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คํานํา 
 

 ปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน การเตรียมพร้อมเพื่อรับสาธารณภัยต่างๆ  
จึงมีความสําคัญยิ่งต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นการปฏิบัติงานแบบบูรณาการในเชิง
รุกจึงเป็นยุทธศาสตร์สําคัญที่รีบด่วน องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร ซ่ึงประสบปัญหาด้านสาธารณภัยและภัยพิบัติ  
ทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่มนุษย์กระทําข้ึนซ่ึงทําให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งความ
สูญเสียทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม 

 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร พ.ศ.2562 นี้ จัดทําข้ึน     
เพื่อเป็นแนวทางในการประสานงาน การปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถร่วมมือในการดําเนินการแก้ไข
ปัญหาด้านสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีเอกภาพ สามารถลดความสูญเสียให้น้อย
ที่สุดเม่ือเกิดภัย ไม่ว่าชีวิตหรือทรัพย์สิน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซ่ึงการปฏิบัติทุกหน่วยจะต้องนําไปฝึกซ้อม       
ซักซ้อมการปฏิบัติ และปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ละพื้นที่ตลอดจนการเตรียมความพร้อมตลอด 24  
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บทที่ 1 
 บทนํา 

หลักการและเหตุผล 
การจัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นการเตรียมการขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร

ที่จะป้องกันและบรรเทาสารณภัยที่จะเกิดข้ึนในพื้นที่  เพื่อให้มีมาตรการรักษา เยียวยาแก่ผู้ซ่ึงได้รับความเดือดร้อน  
ทั้งนี้การดําเนินการจัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวไทร ตามกฎหมายต่างๆ  ดังนี้ 

พระราชบญัญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.2537  มาตรา 67 
พระราชบญัญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  พ.ศ.2542 

 พระราชบญัญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550  
 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิพ.ศ. 2553 - 2557 

ฯลฯ 
1.1.วัตถุประสงค์ของการจดัทาํแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทรมีแนวทางในการดําเนนิงานดา้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสทิธิผล 

เพื่อให้คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทรใช้เป็นเคร่ืองมือ   และแนวทางในการตัดสินใจ  
สําหรับการดําเนินการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร  ได้รับบริการสาธารณะด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอย่างน้อยในระดับมาตรฐานข้ันพื้นฐาน 

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ  ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1.2 ขอบเขตการปฏิบัติ 
การจัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนี้เปน็ไปตามพระราชบญัญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย พ.ศ.2550 และแผนการปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ.2553 - 2557 โดยแบง่ขอบเขตในการปฏิบัติ
ออกเป็น 3 ประเภท  คือ  ภัยธรรมชาติ , สาธารณภัย และภัยด้านความม่ันคง  ประกอบด้วย 

ภัยธรรมชาติ ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว ดินถล่ม สึนามิ และอาคารถล่ม    
ภัยแล้ง ไฟป่า อากาศหนาว 

ภัยจากการกระทําของมนุษย์ ได้แก่ อัคคีภัย สารเคมี และวัตถุอันตราย อุบัติภัยจากการคมนาคมขนส่ง 
ภัยความม่ันคง ได้แก่ ภัยจากการก่อวินาศกรรม ภัยจากทุ่นระเบิด ภัยทางอากาศ ภัยจากการชุมนุม

ประท้วง และก่อการจลาจล 

1.3 หลักการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  ภารกิจ 
  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝา่ยพลเรือนองค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร  รับผิดชอบป้องกันและบรรเทา
อันตรายจากภัยฝา่ยพลเรือน ตามระดบัความรุนแรงของภัยที่เกิดข้ึนในพืน้ที่ตาํบลหัวไทร 

หลักการปฏิบัติ 
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร รับผิดชอบการอํานวยการ กํากับ    

ดูแล  สั่งการ และประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในและนอกพื้นที่ 
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร  จัดระบบ 

ติดต่อสื่อสารและแจ้งข่าวระหว่างหน่วยงานต่างๆ หมายเลขโทรศัพท์  0-75337737  โทรสาร 0-75389591  
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ระดับความรุนแรงของสาธารณภัย  
ระดับ 1.หมายถึง สาธารณภัยที่เกิดข้ึน มีความรุนแรงเล็กน้อยถึงปานกลางซ่ึงกองอํานวยการป้องกันภัย  

ฝ่ายพลเรือนเขตท้องที่สามารถควบคุมสถานการณ์และจัดระงับภัยได้เอง 
ระดับ 2.หมายถึง สาธารณภัยที่เกิดข้ึน มีความรุนแรงมากซ่ึงต้องอาศัยการสนับสนุนความช่วยเหลือจาก

หลายหน่วยงานหลายส่วนราชการ  ซ่ึงผู้อํานายการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอําเภอ เทศบาล ไม่สามารถควบคุม
สถานการณ์และจัดการระงับภัยได้ 

ระดับ 3 .หมายถึง สาธารณภัยที่เกิดขึ้น มีความรุนแรงกว้างขาวงสูงมากต้องระดมความช่วยเหลือจาก
ทุกส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้อํานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัด ไม่สามารถที่จะ
ควบคุมสถานการณ์ และระงับภัยได้ ต้องอาศัยหน่วยงานภายนอกจังหวัดหรือกองอํานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ภาค และหรือผู้อํานวยการป้องกันภัยแห่งราชอาณาจักรหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้อํานวยการเหตุการณ์ 
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บทที่  2 
สภาพทั่วไปของท้องถิ่น 

ข้อมูลสภาพทั่วไป 
ประวัติความเป็นมา 
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร ได้ยกฐานะจากสภาตําบลเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล ตามนัยมาตรา 

40 และ มาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เลขที่ 113 ตอน 9 ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 ซ่ึงมีการกําหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล คร้ังแรกเม่ือวันที่  28 เมษายน 2539 และเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคร้ังหลังสุด เม่ือวันที่ 7 กันยายน 2551 

2.1. สภาพภูมิประเทศ 
ลักษณะทีต่ั้ง 
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ

จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 68 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 
ประมาณ 1 ชั่วโมง และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ตั้งศูนย์ราชการอําเภอหัวไทร ประมาณ 2 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทาง ประมาณ 5 นาที  

ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มดินเหนียว เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทํานา ทําไร่นาสวนผสม 

เลี้ยงปลาน้ําจืดในบ่อดิน เป็นต้น และยังมีพื้นที่บางส่วนอยู่ติดกับคลองหัวไทร - ปากพนัง ซ่ึงถูกกําหนดเป็นเขตโซน
น้ําเค็ม เหมาะแก่เลี้ยงกุ้งน้ําทะเล ปูดํา ปลากะพงขาว เป็นต้น 

ลักษณะภูมิอากาศ 
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร ตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนแบบมรสุม มี 2 ฤดู  คือ 

ฤดูฝน ช่วงแรก ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แต่มี
ปริมาณน้ําฝนไม่มากนัก ช่วงที่สอง จากเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือพัดมา
จากอ่าวไทยมีความชื้นสูง รวมทั้งพายุดีเปรสชั่น จึงมีปริมาณฝนสูงกว่าในช่วงแรก  

ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน เป็นช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังอ่อน ประกอบ
กับมีกระแสลมพัดจากทางใต้ ทําให้อุณหภูมิสูงข้ึนและในระยะดังกล่าวจะร้อนมากที่สุดในรอบปี โดยในแต่ละปี
อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 37° เซลเซียส และต่ําสุดประมาณ 18° เซลเซียส 

อาณาเขตและพ้ืนที่ 
 อาณาเขต 

ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ   อบต.บางนบ 
ทิศใต้           ติดต่อกับ  อบต. เขาพังไกร 
ทิศตะวันออก           ติดต่อกับ  เทศบาลตําบลหัวไทรและเทศบาลตาํบลหน้าสตน 
ทิศตะวันตก             ติดต่อกับ  อบต. บ้านราม และ อบต. ทรายขาว 

พ้ืนที่ มีเนื้อที่ประมาณ 54.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 34,064 ไร่  
ที่ดินสาธารณะประโยชน ์           850      ไร่ 
ที่ดินที่อยู่อาศัย         5,864   ไร่ 
ที่ดินทาํกิน        27,350 ไร่ 
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ตารางแสดงขนาดพ้ืนที่แยกตามหมูบ่้าน 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ขนาดพ้ืนที่ (ไร่) 
1 บ้านบางแค 2,100.00 
2 บ้านทะเลปัง 5,381.25 
3 บ้านศาลาแก้ว 3,812.50 
4 บ้านหัวลําภู 2,812.50 
5 บ้านหนองนกไข่ 3,100.00 
6 บ้านโคกหลวง 1,500.00 
7 บ้านลําคลอง 3,687.50 
8 บ้านบางไร่ 1,706.25 
9 บ้านหนองบอน 3,556.25 

10 บ้านคลองขุด 2,600.00 
11 บ้านพัฒนา 1,481.25 
12 บ้านบัวผดุ 2,325.00 

เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร มี 12 หมู่บ้าน โดยแยกเปน็  

จํานวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเต็มทั้งหมู่บา้น จํานวน 10  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่
ที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 และ 12  

จํานวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางส่วน จาํนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 1 และ 
หมู่ที่ 8 (เขตเทศบาลตําบลหัวไทรบางส่วน) 

ตารางแสดงรายช่ือหมู่บ้านและผู้ปกครองท้องที ่
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้ใหญบ่้าน 
1 บ้านบางแค นายชัยศักดิ์  พฤกษา             
2 บ้านทะเลปัง นายบุญเลิศ  หอมช่วย 
3 บ้านศาลาแก้ว นายภาสกร  เต็มสงสัย 
4 บ้านหัวลําภู นายสมมาศ  จันทร์ศรี 
5 บ้านหนองนกไข่ นายนุกูล  ซุ่นคง 
6 บ้านโคกหลวง นายสชุาติ  บุญทองแก้ว 
7 บ้านลําคลอง นายอัมพร  สุขแก้ว 
8 บ้านบางไร่ นายประเทือง  ม่ิงใหญ่              
9 บ้านหนองบอน นายจรัญ  ขาวจันทร์คง                

10 บ้านคลองขุด นายสมชาย  เสนขวัญแก้ว  (กํานัน) 
11 บ้านพัฒนา นายสมบูรณ์  คงนุน่               
12 บ้านบัวผดุ นายสนธยา  หนูแบ 
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2.2. ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ 
อาชีพ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทรถูกแบ่งเขตพื้นที่เป็นโซนน้ําจืดและโซนน้ําเค็ม ซ่ึงแต่ละโซนมีการ

ประกอบอาชีพแตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนี้  
พื้นที่โซนน้ําจืด ได้แก่ หมู่ที่ 4, 6, 7, 9, 10, 11 และหมู่ที่ 12 ประชากรส่วนใหญ่ประมาณ  ร้อยละ 

80 ประกอบอาชีพทํานา รับจ้างทั่วไป และค้าขายตามลําดับ  
พื้นที่โซนน้ําเค็ม ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 5, และ หมู่ที่ 8 ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ75 ประกอบอาชีพ

เลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งกุลาดํา กุ้งขาว) อาชีพรองลงมาคือ รับจ้างทั่วไปและค้าขายตามลําดับ 

หน่วยธุรกิจ 
ธนาคาร       1   แห่ง 
โรงแรม       1    แห่ง 
ปั๊มน้ํามันและก๊าซ     3    แห่ง 
โรงส ี    10  แห่ง 

 
ข้อมูลสภาพทางสังคม 

การศึกษา 
โรงเรียนประถมศึกษา    7     โรงเรียน (เอกชน 1 โรงเรียน)   
โรงเรียนมัธยมศึกษา       1     โรงเรียน   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   2      ศูนย์                        

ที่อ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน  12   หมู่บ้าน     
สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
วัด/สํานักสงฆ์     4      วัด   

สาธารณสุข 
โรงพยาบาลของรัฐ(ขนาด 20 เตียง) 1     แห่ง 
สถานีอนามัยประจําตําบล/หมู่บ้าน   1     แห่ง   
สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก)                 2     แห่ง   
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ํา   ร้อยละ 100 

ข้อมูลสภาพทางโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การคมนาคม  
 ถนนลาดยาง                                11   สาย  
 ถนนคอนกรีต                               9    สาย 

 ถนนหินคลุก               43   สาย 
 ถนนลูกรัง    14    สาย 

 ถนนดินเหนียว     2   สาย 

 การโทรคมนาคม 
          อินเตอร์เน็ตตําบล    1    แห่ง  (ณ ที่ทําการ อบต.หัวไทร) 
 การไฟฟ้า     เข้าถึงทุกหมู่บ้านและครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ  98 
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แหล่งนํ้า  
 บ่อน้ําตื้น                       4   แห่ง 

 บ่อโยก                                    1    แห่ง 
 เหมืองส่งน้ํา                           30   สาย 
 ประปาหมู่บ้าน                12   หมู่บ้าน  
 คลองส่งน้ํา    2    สาย 
 ลําคลอง    2    สาย 
 สระน้ํา                 11    แห่ง 

ข้อมูลที่สาธารณประโยชน์ 
ที่สาธารณประโยชน์ทุ่งแพรกเมือง หมู่ที่ 2 มีเนื้อที่ประมาณ 400 ไร่ เหมาะสําหรับการขุดสระเก็บน้ําเพื่อ

ทําระบบประปา  การปลูกสวนป่า  การติดตั้งระบบกังหันลมไฟฟ้า และอ่ืน ๆ 
ที่สาธารณประโยชน์สนามกีฬา (ข้าง ร.ร.หัวไทรบํารุงราษฎร์) หมู่ที่ 1 มีเนื้อที่ประมาณ 23 ไร่ เหมาะ

สําหรับการสร้างสนามกีฬาประจําตําบล/อําเภอ  สนามเด็กเล่น  สวนสาธารณะ 
ที่สาธารณประโยชน์มาบหนองลาน หมู่ที่ 2  แปลงที่ 1  มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ และแปลงที่ 2 มีเนื้อที่

ประมาณ 10 ไร่ เหมาะสําหรับการสร้างโรงสีข้าวชุมชน โรงเรือนปุ๋ยชีวภาพ           
ที่สาธารณประโยชน์ตลาดเกษตรอําเภอหัวไทร (ตรงข้ามโรงพยาบาลหัวไทร) หมู่ที่ 10 มีเนื้อที่ประมาณ  

22 ไร่ ซ่ึงเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเหมาะสําหรับจัดเป็นสถานที่จําหน่ายพืชผล
ทางการเกษตรของอําเภอหัวไทร 

2.3 ข้อมูลประชากร   
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร มีประชากร 8,100 คน แยกเป็นชาย 3,978 คน หญิง 4,122 คน  

ครัวเรือน จํานวน 3,005  ครัวเรือน ความหนาแน่นเฉลี่ย 149  คน/ตารางกิโลเมตร แยกแต่ละหมู่บ้าน ดังนี ้
ตารางแสดงประชากรและครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านบางแค 403 468 452 920 
2 บ้านทะเลปัง 313 452 489 941 
3 บ้านศาลาแก้ว 221 303 335 638 
4 บ้านหัวลําภู 397 463 500 963 
5 บ้านหนองนกไข่ 169 213 207 420 
6 บ้านโคกหลวง 85 145 141 286 
7 บ้านลําคลอง 195 297 287 584 
8 บ้านบางไร่ 362 277 312 589 
9 บ้านหนองบอน 187 347 352 699 

10 บ้านคลองขุด 323 315 334 649 
11 บ้านพัฒนา 270 419 388 807 
12 บ้านบัวผดุ 131 286 304 590 

รวม 3,056 3,985 4,101 8,086 
ที่มา : ข้อมูลจากแบบรายงานบญัชีคนในบ้าน (ทร.14) ณ วันที ่1 กันยายน 2561 
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บทที่  3 
สถานการณ์เสี่ยงภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร 

3.1. สถิติการเกิดสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร 
จากการเก็บข้อมูลเหตุเร่ืองราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่ และการติดตามการเกิดข้ึนของสาธารณภัย  

ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร 

3.2 หลักการประเมินความเสี่ยงภัย 

องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทรได้ออกแบบตารางประเมินดังนี้ 
ปัจจัยความเสี่ยง มาก ปานกลาง น้อย 
ความถ่ีหรือโอกาส    
ที่จะเกิด 

ค่าคะแนน = 3             
คือ มีความถ่ีการเกิดเกิน 

2 คร้ัง/เดือน 

ค่าคะแนน = 2 
คือ มีความถ่ีการเกิดระหว่าง 

1-2 คร้ัง/เดือน 

ค่าคะแนน = 1 
คือ มีความถ่ีการเกิดน้อยกว่า

1 คร้ัง/เดือน 
ผลกระทบต่อชีวิต 
ร่างกายคน 

ค่าคะแนน = 3 
คือ มีการบาดเจ็บสาหัสและ

เสียชีวิตหรือมีผู้ได้รับ
ผลกระทบเกิน 500 คน 

ค่าคะแนน = 2 
คือ  มีการบาดเจ็บสาหัสแต่ไม่มี

การเสียชีวิตหรือมีผู้ได้รับ
ผลกระทบ 100-500 คน 

ค่าคะแนน = 1 
คือ มีการบาดเจ็บเพียง
เล็กน้อยหรือมีผู้ได้รับ

ผลกระทบน้อยกว่า 100 คน 
ความเสียหายต่อ
ทรัพย์สิน 

ค่าคะแนน = 3 
คือ มีมูลค่าความเสียหาย 
เกิน 500,000  บาท 

ค่าคะแนน = 2 
คือ มีมูลค่าความเสียหาย 

ระหว่าง 100,000-500,000บาท 

ค่าคะแนน = 1 
คือ มีมูลค่าความเสียหาย 

น้อยกว่า 100,000  บาท 
เฉลี่ยคะแนน เฉลี่ยคะแนน 2.5 ข้ึนไป เฉลี่ยคะแนน 1.5-2.5 เฉลี่ยคะแนนต่าํกว่า 1.5 

สรุปความเสี่ยง มาก /ปานกลาง/น้อย 

3.3 ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงภัยในพ้ืนที่ 

ความเสี่ยงด้านภัยแล้ง/การขาดแคลนนํ้า 
ปัจจัยความเสี่ยง มาก ปานกลาง น้อย 

ความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิด  �2  
ผลกระทบต่อชีวิต ร่างกายคน   �1 
ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ  �2  

เฉลี่ยคะแนน 1.66 
สรุปความเสี่ยง มีความเสี่ยงในระดบัปานกลาง 

  

 
ชื่อสาธารณภัย 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
จํานวน

คร้ัง 
ประมาณการมูลค่า

ความเสียหาย 
จํานวน

คร้ัง 
ประมาณการมูลค่า

ความเสียหาย 
ภัยแล้ง/การขาดแคลนน้าํ 1 300,000 1 300,000 
อุกทกภัย/น้ําท่วม 1 500,000 1 500,000 
วาตภัย/ภัยจากพายุ ลมกรรโชกแรง 2 30,000 3 50,000 
อัคคีภัย - - -  
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ความเสี่ยงด้านอุทกภัย/นํ้าท่วม 
ปัจจัยความเสี่ยง มาก ปานกลาง น้อย 

ความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิด  �2  
ผลกระทบต่อชีวิต ร่างกายคน   �1 
ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ  �2  

เฉลี่ยคะแนน 1.66 
สรุปความเสี่ยง มีความเสี่ยงในระดบัปานกลาง 

ความเสี่ยงด้านวาตภัย/ลมกรรโชกแรง 
ปัจจัยความเสี่ยง มาก ปานกลาง น้อย 

ความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิด �3   
ผลกระทบต่อชีวิต ร่างกายคน   �1 
ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ  �2  

เฉลี่ยคะแนน 2.00 
สรุปความเสี่ยง มีความเสี่ยงในระดบัปานกลาง 

ความเสี่ยงด้านอัคคีภัย 
ปัจจัยความเสี่ยง มาก ปานกลาง น้อย 

ความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิด   �1 
ผลกระทบต่อชีวิต ร่างกายคน   �1 
ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ  �2  

เฉลี่ยคะแนน 1.33 
สรุปความเสี่ยง มีความเสี่ยงในระดบัปานกลาง 

 
ประเมินช่วงเวลาที่เกิดสถานการณ์ความเสี่ยงภัยในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร 

ชื่อภัยสาธารณะ ช่วงเวลาที่เกิด พื้นที่เสี่ยงภัย 
ภัยแล้ง/การขาดแคลนน้าํ มกราคม - เมษายน ทุกหมู่บ้านในพืน้ที ่
อุกทกภัย/น้ําท่วม พฤษภาคม - สิงหาคม ทุกหมู่บ้านในพืน้ที ่
วาตภัย/ภัยจากพายุ ลมกรรโชกแรง พฤษภาคม - สิงหาคม ทุกหมู่บ้านในพืน้ที ่
อัคคีภัย มกราคม - ธันวาคม ม.8, ม.4,ม.10 
ภัยหนาว - - 
แผ่นดินไหว - - 
อาคารถล่ม - - 
อ่ืนๆ - - 
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บทที่ 4 
การจัดองค์กรและกําหนดผู้รับผิดชอบ 

4.1. องค์กรปฏิบัติ 
กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบล มีนายกองค์การบริหารส่วน

ตําบลเป็นผู้อํานวยการ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ช่วย  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และภาคเอกชนในพื้นที่ร่วม
ปฏิบัติงานในกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเม่ือเกิดภัยพิบัติในเขตพื้นที่  ซ่ึงมีศักยภาพดังนี้ 

4.2 โครงสร้างและหน้าที่ 
ก.  ข้อมูลโครงสร้างทางการเมืองและการบริหาร 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลหัวไทร 
(1) นายสมบูรณ ์    ขลุกเอียด  นายก อบต. 
(2) นายทนงค์        กรุงไกรจักร์  รองนายก อบต. 
(3) ดต.จรูญ    ทองเกียรติ  รองนายก อบต. 
(4) นางเกสร         จันทร์เขียว             เลขานุการนายก อบต. 

สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร 
(1) นายพิทยา สุทธิสมพร  ประธานสภา อบต.   
(2) นายสําราญ     หนูนาค   รองประธานสภา อบต. 
(3) นายอดิศักดิ ์ แสงอุไร              สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  1 
(4) นางกุลธิรัตน ์ กาฬวัจนะ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  1 
(5) นายฤทธิชัย สังข์อุ่น               สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  2 
(6) นางณิชา จันทร์ศรี             สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  2 
(7) นายยงยุทธ   เพ็ชรศรี              สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  3 
(8) นายดํารงค์  ทิพย์กองลาศ        สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  3 
(9) นางจุฑามาศ แก้วจันทร์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  4 
(10) นายพิศทยา พลายด้วง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  4 
(11) นายกฤษณพงศ์  ดําชุม   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  5 
(12) นายสาวมาลี  เพ็ชรกูล   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  6 
(13) นายสมมารถ  ปราดจัน   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  6 
(14) นายสุพล ปานถาวร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  7 
(15) นางกัษวัฎ  รักบัวทอง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  7 
(16) นางสุดา      วงศ์พาณิช  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  8 
(17) นายสุชาติ  พุ่มหมอ              สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  8 
(18) นายบุญรับ สีพุธสุข   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9 
(19) นายวีระศักดิ์ เขียวพะวงศ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  10 
(20) นายสุรางคณา ชโูฉม   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  10 
(21) นางปราณี      วิเศษประไพ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  11 
(22) นายพบ          นวลปาน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  11 
(23) นายณรงค์      อักษรสมบัต ิ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  12 
(24) นางสาวนันทวรรณ  จันทร์ใหม่  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  12 
(25) นายเสน่ห์       อ่อนเกตุพล  ปลัด  อบต./เลขานุการสภา อบต. 
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ข.  ข้อมูลโครงสร้างบุคลากรพนักงาน/ลูกจ้างประจํา/พนักงานจ้าง   
- ตําแหน่งในสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล            15  คน 
- ตําแหน่งในกองคลัง                             6   คน 
- ตําแหน่งในกองช่าง                  4   คน 

พนักงานส่วนตําบล  ลูกจา้งประจํา และพนักงานจา้ง 

ที่ ชื่อสายงาน/ตําแหน่ง ชื่อ - สกุล ระดับตําแหน่ง 

1 นักบริหารงาน อบต. (ปลัด อบต.) นายเสน่ห์       อ่อนเกตุพล - 
2 นักบริหารงานทั่วไป (หัวหนา้สํานักงานปลัดฯ) นายกิตตชิัย        วีระชาต ิ - 

 สํานักงานปลัด อบต.   
 พนักงานส่วนตําบล   

3 นักบริหารงานทั่วไป (หัวหนา้สํานักปลัดฯ) นางทปิวัล          รัตนรัตน ์ - 
4 นักวิชาการศึกษา นางสาวจารี        ดําจนัทร์ - 
5 เจ้าพนักงานธุรการ นายขจรศักดิ์       เดชวัน - 
6 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน นางสาวสุภาพร    ชุมทอง - 
7 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นายวิเชนทร์       ช่วยสม - 
8 บุคลากร นางสาววนัเพ็ญ    ขวดแก้ว - 
9 ครูผู้ดูแลเด็ก นางสาวขนษิฐา   จนัทร์ศรี - 

 ลูกจ้างประจํา   
9 เจ้าหน้าที่ธุรการ นางพวงทิพย์      ทองบาง - 

10 คนงานเคร่ืองสูบน้าํ นายวิรัตน์           คงมาก - 
 พนักงานจ้าง    

11 หัวหน้าศูนย์ฯ (พนักงานจ้างภารกิจ) นางสาวเรณุรัตน์    หนูทอง  - 

12 ครูดูแลเด็ก (พนักงานจา้งภารกิจ) นางสาวกาญจนา    ศรีวารินทร์  -  

13 ครูดูแลเด็ก  (พนักงานจ้างภารกิจ) นางสาววชิชุดา       สุขช่วย - 

14 พนักงานขับรถยนต์  (พนักงานจ้างภารกิจ) นายอําพร             นวลศรีทอง - 
15 พนักงานขับรถยนต์  (พนักงานจ้างทั่วไป) นายวฒุิชัย            ดาํชุม - 

 กองคลัง   
 พนักงานส่วนตําบล   

16 นักบริหารงานคลัง (ผู้อํานวยการกองคลัง) นางข้อหนัน         เจะดุหมัน - 
17 เจ้าพนักงานพัสด ุ นางสาววชิชุณี     จันทรพิทักษ ์ - 
18 นักวิชาการเงินและบัญช ี สิบโทหญิงอรอุมา  ไสยา - 
19 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ นางพทุลิตา         สมพงษ ์ - 

 พนักงานจ้าง    
20 ผช.จนท.พสัดุ  (พนักงานจ้างภารกิจ) นายยุทธิชัย          อ่อนเกตุพล - 
21 ผช.จนท.การเงนิและบัญชี  (พนกังานจา้งภารกิจ) นางอาภรณ์          สงเก้ือ - 

    



 

 

11 

    
 กองช่าง   
 พนักงานส่วนตําบล   

22 นักบริหารงานชา่ง (ผู้อํานวยการกองช่าง) นายชวลิตร           เสนขวัญแก้ว - 
23 นายช่างโยธา นายสธุรรม           จันทร์เอียด - 
24 เจ้าพนักงานธุรการ นางสาวเสาวลักษณ์ จาํปาทอง - 
25 นายช่างโยธา นายสทุธิศักดิ์         ทองขาว - 

ค. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้กําหนดข้ึนในสังกัดของสํานักปลัด อบต.หัวไทร ซ่ึงมีการแบ่ง

ส่วนงานภายในออกเป็น 6 งาน  ดังนี ้
- งานอํานวยการ              
- งานแผนและโครงการ  
- งานประชาสัมพนัธ ์   
- งานป้องกันและปฏิบัติการ 
- งานฟืน้ฟูบูรณะ   
- งานสื่อสาร 

ง.  ศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร 
ศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร มีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร เป็นผู้อํานวยการ

ศูนย์ฯ โดยมีการจัดโครงสร้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
พ.ศ.2547 ข้อ 31 แบ่งโครงสร้างเป็น 5 ฝ่าย ดังนี้ 

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าทีส่นบัสนนุและจัดเตรียมกําลงัสมาชิก  อปพร. ในกาปอ้งกันสา
ธารณภัย  ภัยพิบัติตา่งๆ หรืออุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาํบลหัวไทร  การจดัเตรียมความพร้อมใน
การบรรเทาภัย  การดําเนนิการกู้ภัย  บรรเทาภัยให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย  ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยมีหน้าที่  สนับสนนุ และจัดเตรียมกําลัง
สมาชิก อปพร.ในการรักษาความสงบเรียบร้อยการรักษาความปลอดภัย 

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  มีหน้าที่  สนับสนนุและจัดเตรียมกําลังสมาชิก อปพร.ใน 
การช่วยเหลือหน่วยงานที่รับผดิชอบเก่ียวข้องในการรักษาพยาบาลเบื้องตน้  การเคลื่อนยา้ยผู้เจ็บป่วย  และการ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย   

หน่วยปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย  มีหน้าที่  เป็นหน่วยเผชิญเหตุ (First  Responder  Unit)  
ประจําองค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทรหรือประจําศูนย์ อปพร.ปฏิบัติงานกู้ชีพ  กู้ภัยเบื้องต้นในกรณีเกิดภัยพิบัติ
หรืออุบัติเหตุทางถนน ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการช่วยเหลือให้การปฐมพยาบาลรวมทั้งเคลื่อนย้าย
ผู้ประสบภัยได้อย่างปลอดภัยได้อย่างปลอดภัย  รวดเร็วและถูกต้องตามหลักวิชาการ  สามารถให้การสนับสนุน
หน่วยงานในพื้นที่หรือหน่วยงานข้างเคียงที่มีพื้นที่ติดต่อกัน  ในการทํางานกู้ชีพได้อย่างรวดเร็ว 

ฝ่ายสนับสนุน 
มิสเตอร์เตือนภัย  มีหน้าที่เฝ้าระวังและแจง้เตือนภัย 

 - งานสื่อสาร  มีหน้าที่สื่อสารข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆเม่ือเกิดเหตุสาธารณภัย 
- งานกิจกรรม  มีหน้าที่การจัดกิจกรรมสนับสนนุต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
- งานสวัสดิการ  มีหนา้ที่ดูแลชว่ยเหลือสมาชิก อปพร. 
- งานประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร 
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4.3  การบรรจุอัตรากําลัง 
ใช้กําลังเจ้าหนา้ที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพืน้ที่เปน็หลัก 

ในภาวะปกติใช้กําลังเจ้าหน้าที่ตามการบรรจุจริงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่ 
ในภาวะไม่ปกติ  หรือเกิดสาธารณภัยข้ึน ให้บรรจุแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้หน่วยงานต่างๆภายใน

จังหวัด  อําเภอ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่เข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 
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บทที่  5 
การเตรียมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

กล่าวโดยทั่วไป 
งานที่มีความสําคัญต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่  การจัดเตรียมและหาวิธีการป้องกันมิให้ประสบภัยข้ึนหรือ

แก้ไขปัญหาอุปสรรคไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดภัยข้ึน เพื่อลดผลกระทบที่เป็นอันตรายและการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชนและประชาชน ร่วมกันปฏิบัติตั้งแต่ยามปกติ 

5.1 วัตถุประสงค์ 
เพื่อเตรียมการตา่ง ๆ  ที่จาํเปน็ ให้สามารถเผชญิภัยพบิัติตา่ง ๆ  ตั้งแต่ยามปกต ิ

 เพื่อให้การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีระบบไม่สับสน ส่งผลต่อการลดอันตราย                       
และความสูญเสียให้เกิดข้ึนน้อยที่สุด 
 เพื่อวางระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สอดคล้อง ส่งเสริมต่อการรักษาความม่ันคงของชาติ 

5.2. การปฏิบัติ 
 หลักปฏิบัติ 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร   มีหน้าที่ในการเตรียมการป้องกันภัยตั้งแต่ยาม
ปกติ  โดยเน้นความสําคัญของการเตรียมการล่วงหน้าในรูปแบบวิธีการป้องกัน เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากภัยการจัดระบบหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และการอํานวยการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

อุทกภัย 
 ก่อนเกิดสาธารณภัย 
   สํารวจพื้นที่เสี่ยงภัย  เช่น บริเวณที่น้ําท่วมประจํา   ถนนหรือสะพานที่อาจจะถูกน้ําพัดพังพื้นที่ทํา
การเกษตร  บ่อปลา   สัตว์เลี้ยง  ไว้เป็นการล่วงหน้า  และหามาตรการในการป้องกันหากเกินขีดความสามารถให้
รายงานองค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร 
  แจ้งเตือนภัยให้ราษฎร โดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าถึงสถานการณ์ 
  จัดเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการป้องกันอุทกภัยไว้ให้พร้อม เช่น เคร่ืองสูบน้ํา กระสอบ
ทราย เป็นตน้ 
 ขณะเกิดภัย 

รับปัญหาความต้องการของราษฏรที่ประสบอุทกภัย  และให้การบรรเทาช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เบื้องต้น แล้วรายงานให้องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทรทราบ  และหากเกินขีดความสามารถให้รายงานขอรับความ
ช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทรโดยด่วน (กรณีเร่งด่วนให้รายงานทางวิทยุสื่อสารหรือทางอ่ืนโดยทันที) 
  สํารวจความเสียหายรายงานองค์การบริหารส่วนตาํบลหัวไทรเพื่อขอรับการช่วยเหลือแยกเป็น 

ความเสียหายสิ่งสาธารณประโยชน ์
ความเสียหายด้านชวีิตและทรัพย์สิน 
ความเสียหายด้านการเกษตร 
ความเสียหายด้านปศุสัตว์และประมง 
ความเสียหายด้านอ่ืน ๆ  
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การบูรณะฟ้ืนฟู 
 บรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบสาธารณภัย เช่น การแจกจ่ายเคร่ืองอุปโภค บริโภค การให้การดูแลด้าน
สุขภาพ การแจกจ่ายยารักษาโรค 
 เตรียมการบูรณะฟื้นฟูหลังการเกิดสาธารณภัยในความเสียหายๆ ด้านโดยพิจารณาจากควต้องการ
ของผู้ประสบสาธารณภัย และเตรียมการให้ความช่วยเหลือโดยทันทีหลังน้ําลด 

ภัยแล้ง 
 ก่อนเกิดสาธารณภัย 
 สํารวจพื้นที่เสี่ยงภัย  เช่น บริเวณที่ที่ขาดแคลนน้าํ  เปน็ประจํา หรือ  เจอสภาพปัญหาภัยแล้ง  
ถนนหรือสะพานที่อาจจะถูกน้ําพัดพังพื้นทีท่ําการเกษตร  บ่อปลา   สัตว์เลี้ยง  ไว้เป็นการล่วงหน้า  และหามาตรการ
ในการป้องกันหากเกินขีดความสามารถให้รายงานองค์การบริหารส่วนตาํบลหัวไทร 
  แจ้งเตือนภัยให้ราษฏร  โดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าถึงสถานการณ์ 
  จัดเตรียมอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ในการป้องกันภัยแล้งไว้ให้พร้อม  เช่น จัดเตรียมหารถน้ํา   
แหล่งน้ํา 
 ขณะเกิดภัย 
  รับปัญหาความต้องการของราษฏรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง  และให้การบรรเทาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเบื้องต้น  แล้วรายงานให้องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทรทราบ  และหากเกินขีดความสามารถให้
รายงานขอรับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทรโดยด่วน (กรณีเร่งด่วนให้รายงานทางวิทยุสื่อสาร
หรือทางอ่ืนโดยทันที) 
  สํารวจความเสียหายรายงานองค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทรเพื่อขอรับการช่วยเหลือแยกเป็น 

 - ความเสียหายสิ่งสาธารณประโยชน ์             
- ความเสียหายด้านชวีิตและทรัพย์สิน 

 - ความเสียหายด้านการเกษตร    
- ความเสียหายด้านปศุสัตว์และประมง 

 - ความเสียหายด้านอ่ืนๆ  

 การบูรณะฟ้ืนฟู 
  บรรเทาทุกข์แก่ผุ้ประสบสาธารณภัย เช่น การแจกจ่ายเคร่ืองอุปโภค บริโภค การให้การดูแลด้าน
สุขภาพ การแจกจ่ายยารักษาโรค 
  เตรียมการบูรณะฟื้นฟูหลังการเกิดสาธารณภัยในความเสียหายๆ ด้าน  โดยพิจารณาจากความ
ต้องการของผู้ประสบสาธารณภัย  และเตรียมการให้ความช่วยเหลือโดยทันท ี

ไฟป่าหรือไฟไหม้ริมทาง 
 ก่อนเกิดสาธารณภัย 
 สํารวจพื้นที่เสี่ยงภัย  เช่น  บริเวณที่รกร้าง  ข้างทาง  ข้างถนนที่มีหญ้าแห้ง หรือก่ิงไม้แห้ง  และ
หามาตรการในการป้องกันหากเกินขีดความสามารถให้รายงานองค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร 
  แจ้งเตือนภัยให้ราษฏรโดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าถึงสถานการณ์ 
 จัดเตรียมอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ในการป้องกันอุทกภัยไว้ให้พร้อม  เช่น ถังดับเพลิง  เป็น
ต้น 
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 ขณะเกิดภัย 
  รับปัญหาความต้องการของราษฏรที่ประสบอุทกภัย  และให้การบรรเทาช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เบื้องต้น แล้วรายงานให้องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทรทราบ  และหากเกินขีดความสามารถให้รายงานขอรับความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยด่วน   (กรณีเร่งด่วนให้รายงานทางวิทยุสื่อสารหรือทางอ่ืนโดยทันที) 
  - สํารวจความเสียหายรายงานองค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร  เพื่อขอรับการช่วยเหลือแยกเป็น 

 - ความเสียหายสิ่งสาธารณประโยชน ์  
 - ความเสียหายด้านชวีิตและทรัพย์สิน 
 - ความเสียหายด้านการเกษตร    
 - ความเสียหายด้านปศุสัตว์และประมง 
 - ความเสียหายด้านอ่ืนๆ  

  การบูรณะฟ้ืนฟู 
  บรรเทาทุกข์แก่ผุ้ประสบสาธารณภัย  เช่น  การแจกจ่ายเคร่ืองอุปโภค บริโภค  การให้การดูแล
ด้านสุขภาพ  การแจกจ่ายยารักษาโรค 
  เตรียมการบูรณะฟื้นฟูหลังการเกิดสาธารณภัยในความเสียหาย ๆ ด้าน  โดยพิจารณาจากความ
ต้องการของผู้ประสบสาธารณภัย  และเตรียมการให้ความช่วยเหลือโดยทันท ี
 
 อัคคีภัย 
               ก่อนเกิดสาธารณภัย 
 สํารวจพื้นที่เสี่ยงภัย  เช่น บ้านที่เป็นบ้านไม้  หรือมุงด้วยหญ้าคา  และบ้านที่มีการเดินสายไฟที่ไม่
เป็นระเบียบ,อุปกรณ์ไฟฟ้าเก่าและชําชุด     และหามาตรการในการป้องกันหากเกินขีดความสามารถให้รายงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร 
 แจ้งเตือนภัยให้ราษฏร  โดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าเพื่อให้ความรู้ 
  จัดเตรียมอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ในการป้องกันอุทกภัยไว้ให้พร้อม  เช่น ถังดับเพลิง เป็นต้น 
 ขณะเกิดภัย 
 รับปัญหาความต้องการของราษฏรที่ประสบอัคคีภัย  และให้การบรรเทาช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เบื้องต้น แล้วรายงานให้องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทรทราบ  และหากเกินขีดความสามารถให้รายงานขอรับความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยด่วน (กรณีเร่งด่วนให้รายงานทางวิทยุสื่อสารหรือทางอ่ืนทันที) 
 สํารวจความเสียหายรายงานองค์การบริหารส่วนตาํบลหัวไทร เพื่อขอรับการช่วยเหลือแยกเป็น 

 - ความเสียหายสิ่งสาธารณประโยชน ์   
  - ความเสียหายด้านชวีิตและทรัพย์สิน 

  - ความเสียหายด้านการเกษตร    
  - ความเสียหายด้านปศุสัตว์และประมง 
  - ความเสียหายด้านอ่ืน ๆ  

 การบูรณะฟ้ืนฟู 
 บรรเทาทุกข์แก่ผุ้ประสบสาธารณภัย  เช่น  การแจกจ่ายเคร่ืองอุปโภค บริโภค  การให้การดูแล
ด้านสุขภาพ  การแจกจ่ายยารักษาโรค 
  เตรียมการบูรณะฟื้นฟูหลังการเกิดสาธารณภัยในความเสียหายๆ ด้าน โดยพิจารณาจากความ
ต้องการของผู้ประสบสาธารณภัย  และเตรียมการให้ความช่วยเหลือโดยทันที 
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วาตภัย 
               ก่อนเกิดสาธารณภัย 
 หามาตรการในการป้องกันหากเกินขีดความสามารถให้รายงาน อบต.หัวไทร 
  แจ้งเตือนภัยให้ราษฎร  โดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าถึงสถานการณ์ 
  จัดเตรียมอุปกรณ์/เคร่ืองมือ/บุคลากร /งบประมาณ  เคร่ืองใช้ในการป้องกันอุทกภัยไว้ให้พร้อม   
 ขณะเกิดภัย 
  รับปัญหาความต้องการของราษฏรที่ประสบวาตภัย และให้การบรรเทาช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เบื้องต้น แล้วรายงานให้องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทรทราบ  และหากเกินขีดความสามารถให้รายงานขอรับความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยด่วน  (กรณีเร่งด่วนให้รายงานทางวิทยุสื่อสารหรือทางอ่ืนทันที) 
                      สํารวจความเสียหายรายงานองค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร  เพื่อขอรับการช่วยเหลือแยกเป็น 

 - ความเสียหายสิ่งสาธารณประโยชน ์ 
- ความเสียหายด้านชวีิตและทรัพย์สิน 

 - ความเสียหายด้านการเกษตร   
- ความเสียหายด้านปศุสัตว์และประมง 

 - ความเสียหายด้านอ่ืน ๆ  

 การบูรณะฟ้ืนฟู 
 บรรเทาทุกข์แก่ผุ้ประสบสาธารณภัย  เช่น  การแจกจ่ายเคร่ืองอุปโภค บริโภค  การให้การดูแล
ด้านสุขภาพ  การแจกจ่ายยารักษาโรค 
  เตรียมการบูรณะฟื้นฟูหลังการเกิดสาธารณภัยในความเสียหาย ๆ ด้าน  โดยพิจารณาจากความ
ต้องการของผู้ประสบสาธารณภัย  และเตรียมการให้ความช่วยเหลือโดยทันทีหลังน้ําลด 
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บทที่  6 
การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 

6.1. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อดําเนินการระงับภัยที่เกิดข้ึนให้ยุติลงโดยเร็ว  หรือลดความรุนแรงของภัยที่โดยการประสานความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 เพื่อรักษาชีวิต  ทรัพย์สิน  และสภาวะแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติให้สูญเสียน้อยที่สุด 

6.2. การจัดตั้ง ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจ 
 ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจองค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร  เป็นระบบในการเตรียมการป้องกันภัยในระยะที่กําลังจะ

เกิดภัยข้ึน  เพื่อให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติต่าง ๆ  ได้ซักซ้อมและเตรียมการ เผชิญภัยได้อย่างเป็นเอกภาพไม่สับสน ตลอดจน
สามารถป้องกันภัยและบรรเทาภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 ฝ่ายอํานวยการเฉพาะกิจ   ประกอบด้วย 

          1.  นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลหัวไทร   เป็นหัวหน้าศูนย ์
2.  กํานันตําบลหัวไทร     เป็นรองหัวหน้าศูนย ์
3.  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บา้น         เป็นผู้ชว่ยหัวหน้าศูนย ์
4.  สมาชิกสภา อบต.หัวไทร    เป็นผู้ชว่ยหัวหน้าศูนย ์
5.  หัวหน้าสายตรวจตาํบลหัวไทร   เป็นผู้ชว่ยหัวหน้าศูนย ์
6.  เกษตรประจําตําบลหัวไทร    เป็นผู้ชว่ยหัวหน้าศูนย ์
7.  หัวหน้าสถานีอนามัยบา้นศาลาแก้ว   เป็นผู้ชว่ยหัวหน้าศูนย ์
8.  ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที ่  เป็นผู้ชว่ยหัวหน้าศูนย ์
9.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร   เป็นเลขานุการศูนย ์
10.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   เป็นผู้ชว่ยเลขานุการศูนย ์

 หน้าที่ของศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจ 
1) อํานวยการปฏิบัติงานป้องกัน ระงับ และบรรเทาภัยฝ่ายพลเรือนในท้องที่ รับผิดชอบเม่ือเกิดเหตุ 
2) รวบรวมรายงาน สรุปเหตุการณ์ และรายงานสถานการณ์เสนอต่อผู้อํานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและหน่วย

เหนือ 
3) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั้งในและนอกพื้นที่เพื่อขอรับความช่วยเหลือในกรณีเกินขีด

ความสามารถในการปฏิบัติการระงับและบรรเทาภัย 
4) ประสานงานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ และเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อให้การสงเคราะห์

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชน์ที่เสียหาย 
 

ฝ่ายแจ้งเตือนภัย 
มีหน้าที่ติดตามสภาวะอากาศ สถานการณ์น้าํ รายงานผู้อํานวยการป้องกันภัยฝา่ยพลเรือนตําบล    

หัวไทร ทราบทุกวันเพื่อแจ้งเตือนและเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยที่ถูกต้องให้ประชาชนทราบ ซ่ึงมีคณะทาํงาน
ประกอบด้วย  

1) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   หัวหน้าคณะทํางาน 
2) บุคลากรสังกัดสํานักงานปลดั อบต.หัวไทร  คณะทํางาน 
3) สมาชิกสภา อบต.หัวไทร  ทกุคน   คณะทํางาน 
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ฝ่ายบรรเทาทุกข ์
 หน่วยเคลื่อนที่เร็ว มีหน้าที่จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว  เพื่อซ่อมสร้างสิ่งสาธารณะประโยชน์

สนับสนุนหมู่บ้าน  เสริมสร้างแนวป้องกันน้ําท่วมอพยพราษฏรที่ประสบภัย  ประกอบด้วย 
  1) หัวหน้าส่วนโยธา    หัวหน้าคณะทํางาน 
  2) นายช่างโยธา     คณะทํางาน 
  3) เจ้าพนักงานพฒันาชุมชน   คณะทํางาน 
 หน่วยบรรเทาทุกข์ มีหน้าที่ในการจัดอาหาร น้ําดื่ม ดูแลรักษาสุขภาพความเป็นอยู่ของผูป้ระสบ

อุทกภัย และสัตว์เลี้ยง ประกอบด้วย 
  1) ปลัด อบต.หัวไทร    หัวหน้าคณะทํางาน 
  2) หัวหน้าส่วนโยธา    คณะทํางาน 
  3) หัวหน้าส่วนการคลัง    คณะทํางาน 
 4) ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน    คณะทํางาน 
  5) สมาชิกสภา อบต.หัวไทร    คณะทํางาน 

ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ มีหน้าที่ดงันี ้
   งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย   มีหน้าที่ 

1) การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย 
2) สํารวจความเสียหาย และความต้องการด้านต่าง ๆ  ของผู้ประสบภัยเสนอต่อผู้อํานวยการป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน 

งานบูรณะซ่อมแซม   มีหน้าที่ 
3) บูรณะซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างบ้านพักที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค และเส้นทางคมนาคมให้ใช้การได้ใน

เบื้องต้น 
4) ร้ือถอน ทําลายสิ่งปรักหักพัง ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

ประกอบด้วย  
4.1) ปลัด อบต.หัวไทร    หัวหน้าคณะทํางาน 

  4.2) เกษตรประจําตําบล    คณะทํางาน 
  4.3) พัฒนากรประจําตาํบล    คณะทํางาน 
  4.4) หัวหน้าส่วนการคลงั  อบต.หัวไทร  คณะทํางาน 
  4.5) หัวหน้าส่วนโยธา  อบต.หัวไทร   คณะทํางาน 
ฝ่ายรับบริจาคสิ่งของ และเงินบริจาค  มีหน้าที่รับบริจาคสิ่งของ  รวมทั้งจัดเก็บรักษา จัดทําบัญชีรับ   

จ่ายสิ่งของให้เป็นไปตามเจตนาของผู้บริจาค ประกอบด้วย 
  1) หัวหน้าส่วนการคลัง    หัวหน้าคณะทํางาน 
  2) บุคลากรสังกัด  ส่วนการคลงั อบต.หัวไทร  คณะทํางาน 
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6.2. การปฏิบตั ิ
 หลักการปฏิบัติเม่ือเกิดสาธารณภัยในเขตองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้ดําเนินการ ดังนี ้

 1) เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยพิบัติข้ึนในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้อํานวยการท้องถ่ิน เข้าดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และให้แจ้งผู้ อํานวยการอําเภอ             
ที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่และผู้อํานวยการจังหวัดทราบทันที 
  2) กรณีที่พื้นที่ที่เกิดหรือจะเกิดภัยพิบัติอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อํานวยการท้องถ่ินหลายคน  
ผู้อํานวยการท้องถ่ิน จะใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนก็ได้  แล้วให้แจ้งผู้อํานวยการท้องถ่ินอ่ืนทราบโดยเร็ว  
และกรณีผู้อํานวยการท้องถ่ินมีความจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่
นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่ของตน  ให้แจ้งให้ผู้อํานวยการอําเภอหรือผู้อํานวยการจังหวัด
แล้วแต่กรรีเพื่อสั่งการโดยเร็วต่อไป 
  3) ผู้อํานวยการในเขตพื้นที่ที่ติดต่อหรือใกล้เคียง   มีหน้าที่สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแก่ผู้อํานวยการซ่ึงรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึน ในพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงนั้น 
  4) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน  เจ้าพนักงานที่ประสบเหตุมีหน้าที่ต้องเข้าดําเนินการเบื้องต้นเพื่อระงับ
ภัยนั้น   แล้วรีบรายงานให้ผู้อํานวยการท้องถ่ินเพื่อสั่งการต่อไป   และในกรรีจําเป็นเจ้าพนักงานมีอํานาจดําเนินการ
ใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองชีวิตหรือป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่บุคคลได้ 
  5) กรณีเจ้าพนักงานจําเป็นต้องเข้าไปในอาคาร  หรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่เกิดภัย
พิบัติ  เพื่อทําการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ให้กระทําได้ต่อเม่ือได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารหรือสถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลานั้น  หรือเม่ือมีผู้อํานวยการอยู่ด้วย  และหาก
ทรัพย์สินนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดสาธารณภัยได้ง่าย   ให้เจ้าพนักงานมีอํานาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้าย
ทรัพย์นั้นออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกล่าวได้  หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามเจ้าพนักงานมีอํานาจขน
ย้ายทรัพย์สินนั้นได้ตามความจําเป็น โดยเจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความเสียหาย อันเกิดจากการกระทํา
ดังกล่าว 
 6) ให้ผู้อํานวยการในเขตพื้นทีท่ีรั่บผิดชอบสํารวจความเสียหายที่เกิดข้ึนและทําบัญชีรายชื่อ
ผู้ประสบภัยและทรัพย์สนิที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน  พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานใน
การรับรองสงเคราะห์ฟื้นฟ ู
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บทที่ 7 
การอพยพ 

7.1.วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชนและสว่นราชการและสามารถ

ดําเนินการอพยพเคลื่อนยา้ยเปน็ไปอยา่งมีระบบสามารถระงบัการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสูส่ถานที่

ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.2  การปฏิบัต ิ

 1. พ้ืนที่หมู่ที่  1  บ้านบางแค 

         1) สถานทีป่ลอดภัย 

         � วัดหัวไทร 

         2) เส้นทางอพยพหลักและเส้นทางสํารอง 

         �  ใช้เส้นทางถนนบา้นบางแค - บ้านทะเลปัง 

         �  ใช้เส้นทางถนนหัวไทร-ตรงเตรียง 

         3) ผู้รับผิดชอบในการอพยพ 

�นายชัยศักดิ์   พฤกษา              โทร.086-9482724 

�นายพชิิต        ดีลิ่น              โทร.084-0645498 

�นางเนาวรัตน ์ กาฬวัชนะ  โทร.081-0882181 

  2. พ้ืนที่หมู่ที่  2  บ้านทะเลปงั 

1) สถานทีป่ลอดภัย 

�โรงเรียนวัดทะเลปัง 

2) เส้นทางอพยพหลักและเส้นทางสาํรอง 

�ใช้เส้นทางถนนหัวไทร-ตรงเตรียง 

3) ผู้รับผิดชอบในการอพยพ 

�นายบุญเลิศ   หอมช่วย   โทร.084-1292867 

�นางณิชา            จันทร์ศรี   โทร.084-1914722 

�นางสายใจ พินิจการ   โทร.081-6073657 

3. พ้ืนที่หมู่ที่  3   บ้านศาลาแก้ว 

1) สถานทีป่ลอดภัย 

� โรงเรียนบา้นศาลาแก้ว 

� วัดศาลาแก้ว 

2) เส้นทางอพยพหลักและเส้นทางสาํรอง 

�ใช้เส้นทางถนนบา้นคลองขุด -บางนบ  
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3) ผู้รับผิดชอบในการอพยพ 
�นายภาสกร   เต็มสงสัย  โทร.086-2814676 
�นายดาํรงค์          ทิพย์กองลาศ  โทร.087-8968628 
�นายยงยุทธ          เพชรศรี              โทร.089-6483389  

4. พ้ืนที่หมู่ที่  4   บ้านหัวลําภู 

1) สถานทีป่ลอดภัย 
�โรงเรียนวัดหัวลําภู 
� วัดหัวลําภู 
2) เส้นทางอพยพหลักและเส้นทางสาํรอง 
� ใช้เส้นทางถนนบา้นหัวลาํภู – ท่าเสาร์ 
� ใช้เส้นทางถนนท่าช้างสาร 
3) ผู้รับผิดชอบในการอพยพ 
�นายสุมาศ จันทร์ศรี                        โทร.081-0868049 
�นางเรณ ู            ประกอบบุญ             โทร.085-8876138 
�นายพิศทยา     พลายด้วง   โทร.087-4444722 

5. พ้ืนที่หมู่ที่  5   บ้านหนองนกไข ่
1) สถานทีป่ลอดภัย 
� ศาลาเอนกประสงค์ 
2) เส้นทางอพยพหลักและเส้นทางสาํรอง 
�ใช้เส้นทางถนนสาย 853 
� ใช้เส้นทางถนนสายโคกคุระ – ต้นตาล 
�  ใช้เส้นทางถนนสายบา้นหนําหยอม– บ้านบางขอน 
3) ผู้รับผิดชอบในการอพยพ 
�นายสมปอง   คงแก้ว  โทร.085-4702322 
�นายสํารวญ          ทองบาง  โทร.089-2928047 
�นายสําราญ          หนูนาค  โทร.081-6772077 

6. พ้ืนที่หมู่ที่  6   บ้านโคกหลวง 
1) สถานทีป่ลอดภัย 
� ศาลาเอนกประสงค์ 
2) เส้นทางอพยพหลักและเส้นทางสาํรอง 
� ใช้เส้นทางถนนสายหนําหยอม – โคกหลวง 
� ใช้เส้นทางถนนซอยนางนวล 
3) ผู้รับผิดชอบในการอพยพ 
�นายสุชาติ   บุญทองแก้ว   โทร.084-9924494 
�นายคร้ืน        ห้ินฮั้น    โทร.084-2938014 
�นายสมมารถ         ปราดจนัทร์   โทร.086-7428270   
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7. พ้ืนที่หมู่ที่  7   บ้านลําคลอง 
1) สถานทีป่ลอดภัย 
� ศาลาเอนกประสงค์ 
� โรงเรียนบา้นลาํคลอง 
2) เส้นทางอพยพหลักและเส้นทางสาํรอง 
�ใช้เส้นถนนหัวไทร- เขาพังไกร (สายเก่า) 
�ใช้เส้นถนนสายบา้นลําคลองออก 
3) ผู้รับผิดชอบในการอพยพ 
�นายอัมพร   สุขแก้ว   โทร.084-8499544 
�ด.ต.จรูญ      ทองเกียรติ   โทร.089-8681314 
�นางสุพรรณี      โฮล์มควสิต ์   โทร.089-2893740   

8. พ้ืนที่หมู่ที่  8   บ้านบางไร่ 
1) สถานทีป่ลอดภัย 
� ศาลาเอนกประสงค์ 
2) เส้นทางอพยพหลักและเส้นทางสาํรอง 
�ใช้เส้นทางถนน 853 
3) ผู้รับผิดชอบในการอพยพ 
�นายสัมพันธ์   จุลสงค์              โทร.084-6906085 
�นายสมบูรณ์    ขลุกเอียด   โทร.081-8938903 
�นายพทิยา     สุทธิสมพร             โทร.084-630716 

9. พ้ืนที่หมู่ที่  9   บ้านหนองบอน 
1) สถานทีป่ลอดภัย 
�  ศาลาเอนกประสงค์ 
� โรงเรียนบา้นหนองบอน 
2) เส้นทางอพยพหลักและเส้นทางสาํรอง 
�ใช้เส้นทางถนนริมคลองอิมอญ 
� ใช้เส้นทางถนนสายหนองบอนเก่า 
3) ผู้รับผิดชอบในการอพยพ 
� นายจรัญ   ขาวจันทร์คง  โทร.089-9087814 
�นายสุชาติ  พุ่มหมอ    โทร.089-5873311 
�นายบุญรับ         สีพุธสุข    โทร.089-8728219   

10. พ้ืนที่หมู่ที่  10 บ้านคลองขุด 
1) สถานทีป่ลอดภัย 
� ที่ทําการองค์การบริหารสว่นตําบลหัวไทร 
2) เส้นทางอพยพหลักและเส้นทางสาํรอง 
�ใช้เส้นทางถนนสายเกษตรตอน 1 
3) ผู้รับผิดชอบในการอพยพ 
�นายสมชาย   เสนขวัญแก้ว    โทร.081-8915002 
�นายวีระศักดิ์        เขียวพะวงศ์   โทร.081-2708328 
�นางสุรางคณา ชูโฉม   โทร.087-3864167  
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11. พ้ืนที่หมู่ที่  11  บ้านพัฒนา 
1) สถานทีป่ลอดภัย 
� หอประชุมอําเภอหัวไทร 
2) เส้นทางอพยพหลักและเส้นทางสาํรอง 
�ใช้เส้นทางถนนเมจิก -  ศูนย์ราชการใหม่ 
� ใช้เส้นทางถนน 408 
3) ผู้รับผิดชอบในการอพยพ 
�นายสมบูรณ์   คงนุ่น   โทร.089-723824 9 
�นายสุภาชัย       บัวสังข์   โทร.089-6523732 
�นางปราณี         วิเศษประไพ  โทร.083-5078105 

12. พ้ืนที่หมู่ที่  12   บ้านบัวผุด 
1) สถานทีป่ลอดภัย 
� โรงเรียนวัดอิมอญ 
2) เส้นทางอพยพหลักและเส้นทางสาํรอง 
� ใช้เส้นทางถนนอิมอญ – อ่าวบ่อ 
3) ผู้รับผิดชอบในการอพยพ 
�นายสนธยา    หนูแบ   โทร.087-2813452 
�นายณรงค์       อักษรสมบัติ  โทร.087-2785232 
�นายสมโชค    จันทร์ใหม่   โทร.085-7870155  
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บทที่ 8 
การฟ้ืนฟูและบูรณะ 

8.1 หลักการปฏิบตัิการฟ้ืนฟูบูรณะ 
8.1.1 กลา่วทั่วไป 

  การฟื้นฟูบูรณะภายหลังที่ภัยได้ยุติลงหรือผ่านพ้นไปแล้ว เป็นการดําเนินการทั้งปวงเพื่อช่วยเหลือบรรเทา
อันตราย ซ่อมแซมสิ่งที่ชํารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการทุกส่วน ตลอดจนบุคคลที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจของประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติ 

8.1.2 วัตถปุระสงค์ 
  การฟืน้ฟบููรณะในการป้องกันภัยฝา่ยพลเรือนเป็นการทําเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี ้
 1) ให้ความชว่ยเหลือ บรรเทาทุกข์ข้ันตน้แก่ประชาชนทีป่ระสบภัยอยา่งรวดเร็วต่อเนื่องและมีประสิทธภิาพ 
บรรเทาอันตรายอันเกิดต่อเนื่องจากภัยฝา่ยพลเรือนที่เกิดข้ึนแก่รัฐและประชาชน 
 2) ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ การฟืน้ฟสูภาพของประชาชนทีป่ระสบภัยให้สามารถดํารงชีวิตกลับสูส่ภาพ
ปกตโิดยเร็ว 

8.1.3 นโยบาย 
  เพื่อให้การฟืน้ฟูบูรณะเปน็ไปอย่างมีระบบ ทั่วถึง และรวดเร็วจงึกําหนดนโยบาย ดงันี ้
 1) ให้มีการประสานงานระหวา่งหน่วยงานของรัฐ และองค์กรภาคเอกชน ในการสงเคราะห์ผูป้ระสบภัยให้
เป็นไปอยา่งมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลีย่งความซํ้าซ้อนในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยโดยจัดทําบัญชีรายชื่อผูป้ระสบภัยไว้เปน็
หลักฐานเพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

 2) ให้หนว่ยงานของรัฐจดัการรักษาพยาบาลแก่ผูป้ระสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกวา่จะหายเปน็ปกต ิ
 3) ให้ร้ือถอนซากปรักหักพงัและซ่อมแซมสิง่สาธารณปูโภค และอาคารบา้นเรือนของผูป้ระสบภัยสามารถ
ประกอบอาชีพต่อไปได ้
 4) ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ประสบภัยอยา่งต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกรณีทีผู่้เปน็หัวหน้าครอบครัว
ประสบภัยจนเสยีชีวติหรือไม่ประกอบอาชพีต่อไปได ้โดยการให้ทนุการศึกษาแก่บุตรของผูป้ระสบภัยจนจบการศึกษา   ภาคบงัคับ และ
โดยการจัดหาอาชพีให้แก่บุคคลในครอบครัว 
 5) ประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างขวญัและกําลงัใจของประชาชนให้คืนสูส่ภาพปกติโดยเร็ว 

8.1.4 การปฏิบัต ิ
  การฟื้นฟูบูรณะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกองอํานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุกระดับ โดยการนํา
ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งกําลังคน ทรัพย์สิน เคร่ืองมือ ของรัฐและเอกชน เข้าร่วมในการฟื้นฟูบูรณะเพื่อมุ่งหมายให้ประชาชนผู้ประสบภัย
ได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์แบบให้เปล่าและเชิงการกุศลอย่างทันที ดังนี้ 

 1) คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) มีหน้าที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ เม่ือได้รับการรายานขอความช่วยเหลือจากคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546และ
หลักเกณฑ์ที่กําหนด ซ่ึงหากเกินขีดความสามารถจะได้ขอความช่วยเหลือไปยังส่วนกลางต่อไป 
 2) คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอําเภอหรือก่ิงอําเภอ  (ก.ช.ภ.อ./กอ.) มีหน้าที่สํารวจ
ความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่อําเภอหรือก่ิงอําเภอ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. 2546   และหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
 3) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ  ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ที่กําหนด และให้ประสานการให้ความช่วยเหลือกับกองอํานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัด 
 4) ข้ันตอนการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูบูรณะ 
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 5)  การให้ความช่วยเหลือและฟืน้ฟบููรณะ โดยจัดตัง้หนว่ยบรรเทาทุกข์เพื่อปฏิบัติการในข้ันตน้ร่วมกับ 
หน่วยระงบัภัยอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้
   5.1) การปฐมพยาบาลผู้บาดเจบ็และผู้ป่วย 
   5.2) การขนยา้ยผูป้ระสบภัยและทรัพย์สนิไปยังทีป่ลอดภัย 
   5.3) การเลี้ยงดูผูป้ระสบภัยทีไ่ม่สามารถชว่ยตัวเองไดใ้นระยะแรก 
   5.4) การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่บุคคลและสถานทีร่่วมกับหน่วยงานรักษา ความ
ปลอดภัยในพื้นที่ 
 6) การให้ความชว่ยเหลือและฟืน้ฟูบรูณะโดยหนว่ยสงเคราะห์ผูป้ระสบภัยหลังจากการช่วยเหลือของหน่วย
บรรเทาทุกข์ข้ันตน้ ดาํเนนิการ ดงันี ้
   6.1)  สาํรวจความเสยีหายและความตอ้งการด้านตา่ง ๆ  ของผูป้ระสบภัยทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจัดทาํ
บัญชีเปน็ประเภทไว ้
   6.2)  สงเคราะห์ผูป้ระสบภัยตามบญัชีที่สาํรวจ โดยให้มีมาตรการและระเบียบที่รัดกุม สามารถ
สงเคราะห์ได้เรียบร้อยทัว่ถึง 
   6.3) ดําเนนิการชว่ยเหลือซ่อมแซมทีพ่ักอาศัยสิ่งสาธารณปูโภคและเสน้ทางคมนาคมให้พอใช้การ             
ได้ในเบื้องตน้ 
   6.4) การปฏิบัติการประชาสมัพนัธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกําลังใจของประชาชนให้กลบัคืนสูส่ภาพ
ปกตไิด้ในเบื้องตน้ 
   6.5) การรักษาพยาบาลผู้เจบ็ป่วย และการจัดบริการดา้นสาธารณสุขแก่ผูป้ระสบภัยอย่างต่อเนื่อง 
   6.6) การป้องกันโรคระบาดทัง้คนและสัตว ์

 7) กองอํานวยการป้องกันภัยฝา่ยพลเรือนจังหวดั กํากับดแูลและอํานวยการหนว่ยบรรเทาทุกข์หนว่ย
สงเคราะห์ผูป้ระสบภัยให้ดําเนินการด้วยความเรียบร้อย  พร้อมทัง้ชว่ยเหลือประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพื่อระดมสรรพกําลังในพื้นที่เข้าสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
 8) กองอํานวยการป้องกันภัยฝา่ยพลเรือนอําเภอ เข้าดาํเนนิการซ่อมแซมสิง่สาธารณประโยชน์  
สิ่งสาธารณปูโภค ให้กลบัใช้งานได้ตามปกตโิดยเร็ว หากการช่วยเหลือเกินกําลงัความสามารถทีจ่ะกระทาํได้ให้ขอความชว่ยเหลือต่อกอง
อํานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจงัหวัดนครศรีธรรมราช กองอํานวยการป้องกันภัยฝา่ยพลเรือนภาค    ศูนยป์้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เขต 11 และแห่งราชอาณาจักรตามลาํดบั 
 9) กองอํานวยการป้องกันภัยฝา่ยพลเรือนอําเภอดาํเนินการที่เหมาะสม เพือ่สร้างความสงบเรียบร้อยให้
กลับคืนมาโดยเร็ว เชน่ การควบคุมการใช้วัตถุระเบดิและเคร่ืองกระสนุ การรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลและสถานที่ การป้องกันการ
กักตุนสนิค้าอุปโภคบริโภคที่จาํเป็นต่อการดาํรงชพี การควบคุมการใช้เคร่ืองมือสื่อสาร ตลอดจนถึงการสาธารณสุขและ การอนามัย 

8.2.  การฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยและพ้ืนที่ประสบภัย 
 8.2.1 อุทกภัย 
  ขณะเกิดภัย 
 1) รับปัญหาความต้องการของราษฏรที่ประสบอุทกภัย  และให้การบรรเทาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเบื้องต้น แล้วรายงานให้องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทรทราบ  และหากเกินขีดความสามารถให้รายงาน
ขอรับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทรโดยด่วน   (กรณีเร่งด่วนให้รายงานทางวิทยุสื่อสารหรือ
ทางอ่ืนโดยทันที) 
 2) สํารวจความเสียหายรายงานองค์การบริหารส่วนตาํบลหัวไทรเพื่อขอรับการช่วยเหลือแยก
เป็น 

2.1) ความเสียหายสิ่งสาธารณประโยชน ์
2.2) ความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สิน   

    2.3) ความเสียหายด้านการเกษตร 
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2.4) ความเสียหายด้านปศุสตัวแ์ละประมง   
2.5) ความเสียหายด้านอ่ืนๆ  

 การบูรณะฟ้ืนฟู 
 1) บรรเทาทุกข์แก่ผุ้ประสบสาธารณภัย  เช่น  การแจกจ่ายเคร่ืองอุปโภค บริโภค  การให้การ
ดูแลด้านสุขภาพ  การแจกจ่ายยารักษาโรค 
 2) เตรียมการบูรณะฟื้นฟูหลังการเกิดสาธารณภัยในความเสียหาย ๆ ด้านโดยพิจารณาจาก
ความต้องการของผู้ประสบสาธารณภัย  และเตรียมการให้ความช่วยเหลือโดยทันทีหลังน้ําลด 

              8.2.2 ภัยแล้ง 
ก่อนเกิดสาธารณภัย 

 1) สํารวจพืน้ที่เสี่ยงภัย  เช่น บริเวณที่ที่ขาดแคลนน้าํ  เป็นประจํา หรือ  เจอสภาพปัญหา
ภัยแล้ง  ถนนหรือสะพานที่อาจจะถูกน้ําพัดพงัพื้นทีท่ําการเกษตร  บ่อปลา   สัตว์เลี้ยง  ไว้เปน็การล่วงหนา้  และหา
มาตรการในการป้องกันหากเกินขีดความสามารถให้รายงานองค์การบริหารส่วนตาํบลหัวไทร 

2) แจ้งเตือนภัยให้ราษฏร  โดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าถึง
สถานการณ์ 

3) จัดเตรียมอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ในการป้องกันภัยแล้งไว้ให้พร้อม  เช่น จัดเตรียม
หารถน้ํา  

ขณะเกิดภัย 
1) รับปัญหาความต้องการของราษฏรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง  และให้การบรรเทาช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยเบื้องต้น  แล้วรายงานให้องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทรทราบ  และหากเกินขีดความสามารถให้
รายงานขอรับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทรโดยด่วน (กรณีเร่งด่วนให้รายงานทางวิทยุสื่อสาร
หรือทางอ่ืนโดยทันที) 

2) สํารวจความเสียหายรายงานองค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทรเพื่อขอรับการช่วยเหลือแยก
เป็น 

2.1) ความเสียหายสิ่งสาธารณประโยชน ์
2.2) ความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สิน 
2.3) ความเสียหายด้านการเกษตร 
2.4) ความเสียหายด้านปศุสตัวแ์ละประมง 
2.5) ความเสียหายด้านอ่ืน ๆ  

 การบูรณะฟ้ืนฟู 
1) บรรเทาทุกข์แก่ผุ้ประสบสาธารณภัย  เช่น  การแจกจ่ายเคร่ืองอุปโภค บริโภค  การให้

การดูแลด้านสุขภาพ  การแจกจ่ายยารักษาโรค 
2) เตรียมการบูรณะฟื้นฟูหลังการเกิดสาธารณภัยในความเสียหายๆ ด้าน  โดยพิจารณาจาก

ความต้องการของผู้ประสบสาธารณภัย และเตรียมการให้ความช่วยเหลือโดยทันท ี

 8.2.3 ไฟป่าหรือไฟไหม้ริมทาง 
ก่อนเกิดสาธารณภัย 

1) สํารวจพื้นที่เสี่ยงภัย  เช่น  บริเวณที่รกร้าง  ข้างทาง  ข้างถนนที่มีหน้าแห้ง หรือก่ิงไม้แห้ง  
และหามาตรการในการป้องกันหากเกินขีดความสามารถให้รายงานองค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร 

2) แจ้งเตือนภัยให้ราษฏรโดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าถึงสถานการณ์ 
3) จัดเตรียมอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ในการป้องกันอุทกภัยไว้ให้พร้อม  เช่น เคร่ืองสูบ

น้ํา กระสอบทราย  เป็นต้น 
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ขณะเกิดภัย 
1) รับปัญหาความต้องการของราษฏรที่ประสบอุทกภัย  และให้การบรรเทาช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยเบื้องต้น แล้วรายงานให้องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทรทราบ  และหากเกินขีดความสามารถให้รายงาน
ขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยด่วน   (กรณีเร่งด่วนให้รายงานทางวิทยุสื่อสารหรือทางอ่ืนโดย
ทันที) 

2) สํารวจความเสียหายรายงานองค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร  เพื่อขอรับการช่วยเหลือ
แยกเป็น 

3) ความเสียหายสิ่งสาธารณประโยชน์ 
4) ความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สิน 
5) ความเสียหายด้านการเกษตร 
6) ความเสียหายด้านปศุสัตว์และประมง 
7) ความเสียหายด้านอ่ืน ๆ  

การบูรณะฟ้ืนฟู 
1) บรรเทาทุกข์แก่ผุ้ประสบสาธารณภัย  เช่น  การแจกจ่ายเคร่ืองอุปโภค บริโภค  การให้

การดูแลด้านสุขภาพ  การแจกจ่ายยารักษาโรค 
2) เตรียมการบูรณะฟื้นฟูหลังการเกิดสาธารณภัยในความเสียหาย ๆ ด้าน  โดยพิจารณาจาก

ความต้องการของผู้ประสบสาธารณภัย  และเตรียมการให้ความช่วยเหลือโดยทันที 

 8.2.4 อัคคีภัย 
ก่อนเกิดสาธารณภัย 

1) สํารวจพื้นที่เสี่ยงภัย  เช่น บ้านที่เป็นบ้านไม้  หรือมุงด้วยหญ้าคา  และบ้านที่มีการเดิน
สายไฟที่ไม่เป็นระเบียบ,อุปกรณ์ไฟฟ้าเก่าและชําชุด และหามาตรการในการป้องกันหากเกินขีดความสามารถให้
รายงานองค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร 

2) แจ้งเตือนภัยให้ราษฏร  โดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าเพื่อให้ความรู้ 
3) จัดเตรียมอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ในการป้องกันอุทกภัยไว้ให้พร้อม  เช่น เคร่ืองสูบ

น้ํา กระสอบทราย  เป็นต้น 
ขณะเกิดภัย 

1) รับปัญหาความต้องการของราษฏรที่ประสบอัคคีภัย  และให้การบรรเทาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเบื้องต้น แล้วรายงานให้องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทรทราบ  และหากเกินขีดความสามารถให้รายงาน
ขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยด่วน   (กรณีเร่งด่วนให้รายงานทางวิทยุสื่อสารหรือทางอ่ืนทันที) 

2) สํารวจความเสียหายรายงานองค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทรเพื่อขอรับการช่วยเหลือแยก
เป็น 

3) ความเสียหายสิ่งสาธารณประโยชน์ 
4) ความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สิน 
5) ความเสียหายด้านการเกษตร 
6) ความเสียหายด้านปศุสัตว์และประมง 
7) ความเสียหายด้านอ่ืน ๆ  
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การบูรณะฟ้ืนฟู 
1) บรรเทาทุกข์แก่ผุ้ประสบสาธารณภัย เช่น  การแจกจ่ายเคร่ืองอุปโภค บริโภค  การให้การ

ดูแลด้านสุขภาพ  การแจกจ่ายยารักษาโรค 
2) เตรียมการบูรณะฟื้นฟูหลังการเกิดสาธารณภัยในความเสียหายๆ ด้าน โดยพิจารณาจาก

ความต้องการของผู้ประสบสาธารณภัย  และเตรียมการให้ความช่วยเหลือโดยทันที 

8.2.5 วาตภัย 
ก่อนเกิดสาธารณภัย 

1) หามาตรการในการป้องกันหากเกินขีดความสามารถให้รายงาน อบต.หัวไทร 
2) แจ้งเตือนภัยให้ราษฏร โดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยในพืน้ที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าถึงสถานการณ ์
3) จัดเตรียมอุปกรณ์/เคร่ืองมือ/บุคลากร /งบประมาณ  เคร่ืองใช้ในการป้องกันอุทกภัยไว้ให้

พร้อม   
ขณะเกิดภัย 

1) รับปัญหาความต้องการของราษฏรที่ประสบวาตภัย และให้การบรรเทาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเบื้องต้น แล้วรายงานให้องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทรทราบ  และหากเกินขีดความสามารถให้รายงาน
ขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยด่วน  (กรณีเร่งด่วนให้รายงานทางวิทยุสื่อสารหรือทางอ่ืนทันที) 

2) สํารวจความเสียหายรายงานองค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร  เพื่อขอรับการช่วยเหลือ
แยกเป็น 

2.1) ความเสียหายสิ่งสาธารณประโยชน์ 
2.2) ความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สิน 
2.3) ความเสียหายด้านการเกษตร   
2.4) ความเสียหายด้านปศุสัตว์และประมง 
2.5) ความเสียหายด้านอ่ืน ๆ  

  การบูรณะฟ้ืนฟู 
1) บรรเทาทุกข์แก่ผุ้ประสบสาธารณภัย  เช่น  การแจกจ่ายเคร่ืองอุปโภค บริโภค  การให้

การดูแลด้านสุขภาพ  การแจกจ่ายยารักษาโรค 
2) เตรียมการบูรณะฟื้นฟูหลังการเกิดสาธารณภัยในความเสียหาย ๆ ด้าน  โดยพิจารณาจาก

ความต้องการของผู้ประสบสาธารณภัย  และเตรียมการให้ความช่วยเหลือโดยทันทีหลังน้ําลด 
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บทที่ 9 
การประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานอ่ืนๆ 

 
9.1 การสื่อสารกับองค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร 
 การติดต่อสื่อสาร  การแจ้งเหตุภัยพิบัติ  หรือสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุได้ทั้งทางโทรศัพท์และวิทยุ
สื่อสาร โดยเจ้าหน้าที่และพนักงานขององค์การบริการส่วนตําบลทุกตําแหน่งได้รับการแต่งตัง้เป็นเจ้าหนา้ทีป่ระจํา
ศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร  
การติดต่อสื่อสารด้วยโทรศัพท ์

ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง 
หมายเลข
โทรศัพท ์

มือถือ วิทยุสื่อสารความถ่ี 
(MHz) 

1 นายสมบูรณ์  ขลุกเอียด นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  075-337737 081-
8938903 

162.125 , 
162.150 
162.175 , 
162.225 
162.475 , 
162.525 
162.575 , 
162.650 
162.775 , 
162.825 
162.975 
 
 

2 นายทนงค์ กรุงไกรจักร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล ” 086-
2689691 

3 ดต. จรูญ  ทองเกียรติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล ” 081-
2720992 

4 นายเสน่ห์  อ่อนเกตุพล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ” 086-
2814704 

7 นายกิตตชิัย  วีระชาต ิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ” 084-
8522568 

5 นายชวลิต เสนขวัญแก้ว ผู้อํานวยการกองชา่ง ” 081-
8276786 

6 นางข้อหนัน  เจะดุหมัน ผู้อํานวยการกองคลัง ” 084-
1850751 

7 นายกิตตชิัย  วีระชาต ิ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ” 084-
8522568 

8 นายวิเชนทร์  ช่วยสม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ” 093-
5788696 

 
9.2 ขั้นตอนและวิธีการสื่อสารของ ศูนย์  อปพร.องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร 

1. แจ้งเหตุสารธารณภัยได้ที่ศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร 
2. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯแจง้ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตาํบลหัวไทรเพื่อสั่งการ 
3. ผู้อํานวยการศูนย์ฯ แจง้หัวหน้าฝา่ยทุกฝา่ย สัง่การ/หรือแจ้ง สมาชิก อปพร. 
4. หัวหน้าฝ่ายแจ้งสมาชิก อปพร. ปฏิบัติภารกิจตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
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ภาคผนวก 
 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉนิ 
 สายด่วนนายก 081 - 8938903 
 
บัญชีวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้/ยานพาหนะ/เคร่ืองจักรกล 

ที่ ประเภทเคร่ืองจักรกล 
จํานวน

ที่มี 

ประเภทสาธารณภัย 

อุท
กภั

ย 
วา

ตภั
ย 

โค
ลน

ถล
่ม 

อัค
คีภั

ย 
ไฟ

ปา่
 

สา
รเค

มี 

แผ
่นด

ินไ
หว

 

อา
คา

รถ
ล่ม

 

ภัย
แล

้ง 

ภัย
ทา

งท
ะเ

ล 

ภัย
จร

าจ
ร 

ฟื้น
ฟูส

ภา
พพ

ื้นท
ี ่

1 รถกระบะพร้อมอุปกรณ์สื่อสาร 1 / /                 /   
2 รถบรรทุกน้ํา ขนาด 10,000 ลิตร 1  คัน       / /       /       

3 เคร่ืองสูบน้ําขนาดท่อส่ง 12 นิว้ 
2  

สถานี
สูบน้าํ 

        /    

4 รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ 1  คัน                     /   
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แผนที่พ้ืนที่เสี่ยงภัย 
 

แผนที่แสดงเขตพ้ืนที่หมูบ่้านตําบลหัวไทร 
 
 


