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แผนปฏิบัติการ 

ในการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ประจําป�  พ.ศ.  2558 

 

องค%การบริหารส'วนตําบลคําสะอาด 
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ประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด 

เร่ือง การใช�แผนป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค
การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด ประจําป'  ๒๕๕๘ 

      

    ด�วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยได�แจ�งแนวทางการจัดทําแผนปฏิบั ติ

การในการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค
การปกครองส�วนท�องถ่ิน ให�เป1นไปตามพระราชบัญญัติป�อง กัน

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖ (๔) กําหนดให�องค
กรปกครองส�วนท�อง ถ่ิน  จัดทําแผนป�อง กัน

และบรรเทาสาธารณภัยประจําป' ๒๕๕๘ และสอดคล�องกับแผนป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  

    องค
การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด ได�จัดทําแผนป�อง กันและบรรเทาสาธารณภัย   ประจําป' 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร�อยแล�ว เพ่ือให�เป1นไปตามพระราชบัญญัติดังกล�าวข�างต�น จึงประกาศใช�แผน

ป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยให�ทราบทั่วกัน 

  ทั้งนี้ ต้ังแต�บัดนี้เป1นต�นไป 

    ประกาศ  ณ  วันที่  เดือน          พ.ศ. ๒๕๕๘ 

         

         (ลงช่ือ) 

(นางทองพูล  บุญคง) 

นายกองค
การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด 

   

 

 

  

 

 

 

 
 



คํานํา 

  สาธารณภัยมีแนวโน�มเกิดข้ึนอย�างต�อเนื่องและ ซับซ�อนมากข้ึน การเป ล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศโลกความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล�อม รวมทั้ งการเป ล่ียนแปลงทาง สังคม       

จากสังคมชนบทไปสู�สังคมเมืองอย�างรวดเร็ว  มีผลให�ประชาชนต�องเผชิญกับความเส่ียงภัยและมีแนวโน�ม   ที่จะ

ได�รับอันตรายจากสาธารณภัยที่รุนแรงมากข้ึนเร่ือยฯ ทั้งภัยธรรมชาติ เช�น  อุทกภัย วาตภัย และภัยจากการ

กระทําของมนุษย
 เช�น อัคคีภัย การร่ัวไหลของสารเคมีวัตถุอันตราย 

  องค
การปกครองส�วนท�องถ่ินเป1นหน�วยงานที่อยู� ใกล� ชิดกับประชาชนมากที่ สุด มีบทบาท 

ภารกิจในการบริหารจัดการภัยพิบัติในลําดับแรก ก�อนที่หน�วยงานภายนอกจะเข�าไปให�ความช�วยเหลือ ซ่ึง

พระราชบัญญัติป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ได�กําหนดให�องค
กรปกครองส�วนท�องถ่ิน     มีหน�าที่

ในการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยให�ผู�บริหารองค
กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีหน�าที่ ในการป�อง กันและ

บรรเทาสาธารณภัย โดยให�ผู�บริหารองค
กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป1นผู�อํานวยการส�วนท�องถ่ิน      มีหน�าที่ ในการ

ป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท�องถ่ินของตน จึงถือได�ว�าการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป1นภารกิจ

สําคัญขององค
กรปกครองส�วนท�องถ่ินที่จะต�องเตรียมความพร�อม และพัฒนาขีดความสามารถ     ในการเผชิญ

เหตุและให�ความช�วยเหลือผู�ประสบภัยภายหลังจากสถานการณ
ภัยยุติ 

  ดังนั้นองค
การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด จึงได�จัดทําแผนปฏิบัติการป�อง กันและบรรเทาสา

ธารณภัยข้ึนเพ่ือเป1นแนวทางปฏิบัติในการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยร�วมกับหน�วยงานต�างๆใน พ้ืนที่

รับผิดชอบ และพ้ืนที่ใกล�เคียงอย�างเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่และมีความสอดคล�อง กับแผนการป�อง กันและ

บรรเทา   สาธารณภัยจังหวัด รวมถึงแผนต�างๆที่เก่ียวข�องกับเพ่ือการป�องกัน ลดผลกระทบจากการเกิดสาธารณ

ภัย ที่มีผลต�อชีวิต และทรัพย
สิน 

 

 

 (ลงช่ือ) 

                    (นางทองพูล บุญคง)  

      นายกองค
การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด 

      ผู�อํานวยการท�องถ่ิน  

 

 

 



สารบัญ 

 
บทท่ี 1  สถานการณ
และความเส่ียงจากภัยพิบัติ 

 วัตถุประสงค
ของการจัดทําแผน 

 แผนที่ตําบลคําสะอาด 

I พ้ืนที่ความรับผิดชอบ 

I พ้ืนที่เศรษฐกิจและพ้ืนที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร
 สังคม วัฒนธรรม 

I พ้ืนที่เส่ียงภัย 

I พ้ืนที่ปลอดภัย 

บทท่ี 2  ข�อมูลพ้ืนฐานของตําบลคําสะอาด 

  2.1  ลักษณะทางภูมิศาสตร
 

 2.2  ประชากร 

 2.3  ลักษณะการประกอบอาชีพ 

 2.4  ข�อมูล ปNจจัย ภู มิประเทศ สภาพทางสังคม ส่ิงแวดล�อมที่ก�อให�เกิดความเส่ียงภัย 

 2.5  สถิติการเกิดภัย 

 2.6  ข�อมูลพ้ืนที่เส่ียงภัย 

 2.7  การวิเคราะห
ความเส่ียงภัยในพ้ืนที่ของตําบลคําสะอาด 

บทท่ี 3  องค
กรปฏิบัติในการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที ่

 3.1  ในภาวะปกติ 

 3.2  ในภาวะฉุกเฉิน 

   I  โครงสร�างหน�าที่และการแบ�งมอบภารกิจของศูนย
ปฏิบัติการฉุกเฉิน 

 3.3  แหล�งที่มาของงบประมาณในการป�องกันและบรรเทาภัยพิบัติ 

บทที่ 4  การปฏิบัติก�อนเกิดภัย 

 4.1  การวิเคราะห
สถานการณ
 ประเมินผลกระทบ ความสูญเสียและศักยภาพ 

 4.2  การป�องกันและลดผลกระทบ 

   I  การจัดทําแผนชุมชน 

  I  การจัดทําแผนที่เส่ียงภัยชุมชน/หมู�บ�าน  

 4.3  การเตรียมความพร�อม 

  4.3.1  ชุมชน 

  4.3.2  เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ
 

  4.3.3  สัญญาณเตือนภัย 



  4.3.4  ยานพาหนะ 

 4.4  การแจ�งข�าว เฝ�าระวังและเตือนภัยล�วงหน�า 

 4.5  การอพยพ และจัดการพ้ืนที่ปลอดภัยเพ่ือรับรองการอพยพ 

 4.6  การประสานงานกับภาคประชาสังคมและองค
กรสาธารณกุศล 

 4.7  อ่ืนๆ 

 

บทท่ี  5  การปฏิบัติขณะเกิดภัย 

 5.1  การเตรียมพร�อมรับสถานการณ
 

  (1)  การเฝ�าระวังและติดตามสถานการณ
 

  (2)  การประเมินและรายงานสถานการณ
 

  (3)  การแจ�งเตือนภัย 

 5.2  การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 

  (1)  การควบคุมพ้ืนที่ 

  (2)  การลดผลกระทบของภัย 

  (3)  การอพยพและค�นหาในพ้ืนที่ประสบภัย 

 5.3  การประเมินความเสียหายและความต�องการการช�วยเหลือเบื้องต�น  

 5.4  การรับบริจาคและการจัดการของบริจาค 

 5.5  การร�องขอความช�วยเหลือ 

บทท่ี  6  การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

 6.1  การประเมินความเสียหาย ความต�องการของผู�ประสบภัย และการเยียวยา 

 6.2  การฟUVนฟูโครงสร�างพ้ืนฐาน ส่ิงสาธารณะประโยชน
 

  I  กรณีอยู�ในความรับผิดชอบของ อปท.  

  I  กรณีอยู�ในความรับผิดชอบของหน�วยงานอ่ืน 

 6.3  การฟUVนฟูระบบเศรษฐกิจ อาชีพและส่ิงแวดล�อม 

 6.4  การประเมินผลและทบทวนการปฏิบัติงาน 

บทท่ี  7  การส่ือสาร 

 7.1  การส่ือสารหลัก 

 7.2  การส่ือสารรอง  

 7.3  การส่ือสารสํารอง 

 

 

 



  ภาคผนวก 

ก. I บัญชีรายช่ือหน�วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค
กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ภาคเอกช 

     I บัญชีรายช่ือเจ�าพนักงานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยตําบลคําสะอาด  

     I บัญชีรายช่ืออาสาสมัครป�องกันภัยฝWายพลเรือน (อปพร.) 

     I ฟอร
มบัญชีรายช่ือบุคคลที่จะต�องช�วยเหลือ ขนย�าย อพยพ ก�อนเป1นลําดับแรก  

ข.   I บัญชีสถานที่สําคัญในเขตองค
การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด 

ค.   I พ้ืนที่ปลอดภัยสําหรับรองรับประชาชนเม่ือเกิดภัยฉุกเฉินในเขต อบต.ตําบลคําสะอาด 

      I บัญชียานพาหนะเพ่ือเตรียมการอพยพประชาชน 

           ง.   I บัญชีเคร่ืองจักรกล 

           จ.   I แบบรายงานเหตุด�วนสาธารณภัย   

 

 

บทท่ี  1 

สถานการณ%และความเส่ียงจากภัยพิบัติ 

1.1 สถานการณ
 

    สถานการณ
  ลักษณะพ้ืนที่ตําบลคําสะอาดเป1นพ้ืนที่ราบสูงสลับกับพ้ืนที่ลุ�ม      มีลักษณะแห�งแล�งเป1น

ส�วนมาก ประชาชนส�วนใหญ�ประกอบอาชีพทําสวนยางพารา ไร�อ�อย  ไร�มันสําปะหลัง   และทํานา จากลักษณะ

ดังกล�าวทําให�ตําบลคําสะอาด มีความเส่ียงเกิดสาธารณภัยได�ง�ายโดยเฉพาะอัคคีภัย    ภัยแล�ง วาตภัย  และภัย

หนาว 

1.2 วัตถุประสงค
ของการจักทําแผน    

(1) เพ่ือให�องค
การบริหารส�วนตําบลคําสะอาดมีแนวทางในการดําเนินงานด�านการป�องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

(2) เพ่ือให�คณะผู�บริหารขององค
การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด ใช�เป1นแนวทางในการ

ตัดสินใจ สําหรับการดําเนินการด�านงานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(3) เพ่ือให�ประชาชนในพ้ืนที่องค
การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด ได�รับบริการสาธารณด�าน

การป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย�างน�อยในระดับข้ันพ้ืนฐาน 

(4) เพ่ือให�ประชาชนที่ประสบภัยได�รับการช�วยเหลือฟUVนฟูอย�างถ่ัวถึงและทันเวลา 

(5) เพ่ือบูรณาการระบบการส่ังการในการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย�างมีเอกภาพ 

(6) เพ่ือสร�างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดี และสอดคล�องกับวัฏจักรการเกิดภัย 

 

 

 



1.3 แผนที่องค
การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด   

 
  



  

 

 

 



บทท่ี  2 

ข�อมูลพ้ืนฐานขององค
การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด 

2.1  ลักษณะทางภูมิศาสตร% (ข7อมูลจากแผนพฒันาขององค%การบริหารส'วนตําบลคําสะอาด)  

  องค
การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด  ที่ต้ัง ต้ังอยู�ที่บ�านคําสะอาดพัฒนา หมู�ที่  12  ตําบลคําสะอาด  
อําเภอสว�างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ห�างจากอําเภอสว�างแดนดินออกมา 15 กิโลเมตร มีพ้ืนที่  95 ตาราง
กิโลเมตร (59,982ไร�)  สภาพภูมิประเทศเป1นที่ราบสูงสลับกับที่ลุ�ม  ภูมิอากาศร�อนและแห�งแล�ง   มีอาณาเขต
ติดต�อดังนี้ 
    ทิศเหนือ  ติดต�อตําบลโคกสี และอําเภอบ�านดุง จังหวัดอุดรธานี  
  ทิศใต�    ติดต�อตําบลบ�งใต�และตําบลบ�านต�าย 

 ทิศตะวันออก   ติดต�อตําบลโพนสูงและตําบลบ�านถ�อน                            

ทิศตะวันตก   ติดต�อตําบลบงใต� และอําเภอบ�านดุง จังหวัดอุดรธานี                   

2.2  แหล'งน้ําท่ีสําคัญ 

          I แม�น้ําสงคราม ลําห�วยเสาคํา ลําห�วยไร�  ลําห�วยคําชน ห�วยหนองชาติ และห�วยฝายขาด 

I อ�างเก็บน้ําห�วยบง อ�างเก็บคําปลาฝา และอ�างเก็บน้ําห�วยดูน 

2.3 ประชากร  (ข7อมูลจากแผนพัฒนาขององค%การบริหารส'วนตําบลคําสะอาด)  

  ตําบลคําสะอาด มีทั้งหมด 13 หมู�บ�านมีจํานวนสมาชิกสภาองค
การบริหารส�วน ตําบล 26 คนจํานวน
ประชากรและความหนาแน�นของประชากร ข�อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ.2558 พบว�าตําบลคําสะอาด มีจํานวน
ประชากรทั้งส้ิน 10,860คน จําแนกเป1นชาย 5,467 คน  หญิง 5,393 คน  มีความหนาแน�น เฉล่ีย 0.2 คนต�อ
ตารางกิโลเมตร  มีจํานวนครัวเรือนทั้งส้ิน 3,029 ครัวเรือน  โดยมีประชากรกลุ�มเส่ียงภัยที่ต�องได�รับการช�วยเหลือ
เป1นพิเศษ และอพยพเป1นอันดับแรก เช�น ผู�พิการ คนชราจํานวน 1,451 คน 

2.4  ลักษณะการประกอบอาชีพ ราษฎรในเขตตําบลคําสะอาด  มีอาชีพหลักคือ ทํานาประมาณร�อยละ 65   

ทําพืชไร�หรือสวนยางพาราประมาณร�อยละ 30 อ่ืนๆ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชนและทํางานในโรงงาน

อุตสาหกรรมและเดินทางไปทํางานต�างประเทศประมาณร�อยละ 5 ทั้งนี ้เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร
 ที่เหมาะสม

กับการเพาะปลูก /การเล้ียงสัตว
  

I ด�านปศุสัตว
 เล้ียงไวเพียงพอสําหรับบริโภคและจําหน�าย เช�นโค กระบือ เป1ด ไก�  

I ร�านจําหน�ายแก\สจํานวน 6 ร�าน 

I มีโรงสี จํานวน 16 แห�ง 

I ร�านเกมส
 3 ร�าน 

I ร�านขายอาหาร จํานวน 10 ร�าน 

I ร�านค�าขายของชํา จํานวน 47 ร�าน 

I ร�านซ�อมรถ จํานวน 12 ร�าน 

I ปN]มหลอด จํานวน 2 ร�าน 

I ร�านคอนกรีตหล�อเสา จํานวน 2 ร�าน 



I สถานพยาบาล จํานวน 1 แห�ง 

I ร�านหล�อแบบพิมพ
วัด จํานวน 1 แห�ง 

2.4.1 พ้ืนที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร
และแหล�งท�องเที่ยว 

       I โบราณสถานได�แก�ธาตุศิลาแลงและสิมมา สมัยขอม อยู�ที่วัดอัพวันบ�านปลวก ,และวัดปWาภูมิพิทักษ
  

       I ภูมิทัศน
อ�างเก็บน้ําห�วยบ�ง หมู�ที่ 1 สภาพภูมิทัศน
บริเวณรอบๆสวยงามสามารถปรับปรุงเป1นแหล�ง

ท�องเที่ยวมีเนื้อที่ประมาณ 200 ไร� ทั้งนี้ยังเป1นแหล�งน้ําสําหรับใช�ในงานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.4.2 ขนบธรรมเนียม ประเพณี และความเช่ือ 

       1.บุญพระเวสน
 หรือบุญเดือนส่ี บุญที่มีการเทศน
พระเวสน
หรือมหาชาติ เรียกบุญพระเวสน
 เป1นหนังสือ

ชาดกที่แสดงจริยาวัตรของพระพุทธเจ�าคราวพระองค
เสวยชาติเป1นพระเวสสันดร เป1นหนังสือเร่ืองยาวมี 14 ผูก

บุญพระเวสสันดรกําหนดทําในเดือนส่ี 

       2.บุญบั้งไฟ หรือเรียกว�า บุญเดือนหก การนําเอาดินประสิว (ข้ีเจีย) มาค่ัวผสมกับถ�านเรียกว�า ห ม่ือ นําเอา

หม่ือใส�กระบอกไม�ไผ� (ปNจจุบันเป1นท�อพสาสติก) ทําให�แน�นแล�วเจาะรู จุดข้ึนฟ�า เรียกว�า บั้งไฟ 

       3.บุญเข�าพรรษา การอยู�ในอาวาสแห�งเดียวตลอด 3 เดือนกําหนดในวันแรม 1 คํ่า เดือน 8 ซ่ึงชาวบ�านจะมี

การถวายผ�าอาบน้ําฝน ถวายเทียนพรรษา และมีการทําบุญเป1นต�น  

       4.บุญประเพณีก�อเจดีย
ทราย วัดท�าหลวง บ�านหนองหมากแซว จัดข้ึนในช�วงสงกรานต
ของทุกป'   เกิดจาก

ความเช่ือว�าเป1นการสร�างปราสาทหรือที่อยู�ไว�บนสวรรค
  เวลาที่ตายไปจะได�มีที่อยู�อาศัยซ่ึงสร�างไว�ก�อนแล�วเพราะ

ในสมัยก�อนคนจะเช่ือในเร่ืองโลกภูมิหรือสวรรค
 ถือเป1นอีกประเพณีหนึ่งที่ชาวตําบลคําสะอาด ยังร�วมกันอนุรักษ


และสืบสารไว�ในปNจจุบัน  

2.5  ข7อมูล ป>จจัย ภูมิประเทศ สภาพทางสังคม ส่ิงแวดล7อมท่ีก'อให7เกิดความเส่ียงภัย 

 สถานการณ
  ลักษณะพ้ืนที่ตําบลคําสะอาดเป1นพ้ืนที่ราบสูงสลับกับที่ลุ�ม มีลักษณะแห�งแล�งเป1นส�วนมาก 

ประชาชนส�วนใหญ�ประกอบอาชีพทํานา สวนยางพาราทําไร�อ�อยและมันสําปะหลัง จากลักษณะดังกล�าวทําให�

ตําบลคําสะอาด มีความเส่ียงเกิดสาธารณภัยได�ง�าย โดยเฉพาะอัคคีภัย ไฟปWา ภัยแล�ง วาตภัย และภัยหนาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6  สถิติการเกิดภัย 

2.6.1 อุทกภัย/โคลนถล'ม  

วัน เดือน ป� 

ที่เกิดภัย 

สาเหตุการเกิด

ภัย 

พื้นท ีป่ระสบภัย 

(หมู'ท ี/่ชุมชน) 

จํานวน

ครัวเรือน 

ที่ประสบภัย  

เสียชีวิต 

(คน) 

สูญหาย 

(คน) 

 

บาดเจ็บ 

(คน) 

มูลค'า

ความ

เสียหาย 

(บาท) 

        

2.6.2 วาตภัย 

 (ที่มา : รายงานเหตุด�วนสาธารณภัย ข�อมูล  ณ  วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558) 

2.6.3 ภัยแล7ง 

วัน เดือน ป� 

ที่เกิดภัย 

สาเหตุการเกิด

ภัย 

พื้นที่ประสบภัย 

(หมู'ที่/ชุมชน) 
ผลกระทบที่เกิดข้ึน  

 

มี.ค.Iมิ.ย.58 
ฝนทิ้งช�วงนาน
และแล�งตามฤดู 

 

หมู�ที่1I13 
ประชากรไม�สามารถทํานาได�ตามฤดูกาล 

 

วัน เดือน ป� 

ที่เกิดภัย 

สาเหตุการ

เกิดภัย 

พื้นที่ประสบภัย 

หมู'ที ่

จํานวน

คอกสัตว%

บางส'วน

เสียหาย  

 (หลัง) 

จํานวน

พืชเกษตร

เสียหาย 

(ต7น) 

จํานวนยุ7ง

ข7าวบางส'วน

เสียหาย        

(หลัง) 

 

จํานวนที่อยู'

อาศัยบางส'วน

เสียหาย 

(หลัง) 

มูลค'า

ความ

เสียหาย 

 (บาท) 

30 ก.ย. 57 พายุฤดูฝน หมู� 1I13 2 

 

1,990 

 

3 49,515 

7 เม.ย. 58  พายุฤดูร�อน  หมู� 13    1 2,950 

5 พ.ค. 58 พายุฤดูร�อน  หมู�4,11,12,13 1  2 11 97,010 

        

        



2.5.4 อัคคีภัย 

เดือน ป� 

ที่เกิดภัย 

สาเหตุการ

เกิดภัย 

พื้นที่ประสบ

ภัย 

 

จํานวนครัง้

ที่เกิด 

 

ลักษณะของการเกิดไฟ 

มูลค'า 

ความเสียหาย 

(บาท) 

พ.ย.Iธ.ค. 57 ประมาท ปWาอ�อย 3 ลุกลามมาจากการเผา I 

ม.ค.Iมี.ค. 58 ประมาท ก�อไผ� 1 ลุกลามมาจากการเผา I 

ม.ค.Iมี.ค. 58 ประมาท ตอซังข�าว 7 ลุกลามมาจากการเผา I   

ม.ค.Iมี.ค. 58 ประมาท ปWาอ�อย 2 ลุกลามมาจากการเผา I 

เม.ย.Iพ.ค. 58 ประมาท สวนยาง 1 ลุกลามมาจากการเผา I 

เม.ย.Iพ.ค. 58 ประมาท ปWายูคา 1 ลุกลามมาจากการเผา I 

 (ที่มา : องค
การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด ข�อมูล  ณ  วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 

2.6  พ้ืนที่เส่ียงภัย 

หมู'ท่ี หมู'บ7าน/ชุมชน ลักษณะทางกายภาพ 

ประเภทภัยท่ีเกิดขึ้น

บ'อยคร้ัง/คาดว'าจะ

เกิดขึ้น 

1 คําสะอาด เป1นท่ีราบสูง /สวนยาง/ทุ�งนา/ปWาอ�อย อัคคีภัย , วาตภัย , ภัยแล�ง 

2 ดงจันทู เป1นท่ีราบสูงสลับท่ีลุ�ม /สวนยาง/ทุ�งนา/ปWาอ�อย อัคคีภัย , วาตภัย , ภัยแล�ง 

3 หนองหมากแซว  เป1นท่ีราบสูงสลับท่ีลุ�ม /สวนยาง/ทุ�งนา/ปWาอ�อย/มันสําปะหลัง อัคคีภัย , วาตภัย , ภัยแล�ง 

4 ปลวก เป1นท่ีราบสูงสลับท่ีลุ�ม /สวนยาง/ทุ�งนา/ปWาอ�อย/มันสําปะหลัง อัคคีภัย , วาตภัย , ภัยแล�ง 

5 ยางคํา เป1นท่ีราบสูงสลับท่ีลุ�ม /สวนยาง/ทุ�งนา/ปWาอ�อย/มันสําปะหลัง อัคคีภัย , วาตภัย , ภัยแล�ง 

6 นาดินจ่ี เป1นท่ีราบสูงสลับท่ีลุ�ม /สวนยาง/ทุ�งนา/ปWาอ�อย/มันสําปะหลัง อัคคีภัย , วาตภัย , ภัยแล�ง 

7 หนองไผ�  เป1นท่ีราบสูงสลับท่ีลุ�ม /สวนยาง/ทุ�งนา/ปWาอ�อย/มันสําปะหลัง อัคคีภัย , วาตภัย , ภัยแล�ง 

8 คําสะอาด 2 เป1นท่ีราบสูงสลับท่ีลุ�ม /สวนยาง/ทุ�งนา/ปWาอ�อย/มันสําปะหลัง อัคคีภัย , วาตภัย , ภัยแล�ง 

9 แสงตะวัน  เป1นท่ีราบสูงสลับท่ีลุ�ม /สวนยาง/ทุ�งนา/ปWาอ�อย/มันสําปะหลัง อัคคีภัย , วาตภัย , ภัยแล�ง 



10 หนองหมากแซว  เป1นท่ีราบสูงสลับท่ีลุ�ม /สวนยาง/ทุ�งนา/ปWาอ�อย/มันสําปะหลัง อัคคีภัย , วาตภัย , ภัยแล�ง 

11 ธาตุโสภา เป1นท่ีราบสูงสลับท่ีลุ�ม /สวนยาง/ทุ�งนา/ปWาอ�อย/มันสําปะหลัง อัคคีภัย , วาตภัย , ภัยแล�ง 

12 คําสะอาดพัฒนา เป1นท่ีราบสูงสลับท่ีลุ�ม /สวนยาง/ทุ�งนา/ปWาอ�อย/มันสําปะหลัง อัคคีภัย , วาตภัย , ภัยแล�ง 

13 ปลวก เป1นท่ีราบสูงสลับท่ีลุ�ม /สวนยาง/ทุ�งนา/ปWาอ�อย/มันสําปะหลัง อัคคีภัย , วาตภัย , ภัยแล�ง 

 

 

2.7  การวิเคราะห%ความเส่ียงภัยในพื้นท่ีตําบลคําสะอาด 

จากข�อมูลสําคัญดังกล�าวเบื้องต�น ทําให�ตําบลคําสะอาดมีความเส่ียงต�อการเกิดสาธารณภัย ดังนี้   (เรียงจากความ

เส่ียงภัยมากไปหาน�อยตามลําดับ) 

 

ลําดับท่ี 

 

ประเภทของภัย 

 

 

ลักษณะของการเกิดภัย 

         

1 อัคคีภัย/ไฟปWา 
ฤดูแล�งต�นไม�ต�นหญ�าและตอซังข�าวรวมทั้งปWาอ�อยจะแห�งลง เป1น

เช้ือเพลิงอย�างดี ทําให�เกิดไฟไหม�ลุกลามได�ง�าย 

2 วาตภัย 
เกิดพายุฤดูร�อนตามฤดูกาล ลมพัดที่อยู�อาศัยส่ิงปลูกสร�างและพืชผล

ทางการเกษตรเสียหาย 

3 ภัยแล�ง 
น้ําในแม�น้ํา........แห�งขอด  ฝนทิ้งช�วง ประชาชนขาดแคลนน้ําเพ่ือทํา

การเกษตร 

 

จากความเส่ียงต�อภัยพิบัติ ดังกล�าวข�างต�น ส�งผลกระทบต�อชีวิตและทรัพย
สินของประชาชนและ

ของรัฐ ดังนั้นองค
การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด จึงจัดทําแผนปฏิบัติการในการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประจําป' พ.ศ. 2558 ข้ึนเพ่ือป�องกันการสูญเสียชีวิต/ทรัพย
สินและบรรเทาความเดือดร�อนให�กับผู�ประสบภัย 

หมายเหตุ : ให� อปท.พิจารณาประเมินความเส่ียงของภัยจากความถ่ีการเกิดของภัย การจัดลําดับความเส่ียงภัย  

ควรเน�นที่ความเส่ียงสูงและปานกลาง โดยอาศัยข�อมูลจาก ลักษณะทางภูมิศาสตร
 เศรษฐกิจ        

สังคม การเกิดภัยในอดีต ศักยภาพในการตอบโต�ภัย รวมทั้ง ประเภทของภัย ความรุนแรงและ  

พ้ืนที่ที่ได�รับผลกระทบด�วย 

 

 



  2.8 พื้นท่ีปลอดภัยสําหรับกรณีเกิดภัยในเขตองค%กรปกครองส'วนท7องถ่ิน   

ลําดบั

ท ี ่
สถานท่ีตั้ง 

ขนาด 

(ตร.ม.) 

ความสามารถ

รองรบั

ผู7ประสบภัย 

(คน) 

จุดเตรียมอพยพ 

(ระบุสถานท่ี) 

ผู7รับผิดชอบ 

(ระบุชื่อ) 

1. ม.12 ต. คําสะอาด

สํานักงานองค
การ

บริหารส�วนตําบลคํา

สะอาด 

        1,000 องค
การบริหาร

ส�วนตําบลคํา

สะอาด 

ฝWายป�องกันภัย,

กํานัน,ผู�ใหญ�บ�าน 

อบต.คําสะอาด 

2. ม. 1  ต.คําสะอาด

โรงเรียนบ�านคําสะอาด 

     2,000 โรงเรียนบ�านคํา

สะอาด 

ฝWายป�องกันภัย,

กํานัน,ผู�ใหญ�บ�าน 

อบต.คําสะอาด 

3. ม.12 ต.คําสะอาด

โรงพยาบาลส�งเสริม

สุขภาพตําบลคํา

สะอาด 

 500 โรงพยาบาล

ส�งเสริมสุขภาพ

ตําบลคําสะอาด 

ฝWายป�องกันภัย,

กํานัน,ผู�ใหญ�บ�าน 

อบต.คําสะอาด 

 

หมายเหตุ: ควรแยกพื้นท่ีปลอดภัยสําหรับภัยแต'ละประเภท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี  3 

  องค
กรปฏิบัติในการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ 

3.1  องค%กรปฏิบัติ 

        3.1.1 กองอํานวยการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค
การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด เป1นองค
กร
หลักในการบริหารจัดการสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ มีภารกิจในการอํานวยการป�องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย รวมถึงควบคุมการปฏิบัติงาน ประสานการปฏิบัติกับภาคเอกชนและส�วนราชการหน�วยงานที่เก่ียวข�อง ทาํ
หน�าที่เป1นหน�วยงานของผู�อํานวยการท�องถ่ิน และให�มีที่ทําการ โดยให�ใช�ที่ทําการ /สํานักงาน องค
การบริหารส�วน
ตําบลคําสะอาดเป1นสํานักงานของผู�อํานวยการฯ มี นายกองค
การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด เป1นผู�อํานวยการ ปลัด
องค
กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เป1นผู�ช�วยผู�อํานวยการ กํานัน ผู�ใหญ�บ�าน และภาคเอกชนในพ้ืนที่ร�วมปฏิบัติงานในกอง
อํานวยการป�องกันและบรรเทา     สาธารณภัย รับผิดชอบในการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค
การ
บริหารส�วนตําบลคําสะอาดเป1นหน�วยเผชิญเหตุเม่ือเกิดภัยพิบัติข้ึนในพ้ืนที่ โดยเช่ือมโยงการบังคับบัญชาและการ
ปฏิบัติกับกองอํานวยการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ 

                  3.1.2 ภารกิจของกองอํานวยการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค
การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด 

                         1. อํานวยการควบคุมปฏิบัติงานและประสานการปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินงานป�อง กันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่องค
การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด 

                         2.สนับสนุนกองอํานวยการป�องกันและบรรเทาสาธารภัยซ่ึงมีพ้ืนที่ติดต�อ หรือใกล� เคียง  หรือ

เขตพ้ืนที่อ่ืนเม่ือได�รับการร�องขอ            

                         3.ประสานกับส�วนราชการและหน�วยงานที่เก่ียวข�องในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รวมทั้ งประสาน

ความร�วมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกข้ันตอน 

3.1.3 โครงสร7างและหน7าท่ีของกองอํานวยการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค%การบริหารส'วนตําบลคํา 

         คําสะอาด     
    โครงสร�างกองอํานวยการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค
การบริหารส�วนตําบลคําสะอาดประกอบด�วย 
5 ฝWาย ได�แก� 
    (1) ฝWายอํานวยการ 
    (2) ฝWายแผนและโครงการ 
    (3) ฝWายป�องกันและปฏิบัติการ 
   (4) ฝWายฟUVนฟูบูรณะ 
   (5) ฝWายประชาสัมพันธ
 

    

 

 

 

 



กองอํานวยการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องค%การบริหารส'วนตําบลคําสะอาด 

�

ฝJายอํานวยการ 

 

I นายก อบต. 

Iรองนายก อบต. ท่ี

ได�รับมอบหมาย 

I สํานักปลัด อบต. 

I กํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน 

I อปพร.และ 

อาสาสมัครต�าง  ๆ

 

�

ฝJายแผนและ

โครงการ        

 

I สํานักปลัด 

 

 

�

ฝJายป�องกันและ

ปฏบิ ัติการ 

 

I สํานักปลัด 

I ตํารวจ 

I กํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน/ผู� 

   นําชุมชน 

I อปพร.  

I อาสาสมัครต�าง  ๆ   

 

�

ฝJายฟKLนฟูบรูณะ 

 

I ส�วนโยธา 

I กองคลัง 

I สาธารณสุขตาํบล 

I ไฟฟ�า  

I ประปา 

I ทางหลวงชนบท 

    

 

�

ฝJายประชาสมัพันธ% 

 

I สํานักปลัด 

I หอกระจายข�าว   

  กํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน/ 

  ผู�นําชุมชน 

I พนักงานส�วนราชการ 

 

�

แผนภูมิ : องค%กรปฏิบัติในการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

 
 

 

 

 

3.1.4 หน�าที่ 

    (1) ฝJายอํานวยการ ทําหน�าที่ อํานวยการ ควบคุม กํากับดูแล ในการป�องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย เป1นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และวางระบบการติดต�อส่ือสารในการป�อง กันและบรรเทาสา

ธารณภัยระหว�างกองอํานวยการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระ ดับและฝWายที่ เ ก่ียวข�อง  ให�การติดต�อ

เป1นไปอย�างรวดเร็วต�อเนื่องและเช่ือถือได�ตลอดเวลา 

 (2) ฝJายแผนและโครงการ ทําหน�าที่เก่ียวกับงานการวางแผนการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

การพัฒนาแผนงาน การพัฒนาเก่ียวกับการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกข้ันตอน งานติดตามประเมินผล

งานการฝ̀กซ�อมแผนฯ งานการจัดฝ̀กอบรมต�างๆ และงานการจัดทําโครงการเก่ียวกับการป�องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย   

               (3)ฝJายป�องกันและปฏิบัติการ ทําหน�าที่ติดตามสถานการณ
 รวบรวมข�อมูล ประเมินสถานการณ
ที่

อาจเกิดข้ึน วางมาตรการต�างๆ ในการป�องกันภัยมิให�ภัยเกิดข้ึน หรือเกิดข้ึนแล�วให�ได�รับความเสียหายน�อยที่สุด



ศูนย%ปฏิบัติการฉุกเฉิน 

องค%การบริหารส'วนตําบลคําสะอาด 

 

ส'วนวางแผน 
 

ส'วนสนับสนุน 
 

ส'วนปฏิบัติการ 

 

กองคลัง 
 

งานวิเคราะห %ฯ 
 

งานป�องกันฯ 

 

กองการศกึษา  

งานบรหิารงานฯ งานกองช'าง 

 

งานธุรการ 

จัดระเบียบแจ�งเตือนภัย การช�วยเหลือประชาชนผู�ประสบภัย งานการข�าว การรักษาความปลอดภัย และการ

ปฏิบัติการจิตวิทยา 

    (4) ฝJายฟKLนฟูบูรณะ ทําหน�าที่สํารวจความเสียหาย และความต�องการด�านต�างๆ จัดทําบัญชี                

ผู�ประสบสาธารณภัย ประสานงานกับทุกหน�วยงานที่เก่ียวข�องกับการสงเคราะห
ผู�ประสบสาธารณภัย เพ่ือให�การ

สงเคราะห
และฟUVนฟูคุณภาพชีวิตทั้งทางด�านร�างกายและจิตใจแก�ผู�ประสบสาธารณภัย พร�อมทั้งดําเนินการฟUVน ฟู

บูรณะส่ิงที่ชํารุดเสียหายให�กลับคืนสู�สภาพเดิม หรือใกล�เคียงกับสภาพเดิมให�มากที่สุด  

    (5) ฝJายประชาสัมพันธ% ทําหน�าที่เป1นเจ�าหน�าที่ เ ก่ียวกับการประชาสัมพันธ
  เผยแพร�ความรู�

เก่ียวกับการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแถลงข�าวข�อเท็จจริง เก่ียวกับความเสียหายและความ

ช�วยเหลือ ให�แก�ส่ือมวลชนและประชาชนทั่วไปได�ทราบ 

(ภาวะฉุกเฉิน) 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร7างศูนย%ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค%การบริหารส'วนตําบลคําสะอาด ประกอบด7วย  3  ส'วน ได7แก' 

(1)  ส�วนปฏิบัติการ 
(2)  ส�วนวางแผน 
(3)  ส�วนสนับสนนุ 

หมายเหต ุ สามารถปรับได7ตามความเหมาะสม 



           เม่ือเกิดหรือคาดว�าจะเกิดภัยพิบัติข้ึนในเขตองค
กรปกครองส�วนท�องถ่ิน นายกองค
การบริหารงานส�วน
ตําบลคําสะอาด ซ่ึงเป1นผู�อํานวยการท�องถ่ินมีหน�าที่ดําเนินการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว โดยการ
จัดต้ังศูนย
ปฏิบัติการฉุกเฉินท�องถ่ิน เพ่ือทําหน�าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึน จนกว�าสถานการณ
จะกลับสู�ภาวะ
ปกติ พร�อมทั้งประสานกับส�วนราชการ หน�วยงานที่เก่ียวข�องในพ้ืนที่ที่ในการจัดสาธารณภัยทุกข้ันตอน ในกรณี         
ไม�สามารถควบคุมสถานการณ
สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลําพัง  ศูนย
ปฏิบั ติการฉุกเฉินองค
การ
บริหารงานส�วนตําบลคําสะอาด จะขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใน
เขตพ้ืนที่ติดต�อหรือใกล�เคียง และหรือ กองอํานวยการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 

3.2  แหล'งท่ีมาของงบประมาณในการป�องกันและบรรเทาภัยพิบัติ 

3.2.1 ในภาวะปกติ          ให�ใช�กําลังเจ�าหน�าที่ของ องค
การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด ปฏิบัติหน�าที่เป1นหลัก 
           องค
การบริหารส�วนตําบลคําสะอาดได�จัดทํากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําป'งบประมาณ   
             พ.ศ. 2558 
             แผนงานรักษาความสงบภายในด�านงานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยได�แก�      

(1) เพ่ือจ�ายเป1นค�าใช�จ�ายต�างๆในการดําเนินงาน อปพร.เช�นโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน  

(2) เพ่ือจ�ายเป1นค�าใช�จ�ายในการประชุมซักซ�อมแผนการปฏิบัติงาน 

(3) เพ่ือจ�ายเป1นค�าใช�จ�ายในการฝ̀กอบรม อปพร.ฝ̀กเพ่ิมเติมหรืออบรมทบทวนต�างๆ ฯลฯ 

3.2.2 ในภาวะฉุกเฉิน 

(1) ใช�งบประมาณรายจ�ายประจําป'งบประมาณ พ.ศ.2558 ขององค
การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด  

(2) ใช�จ�ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน  การฝากเงิน  

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค
กรปกครองส�วนท�อง ถ่ิน  พ.ศ.  2547 และที่แก� ไขเพ่ิมเติม          

พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

(3) ใช�จ�ายเงินแผนงานงบกลางประเภทเงินสํารองจ�ายเพ่ือจ�ายเป1นกรณีฉุกเฉินและมีเหตุจําเป1นเร�งด�วน

หรือกิจกรรมหรือโครงการกิจกรรมที่ไม�สามารถคาดการณ
ได�ล�วงหน�า หรือการป�องกันบรรเทาหรือให�ความช�วยเหลือ

สาธารณภัยต�างๆ และหลักเกณฑ
ว�าด�วย  การต้ังงบประมาณเพ่ือการช�วยเหลือประชาชนตามอํานาจ หน�าที่ของ

องค
การบริหารส�วนจังหวัด เทศบาล และองค
การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2543   

3.3  กองอํานวยการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค%การบริหารงานส'วนตําบลคําสะอาดมีอํานาจหน7าท่ี 

  (1)  ปฏิบัติการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเป1นหน�วยเผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัย 

  (2)  จัดทําแผนปฏิบัติการในการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค
การบริหารงานส�วนตําบลคํา 

                คําสะอาด 

  (3)  ช�วยเหลือผู�อํานวยการจังหวัดและผู�อํานวยการอําเภอ ตามที่ได�รับมอบหมาย 

  (4)  สนับสนุนการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยให�แก�องค
กรปกครองส�วนท�องถ่ินพ้ืนที่ติดต�อหรือ

   พ้ืนที่ใกล�เคียงเม่ือได�รับการร�องขอ 

 องค%ประกอบของกองอํานวยการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค%การบริหารงานส'วนตําบลคําสะอาด

 1.  นายกองค
การบริหารงานส�วนตําบลคําสะอาด      ผู�อํานวยการท�องถ่ิน 

 2.  ปลัดองค
การบริหารงานส�วนตําบลคําสะอาด   ผู�ช�วยผู�อํานวยการท�องถ่ิน  



 3.  รองปลัดองค
การบริหารงานส�วนตําบล   กรรมการ 

 4.  ผู�อํานวยการกองคลัง     กรรมการ 

 5.  ผู�อํานวยการส�วนโยธา     กรรมการ 

 6.  ผู�อํานวยการส�วนการศึกษา             กรรมการ 

 7.  นิติกร       กรรมการ 

 8.  นักพัฒนาชุมชน      กรรมการ 

 9.  เจ�าหน�าที่วิเคราะห
นโยบายและแผน   กรรมการ 

 10. เจ�าหน�าที่สาธารณสุข               กรรมการ 

     11.เจ�าพนักงานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย                      เลขานุการ 

หมายเหตุ : องค�ประกอบ สามารถปรับเปล่ียนได�ตามความเหมาะสม เพ่ือการกําหนดหน�าที่ความรับผิดชอบของ

เจ�าหน�าที่ให�คลอบคลุมภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ซ่ึงควรมีทั้งเจ�าหน�าที่ของ อปท. เอง และจากหน/วยงาน

ภายนอกด�วย       

 

บทท่ี  4 
การปฏิบัติก'อนเกิดภัย 

4.1  การวิเคราะห%สถานการณ% ประเมินผลกระทบ ความสูญเสียและศักยภาพ 
  ตําบลคําสะอาดเป1นพ้ืนที่ราบสูงสลับกับที่ลุ�ม มีลักษณะแห�งแล�งเป1นส�วนมาก ประชาชนส�วน
ใหญ�ประกอบอาชีพทํานา ทําสวนยางพาราและอ�อย จากลักษณะดังกล�าวทําให�ตําบลคําสะอาดมีความเส่ียง เกิด
สาธารณภัยได�ง�าย โดยเฉพาะอัคคีภัย ไฟปWา ภัยแล�ง วาตภัย และภัยหนาว ประเมินความเส่ียงภัยและความ
ล�อแหลมในเขตพ้ืนที่ โดยพิจารณาจากข�อมูลสถิติการเกิดภัยและจากการวิเคราะห
ข�อมูลสภาพแวดล�อม 

4.2  การป�องกันและลดผลกระทบ 

  O  การจัดทําแผนชุมชน 

  I  การจัดทําแผนที่เส่ียงภัยชุมชน/หมู�บ�าน  

4.3  การเตรียมความพร7อม 

  O  4.3.1  ชุมชน 

 แนวทางปฏิบัติ 

I  เฝ�าระวังและแจ�งเตือนภัยประชาชนที่อาศัยและทํางานในพ้ืนที่เส่ียงภัย ว�ามีความเส่ียงต�อภัยประเภท

ใด ในหมู�บ�าน/หรือชุมชน ทบทวนฝ̀กซ�อมแผนระบบเตือนภัยและแผนอพยพ ประเมินเพ่ือให�สามารถประยุกต
ใช�

ต�อไป 

 

 

 



I  4.3.2  เคร่ืองมือ เคร่ีองจักร อุปกรณ
 

  แนวทางปฏิบัติ 

I จัดเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ
 ยานพาหนะ ที่จําเป1นต�อการอพยพ จัดลําดับความสําคัญของการอพยพ

โดยจัดแบ�งประเภทของบุคคล ตามลําดับความสําคัญเร�งด�วน 

I 4.3.3  สัญญาณเตือนภัย 

แนวทางปฏิบัติ 

I เฝ�าระ วังและแจ�งเตือนภัยและฝWายส่ือสารของคณะกรรมการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู�บ�าน/

ชุมชนออกประกาศเตือนภัย ให�สัญญาณเตือนภัยและประกาศ เช�น เสียงตามสาย วิทยุ หอกระจายข�าว โทรโข�ง 

รถกระจายเสียง หรือสัญญาณเสียง/สัญลักษณ
ต�างๆ ที่กําหนดให�เป1นสัญญาณเตือนภัยประจําหมู�บ�าน/ชุมชน 

I 4.3.4  ยานพาหนะ 

แนวทางปฏิบัติ 

  Iจัดเตรียมเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ
ที่จําเป1นให�พร�อม ใช�งานได�ทันทีจัดทําบัญชี

เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ
ของหน�วยงานภาคีเครือข�ายทุกภาคส�วนปรับปรุง  ซ�อมแซม

เคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ
ด�านสาธารณภัยให� มีความพร�อมใช�ง านจัดหาเคร่ือง มือและอุปกรณ
ที่

จําเป1นพ้ืนฐานสําหรับชุมชน จัดเตรียมเช้ือเพลิงสํารอง/พลังงานสํารอง กําหนดจุดระดมทรัพยากร เพ่ือการบรรเทา

สาธารณภัยและการอพยพ  

4.4  การแจ�งข�าว เฝ�าระวังและเตือนภัยล�วงหน�า 

 แนวทางปฏิบัติ  

 I  จัดเจ�าหน�าที่เฝ�าระวังและติดตามสถานการณ
ภัยตลอด 24 ช่ัวโมง และประสานกํานัน ผู� ใหญ�บ�าน 

ผู�นําชุมชนหรือผู�นําหมู�บ�าน รวมทั้งอาสาสมัคร แจ�งเตือนภัย เพ่ือเตรียมพร�อม เฝ�าระวัง และติดตามสถานการณ


ภัยอย�างต�อเนื่องและให�รายงานสถานการณ
การเกิดภัยมายัง องค
การบริหารส�วน ตําบลคําสะอาด โทรศัพท


หมายเลข 04 2I704781,042I704782 โทรศั พท
 มือถือหมา ยเลข 088I7312460 วิทยุ ส่ื อสาร ความ ถ่ี 

245.050MHz โทรศัพท
สายด�วนหมายเลข1669  โดยวิเคราะห
และประเมิน  สถานการณ
การเกิดภัยเพ่ือการ

ตัดสินใจแก�ปNญหา โดยพิจารณาเร่ือง ความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พ้ืนที่และประชาชนผู�ที่จะ ได� รับ

ผลกระทบ ความอ�อนแอ เปราะบางและความสามารถของพ้ืนที่ในการรับภัย  แนวโน�มการเกิดภัยซํ้าข้ึนอีก รวมถึง

ภัยที่เกิดตามมา (Secondary disaster) รวมถึงภัยที่มีความซับซ�อน (Complex Disasters) เพ่ือกําหนดแนว

ทางการตอบโต�ภัยและการแจ�งเตือนภัย และข�อมูลการแจ�งเตือนภัย นั้นต�อง  ชัดเจน ทันเวลา ถูกต�อง และเข�าใจ

ง�าย เป1นข�อมูลที่บอกถึงอันตราย   ที่กําลังเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพย
สินอันได�แก� ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมี

ความเสียหายตามพ้ืนที่การปกครอง ช�วงเวลา ระยะเวลา   ภัยจะรุนแรงย่ิงข้ึนหรือไม� และประชาชนต�องปฏิบั ติ

อย�างไร หรือต�องมีการอพยพหรือไม� ในกรณีเกิดไฟฟ�าดับ การส่ือสาร เคร่ืองมือ สัญญาณเตือนภัย ไม�สามารถ



ใช�ได� ให�ใช�สัญลักษณ
การเตือนภัยเช�น ธง นกหวีด หรือการเตือนภัย อ่ืน  ที่ ได� มีการซักซ�อมความเข�าใจกับ

ประชาชนไว�แล�ว 

4.5  การอพยพ และจัดการพื้นท่ีปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพ 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู�ร ับผิดชอบ 

1. จัดทําแผนอพยพใน พ้ืนท่ีเส่ียงจากสา

ธารณภัย 

ประชุมผู�เก่ียวข�อง I สํานักปลัด(ผู�ร ับผิดชอบหลัก) 

I กองช�าง 
I กํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน 
I ผู�นําคณะกรรมการป�องกันฯหมู�บ�าน  

  ช 
I ผู�นําทางศาสนา/ผู�บริหารศึกษา 

2. เตรียมการเก่ียวกับการอพยพ ประชุมและสํารวจสถานท่ี 
I สถานท่ีปลอดภัยสําหรับการอพยพ
ประชาชนและสัตว
เล้ียง 

I เส�นทางหลัก และสํารองสําหรับอพยพ 
I ป�ายแสดงสัญญาณเตือนภัยป�ายบอก
เส�นทางอพยพท้ังเส�นทางหลักและ

เส�นทางรอง 
I จักเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ
 
ยานพาหนะท่ีจําเป1นต�อการอพยพ 

I จัดลําดับความสําคัญของการอพยพ
โดยจัดแบ�งประเภทของบุคคลตามลําดับ
ความสําคัญเร�งด�วน 

I กําหนดจุดนัดหมายประจําชุมชนและ
พ้ืนท่ีรองรับการอพยพ 
I จัดทําคู�มือการอพยพจากสาธารณภัยท่ี

ส้ัน ง�ายต�อการทําความเข�าใจให�
ประชาชนได�ศึกษา 

I สํานักปลัด(ผู�ร ับผิดชอบหลัก) 
I กองวิชาการและแผนงาน  
I กองช�าง 

I กํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน 
I ผู�นําคณะกรรมการป�องกันฯหมู�บ� าน
ชุมชน ฝWายอพยพ 

I ผู�นําทางศาสนา/ผู�บริหารศึกษา 

 

 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู�ร ับผิดชอบ 

3. จัดเตรียมสรรพกําลังหน�วยปฏิบัติการ
ฉุกเฉินหรือหน�วยอพยพ 

ทบทวนและฝ̀กซ�อมแผนอย�างสม่ําเสมอ I สํานักปลัด(ผู�ร ับผิดชอบหลัก) 
I กํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน 
I ผู�นําคณะกรรมการป�องกันฯหมู�บ� าน

ชุมชน 
 

4. จัดประชุมหรืออบรมให�ความรู�ในการ
ช�วยเหลือตัวเองเมื่ออยู�ในภาวะฉุกเฉิน  

ประชุมหรือฝ̀กอบรม I สํานักปลัด(ผู�ร ับผิดชอบหลัก) 
I กํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน 
I ผู�นําคณะกรรมการป�องกันฯหมู�บ� าน



ชุมชน ฝWายอพยพ 
I ผู�นําทางศาสนา/ผู�บริหารศึกษา 

5. ทบทวนและฝ̀กซ�อมแผนระบบเตือน

ภัยแผนอพยพ ประเมินเพ่ือให�สามารถ
ประยุกต
ใช�ต�อไป 

ฝ̀กซ�อมแผนท้ังแบบปฏิบัติการบนโต\ะ 

แลแบบปฏิบัติการจริง 

I สํานักปลัด(ผู�ร ับผิดชอบหลัก) 

I กํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน 
I ผู�นําคณะกรรมการป�องกันฯหมู�บ� าน
ชุมชน ฝWายอพยพ 

I ผู�นําทางศาสนา/ผู�บริหารศึกษา 
6. ตรวจสอบการทํางานระบบส่ือสาร  I ติดต�อกับผู�มีวิทยุส่ือสาร/ผู�มี

โทรศัพท
มือถือเพ่ือเข�าร�วมในการแจ�ง
เตือนภัย 

I สํานักปลัด(ผู�ร ับผิดชอบหลัก) 

I หัวหน�าป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
I กํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน 
I หัวหน�าชุดเฝ�าระวังและแจ� งเ ตือนภัย

และหัวหน�าชุดส่ือสารของคณะกรมการ
ป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู�บ�าน/
ชุมชน 

I มิสเตอร
เตือนภัย 

7. แจ�งประชาชนท่ีอาศัยและทํางานใน
พ้ืนท่ีเส่ียงภัย ว�ามีความเส่ียงต�อภัย
ประเภทใด ในหมู�บ�าน/ชุมชน เช�น 

อุทกภัย ดินโคลนถล�ม ไฟปWา เป1นต�น  

การประชุมหมู�บ�าน/ชุมชน I สํานักปลัด(ผู�ร ับผิดชอบหลัก) 
I หัวหน�าป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
I กํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน 

I หัวหน�าชุดเฝ�าระวังและแจ� งเ ตือนภัย
และหัวหน�าชุดส่ือสารของคณะกรมการ
ป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู�บ�าน/

ชุมชน 

 

4.5.1 การจัดระเบียบสถานท่ีอพยพและการรักษาความปลอดภัย 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู�ร ับผิดชอบ 

1.การจัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัย I จัดเตรียมพ้ืนท่ีให�เหมาะสมกับจํานวนผู�
อพยพและสัตว
เล้ียง 

I จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของ
ห�องน้ํา อาหาร น้ําด่ืมและส่ิงแวดล�อมให�
ถูกลักษณะ 

I จัดระเบียบพ้ืนท่ีอพยพโดยแบ�งพ้ืนท่ีให�
เป1นสัดส�วน เป1นกลุ�มครอบครัวหรือกลุ�ม
ชุมชน 

I จัดเตรียมสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน 
I จัดหาสถานท่ีปลอดภัยแห�งอ่ืนไว�
รองรับในกรณีพ้ืนท่ีไม�เพียงพอ 

I สํานักปลัด(ผู�ร ับผิดชอบหลัก) 
I กองช�าง 

I กํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน 
I ผู�นําคณะกรรมการป�องกันฯหมู�บ� าน/
ชุมชน 

I ผู�นําทางศาสนา/ผู�บริหารศึกษา 
I อปพร. อสม. อาสาสมัครต�างๆ 

2. การรักษาความปลอดภัย จัดระเบียบเวรยามท้ังในสถานท่ีอพยพ 

และบ�านเรือนของผู�เสียหาย 

I สํานักปลัด(ผู�ร ับผิดชอบหลัก) 

I ตํารวจ 
I กํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน 
I ผู�นําคณะกรรมการป�องกันฯหมู�บ� าน/



ชุมชน 
I ผู�นําทางศาสนา/ผู�บริหารศึกษา 

I อปพร. อาสาสมัครต�างๆ 

 

4.5.2  การดําเนินการอพยพขณะเกิดภัย 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู�ร ับผิดชอบ 

1.เรียกประชุมกองอํานวยการป�องกันฯ
หมู�บ�าน/ชุมชนเมื่อได�ร ับข�อมูลแจ�งเ ตือน

จากอําเภอ/หมู�บ�าน/ข�อมูลเครื่องวัด
ปริมาณน้ําฝน /มิสเตอร
เตือนภัย 

I เรียกประชุมกองอํานวยการป�องกันฯ
องค
การบริหารงานส�วนตําบลคําสะอาด 

I ผู�อํานวยการท�องถ่ิน(ผู�ร ับผิดชอบหลัก) 
I ฝWายอํานวยการ 

2. เตรียมความพร�อม/เตรียมความพร�อม
ระบบเตือนภัยท้ังหมด 

เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ
 I ฝWายส่ือสาร 
 

3. ติดตามสถานการณ
จากทางราชการ
ส่ือมวลชน และอาสาสมัครเตือนภัย 

I ส่ังการในระหว�างการประชุม กอง
อํานวยการป�องกันฯองค
การบริหารงาน

ส�วนตําบลคําสะอาด 

I ฝWายป�องกันและปฏิบัติการ 
 

4. ตรวจสอบข�อมูลท่ีจําเป1นในพ้ืนท่ีท่ี

ประสบภัย 

I บัญชีรายช่ือผู�อพยพ 

I บัญชีจํานวน และชนิดของสัตว
เล้ียงท่ี
จะอพยพ 
I ยานพาหนะ 

I อาหารท่ีสํารองไว�สําหรับคนและสัตว

เล้ียง 

I ฝWายป�องกันและปฏิบัติการ 

 (ผู�ร ับผิดชอบหลัก) 
I ฝWายฟUVนฟูบูรณะ 
 

 

5. ตรวจสอบระหว�างเครือข�ายการเตือน
ภัย 

ตรวจสอบสัญญาณวิทยุส่ือสาร I ฝWายป�องกันและปฏิบัติการ 

6. จัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัยรองรับผู�
อพยพและสัตว
เล้ียง  

ประสานกับผู�ดูแลสถานท่ี I ฝWายป�องกันและปฏิบัติการ 
I ผู�นําทางศาสนา/ผู�บริหารศึกษา 

เมื่อสถานการณ%เลวร7ายและจําเป Pนต7องอพยพ 

1. ออกประกาศเตือนภัยเพ่ืออพยพ ฝWายเฝ� าระวังและแจ�งเตือนภัยและฝWาย
ส่ือสารของคณะกรรมการป�องกันฯ
หมู�บ�าน/ชุมชนออกประกาศเตือนภัย

เพ่ืออพยพให�สัญญาณเตือนภัยและ
ประกาศอพยพ 

I ฝWายป�องกันและปฏิบัติการ 

2. ส�งฝW ายอพยพไปยังจุดนัดหมาย/จุด
รวมพล เพ่ือรับผู�อพยพหรือตามบ�านท่ีมี

ผู�ปWวย คนชรา เด็ก และสัตว
เล้ียง 

I ส่ังการในระหว�างการประชุม กอง
อํานวยการป�องกันฯองค
การบริหารงาน

ส�วนตําบลคําสะอาด 

I ฝWายป�องกันและปฏิบัติการ 

3. การดูแลความปลอดภัยบ�านเรือนผู�

อพยพ 

จัดเวรออกตรวจตราความเรียบร�อยใน

พ้ืนท่ีประสบภัย 

I ฝWายป�องกันและปฏิบัติการ 

 

 



  4.5.3 การดําเนินการอพยพเมื่อภัยส้ินสุด  

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู�ร ับผิดชอบ 

1.ตรวจสอบพ้ืนทีประสบภัย สํารวจความเสียหายของพ้ืนท่ีประสบภัย 
รวมท้ังบ�านเรือนของผู�เสียหาย 

IฝWายฟUVนฟูบูรณะ 

2. ตรวจสอบสภาพถนนท่ีใช�เป1นเส�นทาง

อพยพ 

ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ I ฝWายป�องกันและปฏิบัติการ 

3. แจ�งแนวทางการอพยพกลับให�

ประชาชนได�รับทราบ 

ประชุมผู�เก่ียวข�อง I ฝWายป�องกันและปฏิบัติการ 

4. ตรวจสอบความพร�อมของประชาชน
ในการอพยพกลับ 

จัดการประชุมท่ีสถานท่ีท่ี ผู�อพยพพัก
อาศัย 

I ฝWายป�องกันและปฏิบัติการ 

5. ดําเนินการอพยพประชาชนกลับ
บ�านเรือน 

ช้ีแจงในท่ีประชุมและดําเนินการอพยพ
ประชาชนกลับ 

I ฝWายป�องกันและปฏิบัติการ 

 

 4.6  การประสานงานกับภาคประชาสังคมและองค%กรสาธารณกุศล 

หลักการปฏิบัติ 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู�ร ับผิดชอบ 

1.จัดทําบัญชีรายช่ือองค
การสาธารณ
กุศล 

ตรวจสอบรายช่ือองค
การสาธารณกุศล
ในเขตจังหวัดสกลนคร 

I สํานักปลัด(ผู�ร ับผิดชอบหลัก) 
I กํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน 
I ผู�นําคณะกรรมการป�องกันฯหมู�บ� าน/

ชุมชน 
 

2. การเตรียมความพร�อมขององค
การสา
ธารณกุศลในเขตพ้ืนท่ีองค
การบริหาร
ส�วนตําบลคําสะอาดและพ้ืนท่ีใกล�เคียง 

องค
การสาธารณกุศลในเขตพ้ืนท่ี
องค
การบริหารส�วนตําบลคําสะอาดและ
พ้ืนท่ีใกล�เคียงจัดเจ�าหน�าท่ีประสานงาน

กับกองอํานวยการป�องกันฯองค
การ
บริหารงานส�วนตําบลคําสะอาดตลอด 
24 ชม. พร�อมอุปกรณ
และกําลังคนท่ี

สามารถปฏิบัติภารกิจําได�  

I ผู�อํานวยการท�องถ่ิน(ผู�ร ับผิดชอบหลัก) 
I สํานักปลัด 
I องค
การ สาธารณ กุศลในเขตพ้ืน ท่ี

องค
การบริหารงานส�วนตําบลคําสะอาด
และพ้ืนท่ีใกล�เคียง 
 

 

4.6.1 ขณะเกิดสาธารณภัย 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู�ร ับผิดชอบ 

1.กรณีท่ีได�ร ับการประสานจากกอง

อํานวยการป�องกันฯองค
การบริหารส�วน
ตําบลคําสะอาด 

องค
การสาธารณกุศลจัดชุดเคล่ือนท่ีเร็ว

ออกไปยังท่ีเกิดเหตุและให�รายงานตัวกับ
ผู�อํานวยการท�องถ่ิน องค
การบริหารส�วน
ตําบลคําสะอาดเพ่ือรับมอบภารกิจใน

การปฏิบัติการ 

I ผู�อํานวยการท�องถ่ิน(ผู�ร ับผิดชอบหลัก) 

I สํานักปลัด 
I องค
การ สาธารณ กุศลในเขตพ้ืน ท่ี
องค
การบริหารส�วนตําบลคําสะอาดและ

พ้ืนท่ีใกล�เคียง 
 



2. กรณีเจ�าหน�าท่ีขององค
การสาธารณ
กุศลไปถึงพ้ืนท่ีประสบภัยก�อน 

I ให�เจ�าหน�าท่ีขององค
การฯก้ันเขตพ้ืนท่ี
อันตรายและกันไม�ให� ผู�ท่ีไม�เก่ียวข�องเข�า

ไปยังพ้ืนท่ีอันตราย 
I แจ�ง ผอ.ท�องถ่ิน องค
การบริหารส�วน
ตําบลคําสะอาดหรือเจ�าหน�าท่ี

ผู�ร ับผิดชอบโดยทันที 
I แจ�งให�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องสนับสนุน
การจัดการภัยพิบัติ 

I สํานักปลัด(ผู�ร ับผิดชอบหลัก) 
I กํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน 

I ผู�นําคณะกรรมการป�องกันฯหมู�บ� าน/
ชุมชน 
I องค
การ สาธารณ กุศลในเขตพ้ืน ท่ี

องค
การบริหารส�วนตําบลคําสะอาดและ
พ้ืนท่ีใกล�เคียง 
 

 

บทท่ี  5 

การปฏิบัติขณะเกิดภัย 
 5.1 การเตรียมความพร�อมรับสถานการณ
 

  (1) การเฝ�าระวังและติดตามสถานการณ
  

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู�ร ับผิดชอบ 

1.การเฝ�าระวังและติดตามสถานการณ
  I จัดเวรยามเฝ�าระวัง ติดตาม
สถานการณ
 

I สํานักปลัด(ผู�ร ับผิดชอบหลัก) 
I ผู�นําคณะกรรมการป�องกันฯหมู�บ� าน/

ชุมชน 
I กํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน 
I หน�วยงานจัดการต�นน้ํา 

I อปพร ./มิสเตอร
 เ ตือนภัย/ OTOS/
อาสาสมัครต�างๆ 
 

          

  (2) การประเมินและรายงานสถานการณ
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู�ร ับผิดชอบ 

1.การประเมินและรายงานสถานการณ
 I จัดเตรียมเจ�าหน�าท่ีเพ่ือรายงาน

สถานการณ
ให�กองอํานวยการป�องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ และกอง
อํานวยการป�องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยจังหวัดทราบ จนกระท่ังสถานการณ

ภัยส้ินสุด 

I ผู� อํานวยการท�อ ง ถ่ิน/ ผู� บัญชากา ร

เหตุการณ
(ผู�ร ับผิดชอบหลัก) 
I เจ�าหน�าท่ีข�อมูล/ประชาสัมพันธ
 
 

 

(3) การแจ�งเตือนภัย 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู�ร ับผิดชอบ 

1.การแจ�งเตือนภัย I แจ�งผู�ประสานงานของหน�วยงานท่ี
เก่ียวข�องทราบ 

I แจ�งผ�านทางส่ือต�างๆ 
I ออกประชาสัมพันธ
 

I สํานักปลัด 
 



  

       5.2 การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 

(1) การจัดตั้งศูนย%อํานวยการเฉพาะกิจ เม่ือเกิดภัยพิบัติหรือคาดว�าจะเกิดภัยพิบัติในพ้ืนที่รับผิดชอบของ อปท. 

ให�กองอํานวยการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยท�องถ่ิน จัดต้ังศูนย
อํานวยการเฉพาะกิจรับผิดชอบในการระดม

ทรัพยากรจาก ทุกภาคส�วน เพ่ือการควบคุมและตอบโต�สถานการณ
จนกว�าภัยจะยุติลง และส�งมอบภารกิจให�กอง

อํานวยการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยท�องถ่ินดําเนินการต�อเม่ือภัยยุติลงแล�ว โดยใช�ที่ทําการ/สํานักงานของ

องค
การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด เป1นที่ต้ังศูนย
อํานวยการเฉพาะกิจ (หรือพิจารณาใช�พ้ืนที่อยู� ใกล� กับบริเวณ

จุดเกิดเหตุมากที่สุด โดยพ้ืนที่นั้นต�องเป1นพ้ืนที่ที่มีความปลอดภัย และสะดวกต�อการระดมทรัพยากร) 

(2) การจัดการพื้นท่ีปฏิบัติงาน ผู�อํานวยการท�องถ่ินต�องกําหนดให�มีพ้ืนที่ปฏิบั ติการและสถานที่ อํานวยความ

สะดวกในบริเวณใกล�พ้ืนที่เกิดเหตุ แต�อยู�นอกเขตพ้ืนที่ อันตรายเพ่ือใช� เป1นสถานที่ควบคุมดูแลส่ังการ ระดม

ทรัพยากร ทั้งกําลังคน หรือวัสดุ อุปกรณ
 เคร่ืองมือ เคร่ืองใช� และทรัพยากรที่ ใช�สนับสนุนการปฏิบั ติงาน เช�น 

เสบียงอาหาร น้ํา รวมทั้งใช�ในการรักษาพยาบาลเบื้องต�นแก�ผู�บาดเจ็บ และส�งต�อผู�บาดเจ็บไปยังสถานพยาบาล  

โรงพยาบาลต�อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ศูนย%อํานวยการเฉพาะกิจ 

คณะทีป่รึกษา 

ผู�เชี่ยวชาญ ผู�ทรงคุณวุฒ 

ผู�แทนสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี 

ฝWายอํานวยการ  

Iงานธุรการ 

I งานจัดการ

สนับสนุน 

I งานศูนย
สั่งการ 

Iงานประสานการ

ตรวจเย่ียม  

I งานรับเรื่องราวร�อง

ทุกข
 

I งานประสานการ

ช�วยเหลือ 

ฝWายการเงิน 

Iงานการเงินและ

บัญชี 

I งานจัดสรรเงิน

และสิง่ของบริจาค 

I งานจัดทําบัญช ี

รับIส�งสิ่งของ

บริจาค 

ฯลฯ 

 

 

ฝWายแจ� งเตือนภัย  

I งานตดิตามและ

ประเมินสถานการณ
 

I งานเฝ�าระวังและ

แจ�งเตือนภัย 

I งานประสานการ

พยากรณ
อากาศและ

อุกภัย 

I งานระบบการ

สื่อสาร 

ฯลฯ 

ฝWายการช�วยเหลือ 

ผู�ประสบภัย 

Iงานปฏิบัติการค�นหา

และกู�ภัย 

I งานอพยพผู�ประสบภัย 

I งานรักษาพยาบาลและ

การแพทย
ฉุกเฉิน 

I งานบริหารจัดการ

ผู�เสียชีวิต 

I งานส�งกําลงับํารงุ 

ฯลฯ 

ฝWายประชาสัมพันธ
 

Iงานประชาสัมพันธ
 

I งานตอบโต�การข�าว 

I วางระบบสื่อสาร 

I วางระบบ

สารสนเทศ 

ฯลฯ 

�

ฝWายรักษาความ

สงบเรียบร�อย 

Iงานป�องกันฯ 

I งานรักษาความ

ปลอดภัย 

I งานจลาจล

  

ฯลฯ 

�

ฝWายฟUVนฟูบูรณะ  

Iประเมินความเสียหายและ

ความต�องการ 

I งานสงเคราะห


ผู�ประสบภัย 

I งานจัดหาปNจจัยสี่ท่ี

จําเป1น  

I งานซ�อมแซมระบบ

สาธารณูปโภค 

I งานรื้อถอนซาก

ปรักหักพังทําความสะอาด 

I งานฟUVนฟูบูรณะพ้ืนท่ี

 

 

 

ฝWายอ่ืนๆตาม

ความเหมาะสม 

ส�วนสนับสนุน 

I อปท.ข�างเคียง 

I มูลนิธิและ

องค
การ

สาธารณสุข 

หน�วยงานอืนๆ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร7างศูนย%อํานวยการเฉพาะกิจ 

(1)การแบ'งมอบภารกิจ ในขณะเกิดภัย แต'ละฝJายมีหน7าท่ีดังนี้ 

  1) ฝJายอํานวยการ มีหน7าท่ี   

  I งานธุรการ 
I งานจัดการสนับสนุน 

I งานศูนย
ส่ังการ 

I งานประสานการตรวจเย่ียม 

I งานรับเร่ืองราวร�องทุกข
 

I งานประสานการช�วยเหลือ 

 2) ฝJายแจ7งเตือนภัย มีหน7าท่ี  

I งานติดตามและประเมินสถานการณ
 

I งานเฝ�าระวังและแจ�งเตือนภัย 

I งานประสานการพยากรณ
อากาศและอุกภัย 

I งานระบบการส่ือสาร 

3) ฝJายการช'วยเหลือผู7ประสบภัย มีหน7าท่ี  

I งานปฏิบัติการค�นหาและกู�ภัย 

I งานอพยพผู�ประสบภัย 

I งานรักษาพยาบาลและการแพทย
ฉุกเฉิน 

I งานบริหารจัดการผู�เสียชีวิต 

I งานส�งกําลังบํารุง 

4) ฝJายรักษาความสะงบเรียบร7อย มีหน7าท่ีดังนี้  

I งานป�องกันฯ 

I งานรักษาความปลอดภัย 

I งานจลาจล 

(2) การลดผลกระทบของภัย 

 เม่ือมีสาธารณภัยเกิดข้ึน องค
การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด จะออกสํารวจความเสียหายเบื้องต�น 

รายงานต�อผู�อํานวยการศูนย
 แต�งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข�อเท็จจริง  และประเมินความเสียหายพร�อม

พิจารณาให�ความช�วยเหลือ โดยใช�เคร่ืองมืออุปกรณ
จําเป1นเฉพาะภัยแต�ละประเภทที่องค
การบริหารส�วน ตําบล

คําสะอาดได�จัดเตรียมไว� เช�น รถบรรทุกน้ําสําหรับอัคคีภัย/ภัยแล�ง เล่ือยโซ�ยนต
 สําหรับเกิดวาตภัย เป1นต�น 

 



(3)การอพยพและค7นหาในพื้นท่ีประสบภัย 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู�ร ับผิดชอบ 

 I สั่งใช�หน�วยกู�ช ีพกู�ภัย เครื่องมือเครื่องจักรกล 
วัสดุอุปกรณ
ท่ี จํา เป1น ในก า รกู� ช ีพกู� ภัยเข� า
ปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประส บภัย อ พยพ ค�นหา 
ปฐมพยาบาลผู�ประสบภัย รวมท้ังขนย� า ยสัต ว

เลี้ยง ปศุสัตว
ไปยังท่ีปล อ ด ภัย ซึ่ ง เป1น พ้ืน ท่ี
รองรับการอพยพหรือเป1นศูนย
พักพิง ชั่ วค ร า ว 
โดยมีการลงทะเบียนผู�อพยพ สัตว
 เลี้ ยง  แ ล ะ 
ปศุสัตว
ด�วย 
I กรณีมีผู�บาดเจ็บให�นําผู�บาดเจ็บมาท่ีจุดรวบรวม
ผู�บาดเจ็บ เพ่ือปฐมพยาบาล และนําผู�บาด เจ็บ
ส�งต�อไปยังสถานพยาบาล โรงพยาบาลต�อไป 
I สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจําเป1นแก�การ
ดํารงชีพ เช�น อาหารปรุงสําเร็จ นํ้าดื่ม ให� แ ก�
ประชาชนท่ีประสบภัยให�เพียงพอและท่ัวถึง 
I กรณีพ้ืนท่ีใดเป1น พ้ืน ท่ี วิก ฤ ติ  จํา เป1นต� อ ง
ช�วยเหลือผู�ประสบภัยอ ย� า ง เร� ง ด� วน แ ต� ไม�
สามารถเข�าออกพ้ืนท่ีได� ให�ประสานขอรับการ
สนับสนุนยานพาหนะจาก ก อ ง อํ า นวยก า ร
ป�องกันและบรรเทา     สาธารณภัยระดับเหนือ
ขึ้นไป 

I ผู�อํานวยการท�องถิ่น/หัวหน�าฝWายป�องกันและ 
I ปฏิบัติการ (ผู�รับผิดชอบหลัก) 
I ฝWายการเงิน 
I คณะกรรมการป�องกันและบรรเทาสาธารณI I 
I ภัยหมู�บ�าน/ชุมชน 
I กํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน 
I อปพร 
I OTOS 
I อาสาสมัครแพทย
ฉุกเฉิน/อาสาสมัครต�างๆ 

  I  กําหนดช�วงเวลาก า รปฏิบัติ ง าน ระด ม
ทรัพยากร ท้ังกํ า ลั ง คน หรื อ วัส ดุ อุปก รณ
 
เครื่องมือ เครื่องจักร ท่ีมี ค วามพร�อ มมา ยัง    
จุดรวบรวมทรัพยากรเพ่ือรอรับการมอบหมาย
ภารกิจ 
I  ปsดกั้นมิให�ผู�ไม�มีส�วนเกี่ยวข�องเข�าไปในพ้ืนท่ี
ท่ีเกิดสาธารณภัยและพ้ืนท่ีใกล�เคียง 
I  สั่งใช�หน�วยกู�ช ีพกู�ภัย เครื่องมือเครื่องจักรกล 
วัสดุอุปกรณ
ท่ี จํา เป1น ในก า รกู� ช ีพกู� ภัยเข� า
ปฏิบัติการในพ้ืน ท่ีประส บภัย เพ่ือ ค วบคุม
สถานการณ
ไม�ให�ลุกลามขยายตัวโดยดํารงการ
สื่อสารตลอดเวลา    
I  ตรวจสอบเส�นทางคมนาคม ท่ีรับผิ ด ช อ บ    
ท่ีเกิดการชํารุด เสียหายจากภัย พร� อ ม ท้ัง ติ ด
ป�ายเตือนให�ประชาชนผู�ใช�เส�นทางได�ทราบและ
ปsดกั้นช�องทางการจราจรและ จัดเจ�าหน�าท่ี หรอื
อาสาสมัคร อํานวยความสะดวก ก า รจราจร    
ในจุดอันตราย 
I  จัดให�มีการรวบรวมข�อมูล การแลกเปลี่ ยน
ข�อมูล เพ่ือการตอบโต�สถานการณ
 บนพ้ืนฐาน
ของข�อมูลท่ีรวดเร็ว ถูกต�อง แม�นยํา 

I กํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน 
I อาสาสมัครแพทย
ฉุกเฉิน 
I อปพร./มิสเตอร
เตือนภัย/OTOS/อาสาสมัคร
ต�างๆ 

 

 

 



 

ผู7นําชุมชน 

 

รายงานมาท่ีองค
การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด 

องค
การบริหารส�วนตําบลส่ังการตรวจสอบและ

ช�วยเหลือโดยด�วน 

5.3 ประเมินความเสียหายและความถูกต7องการช'วยเหลือเบ้ืองต7น 

  การประเมินความเสียหายและความต�องการการช�วยเหลือเบื้องต�น โดยคณะกรรมการตรวจสอบข�อเทจ็จริง
และพิจารณาการให�ความช�วยเหลือ 

5.4  การรับบริจาคและการจัดการของบริจาค 

  จัดทําบัญชีที่รับบริจาคและบัญชีแจกจ�าย 

5.5 การร7องขอความช'วยเหลือและการส'งมอบอํานาจการบังคับบัญชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี  6 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

 
 6.1 การประเมินความเสียหาย ความต7องการของผู7ประสบภัยและเยียวยา 

   สํารวจความเสียหายทุกด�านอย�างละเอียด   ทั้งระบบสาธารณูปโภคและส่ิงสาธารณะประโยชน
ต�างๆ 
ดําเนินการเยียวยาผู�ประสบภัย จัดให�มีการรักษาพยาบาลแก�ผู�ประสบภัยในเบื้องต�น ถ�าหากผู�ประสบภัยมีอาการ
หนักให�ส�งต�อโรงพยาบาลต�อไป จัดให�ที่พักอาศัยช่ัวคราว ให�มีการประสานงานระหว�าหน�วยงานของรัฐและองค
กร
ภาคเอกชนในการสงเคราะห
ผู�ประสบภัยให�เป1นไปอย�างมีระบบ รวดเร็ว ทั่งถึง จัดให�ร้ือถอนซากปรักหักพัง  และ
ซ�อมแซมส่ิงสาธารณูปโภค โครงสร�างพ้ืนฐาน และอาคารบ�านเรือนของผู�ประสบภัย จัดทําบัญชีรายช่ือผู�ประสบภยั
และทรัพย
สินที่เสียหาย พร�อมทั้งออกหนังสือรับรองให�ผู�ประสบภัย และพร�อมทั้งประสานหน�วยงานของรัฐในการ
ออกเอกสารราชการฉบับใหม�ให�แก�ผู�ประสบภัยทดแทนฉบับเดิมที่สูญหาย  

Iประชาสัมพันธ
เพ่ือเสริมสร�างขวัญและกําลังใจของประชาชนให�กลับคืนสู�สภาพปกติโดยเร็ว 

 6.2 การฟKLนฟูโครงสร7างพื้นฐาน ส่ิงสาธารณะประโยชน% ต'างๆ 

 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู�ร ับผิดชอบ 

1. การจัดทําแผนฟUVนฟู I ประชุมหน�วยงานต�างท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือ

จัดทําแผนฟUVนฟูโครงสร�างพ้ืนฐานและส่ิง
สาธารณะประโยชน
ต�างๆ  

I สํานักปลัด (ผู�ร ับผิดชอบหลัก) 

I กองช�าง 
I กํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน/ผู�นําชุมชน 
I คณะกรรมการป�องกันและบร ร เทาสา

ธารณภัยหมู�บ�าน/ชุมชน 
I ทางหลวงชนบท 
I การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค  อําเภอสว�าง

แดนดิน 
I การประปาส�วนภูมิภาค  อําเภอสว�าง
แดนดิน 

I อ่ืนๆ (ตามความเหมาะสม 
 

2. การสํารวจความเสียหายจาก         
สาธารณภัย 

I สํารวจความเสียหายทุกด�านอย�าง
ละเอียด ท้ังระบบสาธารณูปโภคและส่ิง

สาธารณะประโยชน
ต�างๆ  

I สํานักปลัด (ผู�ร ับผิดชอบหลัก) 
I กองช�าง 

I กํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน/ผู�นําชุมชน 
I คณะกรรมการป�องกันและบร ร เทาสา
ธารณภัยหมู�บ�าน/ชุมชน 

I อ่ืนๆ (ตามความเหมาะสม 
 

3. ฟUVนฟูบูรณะโครงสร�างพ้ืนฐานส่ิง
สาธารณะประโยชน
ท่ีเสียหายและ

ส่ิงแวดล�อม 

Iดําเนินการซ�อมแซมโครงสร�างพ้ืนฐานท่ี
ได�ร ับความเสียหายโดยใช� งบประมาณ

ขององค
การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด 
ตามหลักเกณฑ
ว�าด�วยการต้ัง
งบประมาณเพ่ือช�วยเหลือประชาชนตาม

อํานาจหน�าท่ี อบจ. ทต. อบต. พ.ศ. 

I สํานักปลัดและกองช�าง( ผู� ร ับ ผิดชอบ
หลัก) 
I กองคลัง 
I กํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน/ผู�นําชุมชน 
I คณะกรรมการป�องกันและบร ร เทาสา
ธารณภัยหมู�บ�าน/ชุมชน 
I อ่ืนๆ  (ตามความเหมาะสม 



2543 และระเบียบอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�อง 
I ทําความสะอาดพ้ืนท่ีสาธารณะ ชุมชน 

สถานท่ีสําคัญ 

I ผู�เช่ียวชาญ/เจ�าหน�าท่ีจากหน�วยงาน
ภายนอก 

กรณีอยู'ในความรับผดิชอบขององค%การบริหารส'วนตําบลคําสะอาด ดําเนินการดังนี ้

(1) สํารวจประเมินความเสียหาย 
(2) แต�งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข�อเทจ็จริง/รายงานผล/เสนอพิจารณาการฟUVนฟู 
(3) ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�ายตามระเบียบพัสดุ 

กรณีอยู'ในความรับผดิชอบของหน'วยงานอ่ืน 

(1) สํารวจ/ประเมินความเสียหาย 
(2) รายงานหน�วยงานเจ�าของพ้ืนที ่
(3) สนับสนนุกําลังพล/ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ
ที่จาํเป1น 

6.3  การฟKLนฟูระบบเศรษฐกิจ อาชพีและส่ิงแวดล7อม 

  (1)  สํารวจ/ประเมินความเสียหาย 

  (2)  แต�งต้ังกรรมการพิจารณาการช�วยเหลือด�านสาธารณปูโภค/อุปโภค/การดํารงชีพ 

  (3)  ช�วยเหลือปNจจัยการดํารงชีพ ปNจจัยการผลิตอ่ืน  ๆ

6.4  การประเมินผลและทบทวนการปฏิบัต ิ

  (1)  รายงานผลการดําเนนิการให�หน�วยเหนือทราบ เช�น อําเภอ  จังหวัด 

  (2)  ประชาสัมพันธ
การช�วยเหลือ 

   
 

บทท่ี  7 

การส่ือสาร 

 กองอํานวยการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค
การบริหารส�วน ตําบลคําสะอาดเป1น

ศูนย
กลางการส่ือสารในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบตลอด 24 ช่ัวโมง  เพ่ือการติดต�อประสานงาน ส่ังการ รายงาน

สถานการณ
และการปฏิบัติระหว�างเจ�าหน�าที่ผู�ปฏิบัติ ผู�แจ�งเหตุ ประชาชน ผู�ประสบภัย หน�วยงานที่ เ ก่ียวข�อง 

ทั้งหน�วยงานภายในพ้ืนที่ หน�วยงานภายนอกพ้ืนที่ และศูนย
บัญชาเหตุการณ
 รวมทั้งกองอํานวยการป�องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยอําเภอและจังหวัด ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

 

 



 

หลักการปฏิบัติ 

7.1 จัดต้ังระบบส่ือสาร ที่จําเป1นให�ใช�งานได�ตลอด 24 ช่ัวโมง อย�างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ โดยการสถาปนา

และใช�การส่ือสารระบบเดียวกัน มีเคร่ืองมือ อุปกรณ
 ข้ันตอนที่สามารถใช�ในการปฏิบัติการร�วมกันได�อย�าง เป1น

ระบบ ประกอบด�วย 

7.1.1 ระบบส่ือสารหลัก คือ ระบบส่ือสารที่มีใช�งานโดยทั่วไปขององค
กรปกครองส�วนท�อง ถ่ิน 

และหน�วยงานต�างๆ เป1นช�องทางติดต�อส่ือสารระหว�างหน�วยงานกับหน�วยงาน และระหว�างหน�วยงานกับ

ประชาชน ซ่ึงทุกหน�วยงานต�องจัดเตรียมไว�ให�พร�อมใช�ติดต�อส่ือสารได�ตลอดเวลาและเข�าถึงข�อมูลที่จําเป1น      ใน

การบริหารจัดการสาธารณภัยอย�างทั่วถึง ซ่ึงระบบการส่ือสารหลักมักถูกทําลาย ไม�สามารถใช�การได� เ ม่ือเกิดภัย

พิบัติ ได�แก� ระบบโทรศัพท
พ้ืนฐาน, โทรศัพท
เคล่ือนที่, โทรสาร 

7.1.2 ระบบส่ือสารรอง คือ ระบบส่ือสารที่มีใช�โดยทั่วไป เป1นระบบการส่ือสารที่ใช�งานควบคู� กับ

ระบบส่ือสารหลัก เป1นช�องทางเสริมในการติดต�อส่ือสาร โดยองค
กรปกครองส�วนท�อง ถ่ิน  และหน�วยงาน         

ที่เก่ียวข�องจะต�องจัดให�มีระบบการส่ือสารรองให�สามารถติดต�อส่ือสารได�อย�างทั่ วถึง  เช�น  วิทยุ ส่ือสาร การ

ส่ือสารผ�านเครือข�ายอินเตอร
เน็ต  

7.1.3 ระบบส่ือสารสํารอง คือ ระบบส่ือสารที่จัดเตรียมสํารองไว�ใช�ทดแทนในกรณีระบบส่ือสารหลัก 

ไม�สามารถใช�การได� (ให�องค�กรปกครองส/วนท�องถ่ินร�องขอต/อจังห วัดให�สถาปนาข/ายวิทยุสํารอง ) เช�น  วิทยุ

ส่ือสารราชการ (Trunked radio ) วิทยุสมัครเล�น และวิทยุส่ือสารสาธารณะ เป1นต�น 

7.2 จัดเตรียมและจัดหาอุปกรณ
 และเคร่ืองมือส่ือสารและระบบพลังงานสํารอง เพ่ือการส่ือสาร      

ให�เพียงพอและใช�การได�ตลอด 24 ช่ัวโมง 

7.3 จัดอบรมการใช�อุปกรณ
ส่ือสารให�กับบุคลากรที่มีหน�าที่รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 
 



แผนภมูิที่ 7.1 การส่ือสารกองอํานวยการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค%การบริหารส'วนตําบลคําสะอาด 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การส่ือสารหลัก – โทรศัพท
,โทรศัพท
เคล่ือนท่ี,โทรสาร 
  การส่ือสารรอง – วิทยุส่ือสาร,วิทยุชุมชน 

  การส่ือสารสํารอง – วิทยุสมัครเล�น 

 

 

กองอํานวยการป�องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อปท.ข7างเคียง ทต.บ 7าน
ต7าย, ทต.สว'างแดนดินโทร. 042O16 
4679, 042O721612วิทยุสือ่สาร 
สารภี 156.045 MHzแสงทอง 

162.550 MHz 

กองอํานวยการป�องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดสกลนคร    

โทร.042O711771               

วิทยุสื่อสาร 161.475MHZ 

กองอํานวยการป�องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยอาํเภอสว'าง

แดนดินโทร.042O721151 
วิทยุสื่อสารสารภ ี
156.045 MHz 

�

 

องค%กรภาคเอกชน  

(ชมรม/สมาคม/มลูนิธิ) 

โทร. ............. 

วิทยุสื่อสาร ......... (ความถ่ี)�

�

กองอํานวยการป�องกันฯ

องค%การบรหิารส'วนตําบลคํา

สะอาด โทร. 042O704781,  

มือถือ 088O7312460 

วิทยุสื่อสาร 245.050 MHz การไฟฟ�าส'วนภูมิภาค 
อําเภอสว'างแดนดิน 
โทร.042O721855 

วิทยุสื่อสาร 163.400 MHz 

 

 

การประปาอําเภอสว'างแดนดิน
โทร.042O721003 

วิทยุสื่อสาร 140.625 MH 

สถานีตํารวจภูธรสว'างแดนดิน 
โทร.0.4272.1605 

วิทยุสื่อสาร สนามชัย 
  152.325 MHz 

 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

สว'างแดนดินโทร. 1669         

โทรศัพท % 042O721111          

วิทยุสื่อสาร 155.475MHZ  

 

วิทยุสื่อสารสาธารณะ..... 

โทร. ............. 

วิทยุสื่อสาร ..........  

(ความถ่ี) 

 

วิทยุสื่อสารราชการ 

(Trunked Radio)..... 

โทร. ............. 

วิทยุสื่อสาร ......(ความถ่ี)�



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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� � � � � � � � � �����      

          

 



 
 

           บัญชีรายช่ือหน'วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค%กรปกครองส'วนท7องถ่ิน ภาคเอกชน และ 
                                    องค%กรเครือข'ายในเขตอําเภอสว'างแดนดิน 

ลําดับ
ท่ี ชื่อหน 'วยงาน วิทยุส่ือสาร หมายเลขโทรศัพท% 

    นามเรียกขาน ความถ่ี โทรศัพท%  โทรสาร 

1 นายก อบต.สว�างแดนดิน สารภี 156.045 0 4273 7510 0 4273 7510 

2 นายอําเภอสว�างแดนดิน สารภี  156.045 0 4272 1151   

3 ปลัดอําเภอหัวหน�ากลุ�มงานบริหารงานปกครอง สารภี  156.045 0 4272 1151   

4 ปลัดอําเภอหัวหน�าฝWายทะเบียนและบัตร สารภี  156.045 0 4272 1107   

5 ปลัดอําเภอหัวหน�าฝWายความม่ันคง สารภี  156.045 0 4272 1151   

7 นายกเทศมนตรี ทต.บ�านต�าย สารภี  156.045 0 4216 4679   

8 นายกเทศมนตรี ทต.สว�างแดนดิน แสงทอง  162.550 0 4272 1611   

9 ท�องถ่ินอําเภอ สารภี  156.045 0 42721151   

10 สถานีตํารวจภูธร สนามชัย  152.325 0 4272 1605   

10 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว�างแดนดิน I 155.475 0 4272 1111   

11 สํานักงานการไฟฟ�าภูมิภาคอําเภอสว�างแดนดิน 163.400       I 0 4272 1855   

12 การประปาภูมิภาคอําเภอสว�างแดนดิน 140.625       I 0 4272 1003   

13 มูลนิธิ/องค
การสาธารณกุศล 168.475       I 0 4272 1504   

14 
องค
การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด คําสะอาด 245.050 

042I704781 
042I704782   

              
                บัญชีรายชื่อเจ7าพนักงานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได7รับการแต'งต้ังของ 
                                         องค%การบริหารส'วนตําบลคําสะอาด 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ – นามสกุล ตําแหน'ง ที่อยู' เบอร%โทรศัพท%ติดต'อ 

1 
 
2 
 
3 
4 

นายยุทธนา  สิทธิรัตน
 ณ 
นครพนม 
นางสาวจันทา  วงศ
กระจ�าง 
 
นายชินกร  ยินดี 
นายเชิดศักด์ิ  บุญสิทธิ์ 

นักบริหารงานช�าง  7 
 
เจ�าหน�าที่วิเคราะห

นโยบายและแผน 
นักการภารโรง 
จพง.ป�องกันฯ 

อบต.คําสะอาด 
 
อบต.คําสะอาด 
 
อบต.คําสะอาด 
อบต.คําสะอาด 

089I2767007 
 
085I8503486 
 
083I3349629 
089I9629923 

 

ภาคผนวก ก 



 

       บัญชีรายช่ืออาสาสมัครป�องกันภัยฝJายพลเรือน ขององค%การบริหารส'วนตําบลคําสะอาด 

 

        ภูมิลําเนาป>จจุบ ัน       

คํานํา ชื่อ สกุล  บ7านเลขที ่
หมู'
ท่ี ถนน ตําบล อําเภอ 

หน 7า
ชื่อ                

                 

                 

นาย เจริญ พรหมย่ิง  1 1  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย ประยงค
 สายสิงห
  73 1  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย สมพงษ 
 แสงกล�า  73 1  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย ดาวเรือง จารึกธรรม  75 1  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย สมพร ขันทอง  8 1  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย หาญณรงค
 ต�นสาย  61 1  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย ยอดชาย เจริญมงคล  172 1  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาง อรนุช จินดาวัลย
  28 1  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาง บัวลอย สืบสม  75 1  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย นิกร บุญสาร  2 1  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        ภูมิลําเนาป>จจุบ ัน       

คําน ํา ชื่อ สกุล  บ7านเลขที ่
หมู'
ท่ี ถนน ตําบล อําเภอ 

หน 7า
ชื่อ                

                 

                 

นาย หนูกร ไชยเสนา  13 2  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย บุญไทย บุญเจิม  72 2  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย วิเชียร กมลงาม  63 2  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย เสถียร สุวรรณการ  29 2  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย แวง บุบผาไลย  133 2  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย สง�า สาจิตร  144 2  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย สถิตย
 อินลา  23 2  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย สุวรรณ สุทธิประภา  5 2  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาง บุญมี อvอง  177 2  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาง เตียงคํา ขาวสะอาด  187 2  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาง พิสมัย บุญไกล  154 2  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

 



        ภูมิลําเนาป>จจุบัน       

คํานํา ชื่อ สกุล  บ7านเลขท่ี 
หมู'
ท่ี ถนน ตําบล อําเภอ 

หน7า
ชื่อ                

                 

                 

นาย ธิติ ดอกรัง  141 3  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย หนูทอง จอมประมาณ  31 3  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย สุพรรณ ทองมาก  168 3  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย แดง สุมาลัย  152 3  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย สมุด เถ่ือนทิม  115 3  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย สวาท จอมประมาณ  16 3  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาง จุฑามาศ พาลพล  191 3  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย บุญพาน พรหมศิริ  174 3  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาง อภินันท
 ประทุมศรี  4 3  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 
 

 

 

�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        ภูมิลําเนาป>จจุบัน       

คํานํา ชื่อ สกุล  บ7านเลขท่ี 
หมู'
ท่ี ถนน ตําบล อําเภอ 

หน7า
ชื่อ                

                  

นาย สํานวน มีฮุง  62 4  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย คําภู ชนะพรม  13 4  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย ทองปาน ชินทะวัน  79 4  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย สมาน คําบ�อ  90 4  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย สมพร ภาระการ  115 4  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย ประเสริฐ โนนคู�เขตโขง  33 4  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย บุญตา แสงเขียว  155 4  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย อานันท
 พิมพ
บูรณ
  91 4  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย สาคร ใบภักดี  95 4  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย ถวิลย 
 อนุสนธ
  52 4  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาง พรศรี บุตรคํา  122 4  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย ผสม ฟองคําสี  76 4  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        ภูมิลําเนาป>จจุบ ัน       

คําน ํา ชื่อ สกุล  บ7านเลขที ่
หมู'
ท่ี ถนน ตําบล อําเภอ 

หน 7า
ชื่อ                

                 

                 

นาย ธีระวัฒน
 โพนเฉลียว  61 5  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย เป สินสม  115 5  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย ชยากร พรร่ืนเริง  183 5  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย โสภณวิชย
 อัมศึก  45 5  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย สุรัตน
 เพ็งเภา  124 5  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย วีระยุทธ ทองก�อนเบ�า  104 5  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย สุริย ันต
 บุญลือ  33 5  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย แสง เพ็งเภา  48 5  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

 
 

        ภูมิลําเนาป>จจุบ ัน       

คําน ํา ช่ือ สกุล  บ7านเลขที ่
หมู'
ท่ี ถนน ตําบล อําเภอ 

หน 7า
ชื่อ                

                 

                 

นาย สง�า บุญลือ  63 6  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย ทักษ
ดนัย จู�พระจันทร
  34 6  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย พล ยวนใจ  35 6  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย ชาลี คําคล�อง  5 6  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย สมัย อ�อนละมุล  33 6  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาง บุญลอง อัมวงษา  76 6  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย ประสิทธ
   บุญยืน  45 6  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย ทองอินทร
 บุญยืน  48 6  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย ภารทอง กองธรรม  87 6  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย บุญสุข สุพรม  65 6  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 
 

 

 



 

        ภูมิลําเนาป>จจุบัน       

คําน ํา ชื่อ สกุล  บ 7านเลขท่ี 
หมู'
ท่ี ถนน ตําบล อําเภอ 

หน 7า
ชื่อ                

                 

                 

นาย ระบาย ศิริก ิจ  7 7  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย ทองพูล เดชเดิม  9 7  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย คําใหม� ส ุโพเพียง  51 7  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย สวย พรสวัสดิ์  29 7  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย วิทย
 ดงหิงษ
  55 7  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย บุญถม สุโพเพียง  5 7  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย สง�า จันดีสี  107 7  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

 

        ภูมิลําเนาป>จจุบ ัน       

คํานํา ชื่อ สกุล  บ7านเลขที ่
หมู'
ท่ี ถนน ตําบล อําเภอ 

หน 7า
ชื่อ                

                 

                 

นาย วีระชน ชัยสมบูรณ
  15 8  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย เกษร ต�นสาย  198 8  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย สังวาล สมวงษ
  82 8  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย จรูญ จันทะรถ  169 8  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย จิราย ุทธ สีแก�ว  113 8  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาง สังวาล ไก�ขัน  237 8  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาง ทองพูล บุญคง  41 8  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย สุรพล ยินดี  155 8  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย สุพล วงเวียน  135 8  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย ศิริชัย มุ�งงาม  84 8  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย ลอย กลนอก  25 8  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย จันทา สีแก�ว  113 8  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 
 

 



 

         ภูมิลําเนาปNจจุบัน       

 ชื่อ สกุล  บ7านเลขท่ี 
หมู'
ท่ี ถนน ตําบล อําเภอ 

หน7า
ชื่อ                

                 

                 

นาย สง�า อุปภาษ
  119 9  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย ทัน สีกันหา  49 9  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

น.ส. ล ําไพ มะโข  71 9  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย สมนึก มุ�งงาม  120 9  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย สิทธิพล ฤทธิ์ละคร  79 9  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย วีระ อุ�ปภาษ
  110 9  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย สกล แสนจันทร
  7 9  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาง กานต
พิชชา มะโข  71 9  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย รังสรรค
 ส ิมรีย
  76 9  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาง อัมพร พ่ึงพร�อม  4 9  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย เจนอรัญ บุญลือ  14 9  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

        ภูมิลําเนาป>จจุบัน       

คํานํา ชื่อ สกุล  บ7านเลขท่ี 
หมู'
ท่ี ถนน ตําบล อําเภอ 

หน7า
ชื่อ                

                 

                 

นาย บุญโฮม สืบสม  68 10  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย อุดม บัวกอ  187 10  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย วีรยุทธ ณรงค
ฤทธ์ิ  62 10  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย ฉลวย จอมประมาณ  179 10  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย เข็มพร ศิริบุตร  122 10  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย จําลอง สืบสม  58 10  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย คํามี พนมมาศ  26 10  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาง หนูแดง สายสิงห
  74 10  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย สุดใจ พลชัย  148 10  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย สุนทร ประทุมมาศ  8 10  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

 

        ภูมิลําเนาป>จจุบ ัน       

คํานํา ชื่อ สกุล  บ7านเลขที ่
หมู'
ท่ี ถนน ตําบล อําเภอ 

หน7าชื่อ                

                 

                 

นาย ดาบชัย ขันทมาศ  56 11  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย บุญน�อม ประสบผล  159 11  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย บุญมี แก�วโพนทอง  187 11  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย แดง พรมสอน  178 11  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย พวง ศรีโสดา  5 11  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย บุญเพ็ง ชินทะวัน  27 11  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย ชูชาติ นนทบุตร  199 11  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย บุญตา วิเศษทรัพย
  137 11  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย ฉลาด ไผ�โสภา  115 11  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 
 

 

 



 

 

        ภูมิลําเนาป>จจุบัน       

คํานํา ชื่อ สกุล  บ7านเลขท่ี 
หมู'
ท่ี ถนน ตําบล อําเภอ 

หน7า
ชื่อ                

                 

                 

นาย บัวลัย โสภาพันธ
    12  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย ชินกร ย ินดี  182 12  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย เฉลิม ตะยะธรรม  100 12  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย สมพงษ
 ทรายทอง  5 12  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย สุพ ัฒน
 แสงกล�า  124 12  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย บัวลัย แจ�มจ ันทร
  12 12  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาง เล้ียม สมร  65 12  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย นางน�อม โซ�เงิน  94 12  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย นายสุนทร ทองใบ  166 12  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย บัวลา คณิตสาร  93 12  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย บัญญัติ จ ําใบรัก  92 12  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาง เล้ียม บุญสาร  65 12  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย บัวลอย โสภาพันธ
  60 12  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย สมใจ แจ�มจ ันทร
  12 12  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

 

       ภูมิลําเนาป>จจุบ ัน       

คําน ํา ชื่อ สกุล  บ7านเลขที ่
หมู'
ท่ี ถนน ตําบล อําเภอ 

หน 7า
ชื่อ                

                 

                 

นาย วรวุฒิ พรมบุตร  72 13  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย สมชาย เสาเวียง  91 13  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

นาย บังอร มุ�งหมาย  56 13  I คําสะอาด สว�างแดนดิน 

� หมายเหตุ  รายชื่ออาสาสมัครป�องกันภัยฝJายพลเรือนที่ปฏิบัติงานในศูนย%ฯ เปPนประจํา  
 



                     บัญชีรายช่ือบุคคลที่จะต7องช'วยเหลือ ขนย7าย อพยพ ก'อนเปPนลําดับแรก 
 
 

ลําดับที่ ช่ือ O สกุล บ7านเลขที่ หมายเหตุ 

   
 

 

 

        
 

ลําดับที่ ชื่อ O สกุล บ7านเลขที่ หมายเหตุ 

  
 
 

  

 

 
 
 

 

ลําดับที่ ชื่อ O สกุล บ7านเลขที่ หมายเหตุ 
    

 
 

   

 
 

ลําดับที่ ช่ือ O สกุล บ7านเลขที่ หมายเหตุ 
 

1 
2 
3 

 

..........................I................... 

...........................I.................. 

...........................I.................. 

  

 

เด็ก 

คนชรา 

คนพิการ 

สตรีมีครรภ% 

  
หมายเหตุ  1.  ข7อมูลบัญชีรายชื่อบุคคลท่ีจะต7องอพยพก'อนเปPนลําดับแรก  จะต7องมีการปรับปรุงให7เปPน

ป>จจุบันอย'างสม่ําเสมอ 
 2. เด็ก หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต' 10 ป�ลงมา (รายชื่อเด็กท่ียังไม'สามารถเคล่ือนไหวไม'

สะดวกและช'วยเหลือตัวเองไม'ได7) 
              3. คนชรา หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต' 65 ป�ขึ้นไป (รายชื่อคนชราท่ีเคล่ือนไหวไม'สะดวก     
                    และช'วยเหลือตัวเองไม'ได7 
 4. เนื่องจากข7อมูลบัญชีรายชื่อบุคคลท่ีจะต7องอพยพก'อนเปPนลําดับแรกเปPนข7อมูลส'วนตัว  

ควรมอบให7เฉพาะผู7มีหน7าท่ีรับผิดชอบเท'านั้น เช'น กํานัน / ผู7ใหญ'บ7าน / ผู7นําชุมชน ฯลฯ  

 



 
 

                          บัญชีสถานที่สําคัญในเขตองค%การบริหารส'วนตําบลคําสะอาด 

ลําดับที่ สถานที่ ที่ตั้ง หมายเหตุ 

1. วัดปWาภูมิพิทักษ
   บ�านหนองไผ �  หมู� 7 มีโบสถ
และสิมมา
สมัยขอม 

2. วัดปWา  บ�านปลวก บ�านปลวก มีโบสถ
เก�าแก�และ
ศิลาแลงสมัยขอม 

3. อ �างเก็บน้ําห�วยบง,อ�างเก็บนํ้าคําปลาฝา,
อ �างเก็บน้ําห�วยดูน 

  

    
    

    
 

 
 

พื้นที่ปลอดภัยสําหรับรองรับประชาชนเม่ือเกิดภัยฉุกเฉินในเขต อบต.คําสะอาด   

ลําดับ
ท ี่ 

สถานที่ต้ัง 
ขนาด 
(ตร.ม.) 

ความสามารถ
รองรับ

ผู7ประสบภัย 
(คน) 

จุดเตรียมอพยพ 
(ระบุสถานที่) 

ผู7ร ับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

1. ม.12 ต. คําสะอาด
สํานักงานองค
การ
บร ิหารส�วนตําบลคํา
สะอาด 

        1,000 องค
การบริหารส�วน
ตําบลคําสะอาด 

ฝWายป�องกันภัย,
กํานัน,ผู�ใหญ�บ�าน 
อบต.คําสะอาด 

2. ม. 1  ต.คําสะอาด
โรงเรียนบ�านคําสะอาด 

     2,000 โรงเรียนบ�านคํา
สะอาด 

ฝWายป�องกันภัย,
กํานัน,ผู�ใหญ�บ�าน 
อบต.คําสะอาด 

3. ม.12 ต.คําสะอาด
โรงพยาบาลส�งเสริม
สุขภาพตําบลคําสะอาด 

 500 โรงพยาบาล
ส�งเสริมสุขภาพ
ตําบลคําสะอาด 

ฝWายป�องกันภัย,
กํานัน,ผู�ใหญ�บ�าน 
อบต.คําสะอาด 

 
หมายเหตุ: ควรแยกพื้นที่ปลอดภัยสําหรับภัยแต'ละประเภท  

ภาคผนวก ข 

ภาคผนวก ค 

 


