าดับการบังคับบัญชา และการส่งมอบการบังคับบัญชา 

 

1.ผูท้ี่ปฏิบัติหนา้ที่ซึ่งเป็นผู้ที่อาวุโสสูง กรณีในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ขณะถึงสถานที่ประสบภัยก่อน 

2. เจ้าพนักงานปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย (ขณะปฏิบัติงานอยู่หนา้ที่เกิดเหตุเป็นผู้สั่งการ) 

กรณีมีการจัดตัง้ระบบบัญชาการสถานการณอ์ย่างเต็มรูปแบบ 

3.หัวหนา้งานปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัยระดับพืน้ที่ 

4.ผูอ้ านวยการศูนย์ปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย ระดับท้องถิ่น 

5.ผูอ้ านวยการศูนย์ปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย ระดับอ าเภอ 

6.หัวหนา้งานปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัด 

7.ผูอ้ านวยการศูนย์ปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัด 
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บทที่ 6 

การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

 

  เพื่อให้การสงเคราะหช่์วยเหลือผู้ประสบภัยในเบือ้งตน้ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และตอ่เนื่อง ตลอดจนการฟื้นฟู

บูรณะสภาพพื้นที่ที่ประสบภัยใหก้ลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว 

  หลักการปฏิบัติ 

   การฟื้นฟูบูรณะในเขตพืน้ที่ของ เทศบาลต าบลหนองหาร เป็นหนา้ที่ความรับผดิชอบของกองอ านวยการ

ปูองกันแล ะบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลหนองหาร โดยการน าทรัพยากรที่มอียู่ทั้งก าลังคน ทรัพย์สิน 

เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ของทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการฟื้นฟูบูรณะ ดังนี้ 

  1) จัดให้มกีารรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยในเบือ้งตน้ และสง่ตอ่ผูปุ้วยไปยังสถานพยาบาลและ

โรงพยาบาล ต่อไป 

  .2) จัดที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาล ระบบบริการทางการแพทย์ สาธารณสุขแก่ผู้ประสบภัยใน

พืน้ที่รองรับการอพยพ 

  3) ให้รื้อถอนท าลายสิ่งปรักหักพัง และซ่อมสรา้งสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอาคารบ้านเรือนของ

ผูป้ระสบภัย เครื่องมอืเพื่อการหาเลี้ยงชีพ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพตอ่ไป 

4) ส ารวจความเสียหายที่เกิดขึน้และจัดท าบัญชีรายชื่อผูป้ระสบภัย รวมทั้งทรัพย์สินที่เสียหาย พรอ้มทั้งออก

หนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัย  

5) ประสานหน่วยงานของรัฐในการออกเอกสารราชการฉบับใหม่ให้แก่ผูป้ระสบภัยทดแทนฉบับเดิมที่       

สูญหายหรอืเสียหายเนื่องจากสาธารณภัย 

  6) ให้การสงเคราะห ์ฟื้นฟูสภาพจิตใจ และความเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับคืนสูส่ภาพปกติโดยเร็ว 

  การปฏิบัติ 

  การจัดการหลังเกิดภัยเป็นการฟื้นฟูบูรณะภายหลังที่ภัยได้ยุติลงหรอืผา่นพ้นไปแล้ว เป็นการด าเนินการ  ทั้ง

ปวงเพื่อช่วยเหลือสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัย และซ่อมแซมสิ่งที่ช ารุดเสียหายให้กลับคืนสูส่ภาพเดิม โดยอาศัยทรัพยากร

ที่มอียู่ในพืน้ที่เพื่อการพึ่งพาตนเองใหไ้ด้ก่อนรับการช่วยเหลือจากภายนอก  ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผดิชอบของกอง

อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ เพื่อใหป้ระชาชนผู้ประสบภัยสามารถด ารงชีวติได้ตามปกติ และ

เป็นการฟื้นฟูบูรณะพืน้ที่ประสบภัยให้กลับคืนสูส่ภาพเดิมโดยเร็ว โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี ้
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 การฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผูร้ับผิดชอบ 

(1) การจัดท าแผนฟื้นฟู

ผูป้ระสบภัย 

- ประชุมหนว่ยงานตา่งที่เกี่ ยวข้อง 

เพื่อจัดท าแผนฟื้นฟูผูป้ระสบภัย

ด้านต่างๆ เชน่ ที่อยู่อาศัย อาหาร 

น้ าดื่ม ระบบสุขาภิบาล อาชีพ 

การศกึษา สุขภาพ อนามัย และ

จติใจของผู้ประสบภัย โดยอาศัย

ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ดา้น

ประชากร เศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม รวมทั้งขอ้มูลด้านความ

เสียหายจากภัยพิบัติ และความ

อ่อนแอ ความล่อแหลมตอ่การเกิด

ภัยพิบัติในชุมชน 

 ส านักปลัด (ผูร้ับผิดชอบ

หลัก)  

 กองคลัง 

 กองชา่ง 

 ก านัน /ผูใ้หญ่บ้าน/ผูน้ าชุมชน  

 คณะกรรมการหมู่บ้านชุมชน 

 ธารณสุขอ าเภอ 

 พัฒนาชุมชนอ าเภอ 

 อื่นๆ ตามความเหมาะสม 

(2) การบรรเทาทุกข์ - จัดตัง้หน่วยบรรเทาทุกข์ 

 - ปฐมพยาบา ลผูบ้าดเจ็บและ

ผูปุ้วย 

รวมทั้งส่งต่อไปยังสถานพยาบาล 

โรงพยาบาล 

- ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ไม่

สามารถชว่ยเหลอืตัวเองได้ใน

ระยะแรก 

- สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค   

น้ าดื่ม อาหาร และสิ่งจ าเป็น

เบือ้งตน้แก่การด ารงชีพ 

-รักษาความปลอดภัยแก่บุคคล 

สถานที่ และระบบสาธ ารณูปโภค

ร่วมกับหนว่ยรักษาความปลอดภัย   

ในพืน้ที่ 

 ส านักปลัด (ผูร้ับผิดชอบหลัก) 

 ก านัน/ผูใ้หญ่บ้าน/ผูน้ าชุมชน 

 คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 

 สาธารณสุข 

 อปพร. อาสาสมัครตา่งๆ 

 อื่นๆ (ตามความเหมาะสม) 

(3 )  การให้ความช่วยเหลือ       
และฟื้นฟู 

-จัดให้มคีณะท างานส ารวจ        

ความเสียหายและสง่เจา้หนา้ที่ เพื่อ

ส ารวจความเสียหายเบือ้งตน้         

เข้าในพืน้ที่ เพื่อจัดท าบัญชีรายชื่อ

 ส านักปลัด  

(ผูร้ับผิดชอบหลัก) 

 กองคลัง 

 กองชา่ง 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผูร้ับผิดชอบ 

ผูป้ระสบภัยและทรัพย์สินที่

เสียหาย 

-ออกหนังสอืรับรองผูป้ระสบภัย  

(ภาคผนวก ฎ )รวมทั้งจัดท า

ทะเบียนสัตว์ตายและสูญหาย  โดย

รายงานความเสียหาย (ภาค

ผนวก.ญ)และแนวทางการฟื้นฟูไป

ยัง กองอ านวยการปูองกันและ

บรรเทา สาธารณภัยอ าเภอและ

จังหวัด  

- สงเคราะหผ์ูป้ระสบภัยเบือ้งตน้

ตามบัญชีที่ส ารวจ 

- ด าเนนิการช่วยเหลือซ่อมสร้าง

และบูรณะที่พักอาศัย เครื่องมอื

เครื่องใช้เพื่อการหาเลี้ยงชีพ และ

สาธารณูปโภคใหใ้ช้การได้ใน

เบือ้งตน้ 

- ฟื้นฟูสภาพจิตใจและความ

เป็นอยู่ของประชาชน 

- รักษาพยาบาลผูเ้จ็บปุวย และ    

จัดบริการดา้นสาธารณสุขแก่

ผูป้ระสบภัย รวมทั้งปูองกันโรคที่

เกิดขึ้นจากภัยพิบัติทั้งคนและสัตว์ 

 ก านัน/ผูใ้หญ่บ้าน/ผูน้ าชุมชน 

 คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน  

 หนว่ย งานราชการที่เกี่ยวข้อง 
เชน่ แรงงานจังหวัด พัฒนาชุมชน
จังหวัด ,พมจ., สสจ. ฯลฯ 

(4) การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัย 

-จัดตัง้หน่วยรักษาความสงบ

เรียบร้อยและ ควบคุม ความ

ปลอดภัย 

- ก าหนดมาตรการความ

ปลอดภัย-   ในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหนา้ที่เชน่การสวมใส่อุปกรณ์

นิรภัยการตรวจสอบความพร้อม

ของรา่งกายผู้ปฏิบัติงาน 

 

 ส านักปลัด/เจ้าพนักงานปูองกัน

ฯ (ผูร้ับผิดชอบหลัก) 

 กองชา่ง 

 ก านัน/ผูใ้หญ่บ้าน/ผูน้ าชุมชน 

 คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 

 อื่นๆ (ตามความเหมาะสม) 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผูร้ับผิดชอบ 

- ก าหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อ

ปูองกันผลกระทบหรอืการเกิดภัย   

ซ้ าขึน้อีก รวมถึงภัยที่เกิดตามมา       

(Secondary disaster) และภัยที่มี

ความซับซ้อน (Complex Disasters) 

 

   

 การฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งสาธารณะประโยชน์ต่างๆ  

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผูร้ับผิดชอบ 

(1) การจัดท าแผนฟื้นฟู - ประชุมหนว่ยงานตา่งที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อจัดท าแผนฟื้นฟูโครงสรา้ง

พืน้ฐานและสิ่งสาธารณะประโยชน์

ต่างๆ 

 ส านักปลัด (ผูร้ับผิดชอบหลัก( 

 กองชา่ง 

 ก านัน/ผูใ้หญ่บ้าน/ผูน้ าชุมชน 

 คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 

 อื่นๆ (ตามความเหมาะสม) 

(2) การส ารวจความเสียหาย

จาก  สาธารณภัย 

-จัดให้มคีณะท างานส ารวจ         

ความเสียหายและสง่เจา้หนา้ที่ เพื่อ

ส ารวจความเสียหายเบือ้งตน้จาก

การเกิดสาธารณภัย ทั้งระบบ

สาธารณูป โภคและสาธารณูปการ 

ต่างๆ  และก าหนดแนวทางการ

ฟื้นฟูตามขีดความสามารถของ

ท้องถิ่น 

- รายงานความเสียหาย      

(ภาคผนวก ญ .)และแนวทางการ

ฟื้นฟูไปยังกองอ านวยการปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ

และจังหวัด เพื่อขอรับการ

สนับสนุนในการฟื้นฟู ซ่อมแซม 

และบูรณะโครงสรา้งพื้นฐานที่

ไ ด้รับความเสียหาย

(คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภัยพิบัติอ าเภอ  (ก.ช.ภ.อ.) 

และคณะกรรมการให้ ความ

 ส านักปลัดและกองชา่ง

(ผูร้ับผิดชอบหลัก( 

 ก านัน/ผูใ้หญ่บ้าน/ผูน้ าชุมชน 

 คณะกรรมการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยหมูบ่้าน /

ชุมชน 

 อื่นๆ (ตามความเหมาะสม( 

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 ผูร้ับผิดชอบ 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัด

(ก.ช.ภ.จ.)  

(3) ฟื้นฟูบูรณะโครงสรา้ง

พืน้ฐานสิ่งสาธารณะประโยชน์ที่

เสียหายและสิ่งแวดล้อม 

-ด าเนนิการรื้อถอนหรอืท าลาย        

สิ่งปรักหักพัง ซ่อมสรา้งและบูรณะ

โครงสรา้งพื้นฐาน สิ่งสาธารณะ

ประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายโดย

ใช้งบประมาณของ เทศบาลต าบล  

หนอ งหาร ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นพ . ศ . 2541และ

หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตัง้

งบประมาณเพื่อการช่วยเหลือ

ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์การบริหาร   ส่วนจังหวัด 

เทศบาล และองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ. 2543  และระเบียบ

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- ท าความสะอาด ชุมชน พื้นที่

สาธารณะ สถานที่ส าคัญ             

สิ่งสาธารณประโยชน์  และขนย้าย

ขยะมูลฝอย  จัดการน้ าเสีย ของ

เสีย และสิ่งที่เป็นอันตรายหรอื

ก่อใหเ้กิดมลพิษแก่ชุมชน 

 ส านักปลัดและกองชา่ง

(ผูร้ับผิดชอบหลัก( 

 กองคลัง 

 ก านัน/ผูใ้หญ่บ้าน/ผูน้ าชุมชน 

 คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 

 อื่นๆ  (ตามความเหมาะสม 

 ผูเ้ชี่ยวชาญ / เจ้าหนา้ที่จาก
หนว่ยงานภายนอก 
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 การติดตาม และประเมินผล และทบทวนการปฏิบัติ 

 หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผูร้ับผิดชอบ 

การตดิตามและประเมินผล     

การปฏิบัติเมื่อสถานการณ ์    

กลับสู่ภาวะปกติ 

- จัดประชุมคณะกรรมการภายใต้

กองอ านวยการปูองกันและ

บรรเทา สาธารณภัยท้องถิ่น และ

ภาคประชาชน  หนว่ยงาน ภาคี

เครือขา่ยที่เกี่ยวข้อง เพื่ออภิปราย

เสนอความเห็นตอ่การปฏิบัติ การ

ประสานการปฏิบัติและค้นหา

ข้อบกพร่องในการปูองกันและ

บรรเทาภัยพิบัติที่ผ่านมา รวมทั้ง

ร่วมกันเสนอแนวทา งเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- ก าหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

และช่วยเหลือประชาชน เช่นความ

มั่นใจในความปลอดภัย ความ

พร้อมของประชาชนในการเตรียม

ความพรอ้มรับภัย  

- ปรับปรุงและทบท วนแผนการ

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้

สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัย    

และทรัพยากรในพืน้ที่ 

 ส านักปลัด (ผูร้ับผิดชอบหลัก) 

 กองชา่ง 

 กองคลัง 

 ก านัน/ผูใ้หญ่บ้าน/ผูน้ าชุมชน 

 คณะกรรมการภายใต้          
กองอ านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น 

 คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 

 อื่นๆ (ตามความเหมาะสม( 
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บทที่ 7 

การสื่อสาร 

 
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลหนองหาร  เป็นศูนย์กลางการสื่อสารในเขต

พืน้ที่รับผดิชอบตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อการติดตอ่ประสานงาน  สั่งการ รายงานสถานการณ์ และการปฏิบัติระหว่าง

เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติ  ผูแ้จ้งเหตุ ประชาชน ผู้ประสบภัย หนว่ยงาน ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งหนว่ยงานภายในพืน้ที่ หน่วยงาน

ภายนอกพืน้ที่ และศูนย์บัญชาเหตุการณ ์รวมทั้งกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ และจังหวัด 

ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

หลักการปฏิบัติ 

7.1 จัดตัง้ระบบสื่อสาร ที่จ าเป็นให้ใชง้านได้ตลอด 24 ช่ัวโมง อย่างทั่วถึงทุกพืน้ที่  โดยการสถาปนาและ

ใช้การสื่อสารระบบเดียวกัน มีเครื่องมอื อุปกรณ์ ขั้นตอนที่สามารถใช้ในการปฏิบัติการรว่มกันได้อย่างเป็นระบบ  

ประกอบด้วย 

7.1.1 ระบบสื่อสารหลัก  คือ ระบบสื่อสารที่มีใชง้านโดยทั่วไปขององค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น และ

หนว่ยงานตา่งๆ เป็นช่องทางตดิต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับหนว่ยงาน  และระหว่างหน่วยงานกับประชาชน  ซึ่งทุก

หนว่ยงานตอ้งจัดเตรียมไว้ให้พรอ้มใชต้ิดตอ่สื่อสารได้ตลอดเวลาและเขา้ถึงขอ้มูลที่ จ าเป็นในการบริหารจัดการสา

ธารณภัยอย่างทั่วถึง  ซึ่งระบบการสื่ อสารหลักมักถูกท าลาย ไม่สามารถใช้การได้เมื่อเกิดภัยพิบัติ  ได้แก่ ระบบ

โทรศัพท์พืน้ฐาน, โทรศัพท์เคลื่อนที่, โทรสาร 

7.1.2 ระบบสื่อสารรอง  คือ ระบบสื่อสารที่มีใชโ้ดยทั่วไป  เป็นระบบการสื่อสารที่ ใช้งานควบคู่กับ

ระบบสื่อสารหลัก  เป็นช่องทางเสริมในการตดิต่อสื่อสาร  โดยองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จะต้องจัดให้มรีะบบการสื่อสารรองใหส้ามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างทั่วถึง เชน่ วทิยุสื่อสาร การสื่อสารผา่นเครือขา่ย

อินเตอรเ์น็ต  

7.1.3 ระบบสื่อสารส ารอง คือ ระบบสื่อสารที่จัดเตรียมส ารองไว้ใชท้ดแทนในกรณีระบบสื่อสารหลัก ไม่

สามารถใช้การได้  (ให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นร้องขอต่อจังหวัดใหส้ถาปนาข่ายวิทยุส ารอง ) เชน่ วทิยุสื่อสาร

ราชการ (Trunked radio ) วิทยุสมัครเล่น และวิทยุสื่อสารสาธารณะ เป็นต้น 

7.2 จัดเตรียมและจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมอืสื่อสาร และระบบพลังงานส ารองเพื่อก ารสื่อสาร    ให้

เพียงพอและใชก้ารได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

7.3 จัดอบรมการใชอุ้ปกรณ์สื่อสารให้กับบุคลากรที่มหีนา้ที่รับผดิชอบ 
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1. การติดต่อสื่อสารหลัก 

เทศบาลต าบลหนองหาร โทรศัพท์หมายเลข 0-5387-7060 

-งานปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย ส านักเทศบาลต าบลหนองหาร 

โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 

   09-1852-9212 (หัวหนา้งานปูองกัน และบรรเทาสารณภัยเทศบาลต าบลหนองหาร) 

   08-7180-6994 (นายชา่งโยธา) 

   08-9700-0470 (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา) 

   0-8049-1043 (อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนเทศบาลต าบลหนองหาร ปฏิบัติงานกู้ชพีกู้ภัย) 

กรณีรายงานสถานการณก์าร  เกิดภัย ไปยังกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ   และจังหวัดทาง 

(หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 

0-5349-2006, 0-5349-2009) 
 

2. การติดต่อสื่อสารส ารอง 

วิทยุสื่อสาร ความถี่หลัก 162.575 MHz นามเรียกขาน “หนองหาร” 

วิทยุสื่อสาร ความถี่รอง 162.575 MHz นามเรียกขาน “หนองหาร” 
 

ตามแบบรายงานเหตุด่วน สาธารณภัย และวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสาร ที่ท าการปกครองอ าเภอสันทราย  

ความถี่ 156.200 MHz นามเรียกขาน “เอือ้งผ้ึง” 

วิทยุสื่อสาร สถานีต ารวจภูธร สันทราย  

ความถี ่153.200 MHz นามเรียกขาน “สันทราย” 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
3. การแจ้งเตือนภัย ประชาสัมพันธ์ 
และจัดการข่าวสาร 

(1) ตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง
ของข้อมูลการเกิดภัยจากก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน อาสาสมัคร       
แจ้งเตือนภัย กองอ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับเหนือข้ึนไป รวมทั้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องก่อนแจ้งเตือนภัยผ่าน
ช่องทางการสื่อสารทุกชนิด  
(2) ด าเนินการแจ้งเตือนการเกิดภัย
ไปยังชุมชนพ้ืนที่ที่ประสบภัยและ
พ้ืนที่ข้างเคียง โดยสื่อ ข่ายการ
สื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์การเตือนภัย
ที่มีอยู่ของชุมชน  เช่น วิทยุชุมชน   
หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง  
(3) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัย นั้นต้อง  

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

บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน /
ชุมชน 

 อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย 
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ชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจ
ง่าย เป็นข้อมูลที่บอกถึงอันตราย   
ที่ก าลังเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพย์สิน
อันได้แก่ ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย 
รัศมีความเสียหายตามพ้ืนที่การ
ปกครอง ช่วงเวลา ระยะเวลา     
ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม่  และ
ประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือ
ต้องมีการอพยพหรือไม่ รวมทั้ง
วิธีการแจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ 
และการสื่อสารอ่ืนๆ  โดยแจ้งเตือน
ภัยจนกว่าสถานการณ์ภัยจะสิ้นสุด 
(4)เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและ
จ าเป็นต้องอพยพ ให้ด าเนินการ
ออกค าสั่งเพื่อ อพยพประชาชนไป
ยังที่ปลอดภัย 
(5 ) ในกรณีเกิดไฟฟูาดับ การ
สื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัย        
ไม่สามารถใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์
การเตือนภัยเช่น ธง นกหวีด หรือ
การเตือนภัยอื่นที่ได้มีการซักซ้อม
ความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว  
(6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ        
ในการให้ข้อมูลเท่าที่จ าเป็นเกี่ยวกับ
การด าเนินการของศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ แก่สื่อมวลชน และ
ประชาชน รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น 
ข้อมูล ข้อเรียกร้องของประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัย 
หรือจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 
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แผนภูมิท่ี 7.1 การสื่อสารกองอ านวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลหนองหาร 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

                    

          
                                             
                                                              

                                                                           
 

       การสื่อสารหลัก – โทรศัพท์,โทรศัพท์เคลื่อนที,่โทรสาร 

       การสื่อสารรอง – วทิยุสื่อสาร 
 

       การสื่อสารส ารอง – วทิยุสื่อสารราชการ,วิทยุสื่อสารสาธารณะ

กองอ านวยการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย อปท.

ข้างเคียง(เจดีย์แม่ครัว) 

โทร. ...-.......... 

วิทยุสื่อสาร 162.525  

กองอ านวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม่ 
โทร. 086-9913102 

วิทยุสื่อสาร 142.425 

        (ความถี)่  
 

กองอ านวยการป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย 

อ าเภอสันทราย 

โทร. 053-492009 

วิทยุสื่อสาร 156.200

ความถี)่ 

องค์กรภาคเอกชน  
(ชมรม/สมาคม/มูลนิธิ) 

 
โทร. ............. 

วิทยุสื่อสาร ......... (ความถี่) 
 

กองอ านวยการป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลต าบลหนองหาร 

โทรศัพท์หมายเลข 

0-5387-7060-2 

วทิยุสื่อสาร 162.575 MHz 

นามเรียกขาน “หนองหาร” 
วิทยุสื่อสาร ความถี่รอง 
162.575 MHz  
นามเรียกขาน “หนองหาร” 

 

 

การไฟฟ้าสันทราย 

โทร. 053-492008 

วิทยุสื่อสาร ....-...... 
             

 

 

การประปา..... 
โทร. .....-........ 

วิทยุสื่อสาร ...-....... (ความถี่) 
 

สถานีต ารวจภธูรสันทราย 

โทร. ............. 

วิทยุสื่อสาร 153.200 

(ความถี)่ 

 

โรงพยาบาลนครพิงค์ 
โทร. 1669 

วิทยุสื่อสาร 154.975 
 

งานป้องกัน ทต.หนองหาร 
โทร.สายด่วน  

09-1852-9212 

08-9700-0470 

วิทยุสื่อสาร  162.575 MHz 

 

วิทยุสื่อสารราชการ 
(Trunked Radio)..... 

โทร. ....-......... 
วิทยุสื่อสาร ..-.... 
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