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เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
           เทศบาลต าบลหน้าสตน ปีพุทธศักราช  25๖๐ 

----------------------------------------- 
 
  ด้วยเทศบาลต าบลหน้าสตน  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของเทศบาลต าบลหน้าสตน ปีพุทธศักราช 25๖๐ และได้อนุมัติให้ประกาศใช้โดยนายกเทศมนตรีต าบล
หน้าสตน  ดังนั้น  เพื่อให้เทศบาลต าบลหน้าสตน  มีแนวทางในการด าเนินงานด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นเครื่องมือและแนวทางในการตัดสินใจ
ส าหรับการด าเนินการด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และให้ประชาชนในพื้นท่ีต าบลหน้าสตน 
ได้รับบริการสาธารณะด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างน้อยในระดับมาตรฐานขั้นพื้นฐาน  
เทศบาลต าบลหน้าสตน  อ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต าบลหน้าสตน  พ.ศ.25๖๐  มาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  ๒๒  เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒55๙ เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๒  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.255๙ 
 

ประดับ  แก้วพลับ 
( นายประดับ  แก้วพลับ )  

นายกเทศมนตรีต าบลหน้าสตน 
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  สาธารณภัยในพื้นท่ีต าบลหน้าสตนยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และซับซ้อน    
มากขึ้น  เนื่องจากความแปรปรวนของภูมิอากาศโลก  ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  ประกอบ
กับการเปล่ียนแปลงโครงสร้างสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว  ประชาชนมีโอกาส
อาศัยอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภัยเพิ่มขึ้น  ส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ท้ังภัยธรรมชาติ 
เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว และภัยจากการกระท าของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย        
การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน  และมีบทบาท 
ภารกิจในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภัยในล าดับแรก  ก่อนท่ีหน่วยงานภายนอกจะเข้าไป 
ให้ความช่วยเหลือ  ประกอบกับพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีในการปูองกัน  และบรรเทาสาธารณภัยและให้ผู้บริหารองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อ านวยการท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นของตน   
จึงถือเป็นภารกิจส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะต้องเตรียมความพร้อมในการปูองกัน        
สาธารณภัย  และพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายหลัง 
จากสถานการณ์ภัยยุติ 

  ดังนั้น  เทศบาลต าบลหน้าสตน  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ส าหรับเป็นแนวทางปฏิบัติในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  
ในพื้นท่ีรับผิดชอบและพื้นท่ีข้างเคียง ต้ังแต่ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย ได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวช้อง  สอดคล้องกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและ แผนต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อปูองกันและลดความสูญเสียจากการเกิดสาธารณภัยท่ีมีผลต่อชีวิต  ทรัพย์สินและ
เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

ประดับ  แก้วพลับ   
                                                       ( นายประดับ  แก้วพลับ ) 
      นายกเทศมนตรีต าบลหน้าสตน 
            ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

          22  สิงหาคม  255๙ 
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สารบญั 
                หนา้ 
 ค าน า 
  สารบญั      
  ขัน้ตอนการปฏบิตักิารตามวฏัจกัรของสาธารณภยั       
ส่วนที ่๑  หลกัการปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
         บทที ่๑  บทน า          

๑.1  วัตถุประสงค์        8 
 

  บทที ่๒  ขอ้มูลพืน้ฐานของต าบลหนา้สตน 
 ๒.1 สภาพภูมิสังคม        9 
 ๒.2 สถิติการเกิดสาธารณภัยของต าบลหน้าสตน    13 
 ๒.3 การประเมินความเส่ียงภัยของต าบลหน้าสตน    15 

 บทที ่๓   การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม วสิัยทัศน์ พนัธกิจ และเปูาประสงค์ 
    ในการปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภยั  

๓.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT analysis)    ๑6 
๓.๒ วิสัยทัศน์ (Vision)       ๑7 
๓.๓ พันธกิจ (Mission)       ๑7 
๓.๔ เปูาประสงค์  (Goals)        18 
๓.๕ ขอบเขตสาธารณภัย        18 

 บทที ่๔  แผนงานในการปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 ๔.1 ระยะก่อนเกิดสาธารณภัย       20 

๔.1.1 มาตรการการปูองกันและลดผลกระทบ   20 
๔.1.2 มาตรการการเตรียมความพร้อม    20 

๔.2 ระยะระหว่างเกิดสาธารณภัย     20 
๔.๒.1 มาตรการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน      20 

๔.3 ระยะหลังจากเกิดสาธารณภัย 
๔.๓.1 มาตรการในการจัดการหลังเกิดภัย      21 

๔.๔ แหล่งท่ีมาของงบประมาณ      21 
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 บทที ่๕  หลกัการปฏิบตักิารปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
๕.1 วัตถุประสงค์       22 
5.2 นิยามศัพท ์       22 
5.3 หลักการปฏิบัติ        23 
5.4 ระดับความรุนแรงของสาธารณภัย     24 
5.5 แนวทางการปฏิบัติในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  24 

ร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ 
5.6 ความสอดคล้องในการปฏิบัติการกับแผนอื่น    25 

 บทที ่6  การจดัตัง้กองอ านวยการปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
6.1 องค์กรปฏิบัติ       28 
6.2 โครงสร้างและหน้าท่ี      28 
6.3 การบรรจุก าลัง       31 

 บทที ่7  การกอ่นเกดิสาธารณภยั  
7.1 วัตถุประสงค์       33 
7.2 หลักการปฏิบัติ       33 
7.3 การปูองกันและลดผลกระทบ     33 
7.4 การเตรียมความพร้อม      34 

 บทที ่8  การเมือ่เกิดสาธารณภยั  
7.1 วัตถุประสงค์       ๓7 
7.2 หลักการปฏิบัติ       ๓7 
7.3 การปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย     38 

7.3.1 การจัดต้ังศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ    38 
7.3.2 การแจ้งเตือนภัย      45 
7.3.3 การประกาศพื้นท่ีประสบภัยพิบัติ    46 
7.3.4 การประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานรัฐ   46 
7.3.5 การประสานการปฏิบัติกับองค์การสาธารณกุศล  ๔7 
7.3.6 การส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน       49 
7.3.7 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน  51 

 บทที ่๙  การอพยพ  
9.1 วัตถุประสงค์       53 
9.2 การปฏิบัติ        53 

9.2.1 องค์กรหลักท่ีด าเนินการอพยพ    53 
9.2.2 องค์กรสนับสนุนการปฏิบัติ     53 
9.2.3 การเตรียมการอพยพ     53 
9.2.4 ขั้นตอนการอพยพ      54 
9.2.5 สถานท่ีท่ีอพยพ      56 
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9.2.6 การอพยพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    61 
 

 บทที ่10  การปฏบิัตหิลงัเกิด 
10.1 วัตถุประสงค์       62 
10.2 หลักการปฏิบัติ       62 
10.3 การปฏิบัติ       62 

10.3.1 การฟื้นฟูผู้ประสบภัย     63 
10.3.2 การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและส่ิง    63 

สาธารณะประโยชน์ต่างๆ 
10.3.3 การให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน   64 
10.3.4 การติดตามและประเมินผล     65 

 บทที ่11  การสือ่สาร 
11.1 การส่ือสาร       66 
11.2 การปฏิบัติ       66 

 11.2.1 หลักการปฏิบัติ      66 
 11.2.2 งานหลักในการด าเนินการติดต่อส่ือสาร   66 

เพื่อการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 11.2.3 ระบบการติดต่อส่ือสาร     66 

ส่วนที ่2  กระบวนการปอูงกนัและบรรเทาภยัด้านสาธารณภยั 
 บทที ่12  การปอูงกนัและบรรเทาภยัจากอทุกภยั และดนิโคลนถลม่ 

12.1 บทน า       68 
12.2 วัตถุประสงค์        68 
12.3 นิยามศัพท์        69 
12.4 ขั้นตอนการปฏิบัติ       69 

 บทที ่13  การปอูงกนัและบรรเทาภยัจากพายหุมนุเขตรอ้น (วาตภยั) 
13.1 บทน า       72 
13.2 วัตถุประสงค์        72 
13.3 นิยามศัพท์        72 
13.4 ขั้นตอนการปฏิบัติ       73 

 บทที ่14  การปอูงกนัและบรรเทาภยัจากอัคคภียั 
14.1 บทน า       76 
14.2 วัตถุประสงค์        76 
14.3 นิยามศัพท์        76 
14.4 ขั้นตอนการปฏิบัติ       77 
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 บทที ่15  การปอูงกนัและบรรเทาภยัจากสารเคมแีละวตัถอุนัตราย 

15.1 บทน า       80 
15.2 วัตถุประสงค์        80 
15.3 นิยามศัพท์        80 
15.4 ขั้นตอนการปฏิบัติ       82 

 บทที ่16  การปอูงกนัและบรรเทาภยัแลง้ 
16.1 บทน า       85 
16.2 วัตถุประสงค์        85 
16.3 นิยามศัพท์        85 
16.4 ขั้นตอนการปฏิบัติ       85 

 บทที ่17  การปอูงกนัและบรรเทาภยัจากไฟปาุและหมอกควนั 
17.1 บทน า       87 
17.2 วัตถุประสงค์        87 
17.3 นิยามศัพท์        87 
17.4 ขั้นตอนการปฏิบัติ       87 
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 1. แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
  มาตรการ : ด้านการปูองกันและลดผลกระทบ 
  มาตรการ : ด้านการเตรียมความพร้อม 
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 ๘. หนังสือรับรองผู้ประสบภัย 
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 วงจรการปฏิบัติการตามวัฏจักรของสาธารณภัย สามารถสรุปภารกิจในการบริหารจัดการ  
สาธารณภัยได้เป็น 3 กลุ่มภารกิจ คือ ภารกิจก่อนเกิดภัย ภารกิจระหว่างเกิดภัย และภารกิจหลังเกิดภัย 
โดยกิจกรรมในแต่ละกลุ่มภารกิจต้องมีศักยภาพในการประสานความร่วมมือปฏิบัติ งานจากหน่วยงาน    
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นขั้นตอนและอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุกกิจกรรมดังกล่าว ข้างต้นจะปรากฏตามแผนการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550     
ซึ่งก าหนดให้มีสาระส าคัญอย่างน้อยในเรื่อง 
 (1) แนวทาง มาตรการ และงบประมาณท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 (2) แนวทางและวิธีการในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนท่ีเกิดขึ้นเฉพาะ
หน้าและระยะยาวเมื่อเกิดสาธารณภัย รวมถึงการอพยพประชากร หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย การดูแลเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
ส่ือสารและการสาธารณูปโภค 
 (3) หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบ และวิธีการให้ได้มาซึ่ง
งบประมาณเพื่อการด าเนินงาน 
 (4) แนวทางในการเตรียมพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องใช้ และจัดระบบ
ปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการฝึกบุคลากรและประชาชน 
 (5) แนวทางในการซ่อมแซม บูรณะ ฟื้นฟู และให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังสาธารณภัยส้ินสุด 

2. การเตรยีมความพรอ้มรบัภยั 
(Preparedness) 

3. การตอบโตแ้ละบรรเทาทกุข ์
(การจดัการในภาวะฉกุเฉนิ) 

(Response and Relief or Emergency  
Management) 

1. การปอูงกนัและลดผลกระทบ 
(Prevention and Mitigation) 

4. การฟื้นฟบูรูณะและกอ่สรา้งใหม ่
(Rehabilitation and Reconstruction) 

ก่อนเกดิภยั 

ระหว่างเกดิภยั 

หลงัเกดิภยั 

เกิดสาธารณภยั 
(Disaster Impact ) 

 

แผนภมูิที่ 1  วฏัจกัรการบรหิารจดัการสาธารณภยั (Disaster  Management Cycle) 

ขัน้ตอนการปฏบิตักิาร 
ตามวฏัจกัรของสาธารณภยั 
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หลกัการปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
บทที ่๑ 
บทน า 

 สถานการณ์สาธารณภัยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในปัจจุบัน พบว่า ภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ี
เกิดขึ้นมีความถี่และความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ท้ังอุทกภัย ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว พายุฤดูร้อน เป็นต้น  
โดยมีปัจจัยหลักมาจากการกระท าของมนุษย์ เช่น การตัดไม้ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุุมเฟือย 
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ล้วนเป็นสาเหตุท่ีท าให้โลกมีการเปล่ียนแปลงจนเข้าสู่ภาวะโลกร้อนท่ี
รุนแรงและรวดเร็วขึ้น  การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิโลกมีผลต่อระบบนิเวศ เช่น น้ าแข็งขั้วโลกละลาย
เพิ่มขึ้น สภาพอากาศแปรปรวน ร้อนจัด และอากาศท่ีหนาวจัด ท าให้มีหิมะปกคลุมมากเหมือนท่ีก าลัง
เกิดขึ้นในทวีปยุโรป หรือเมื่อเกิดฝนตกในปริมาณมากเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดน้ าท่วมหนัก และแผ่นดิน
ถล่มดังท่ีเกิดขึ้นกับจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย 
 กอปรกับพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ี คือ เทศบาลต าบล เทศบาล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมี
กฎหมายจัดต้ัง มีหน้าท่ีปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น  และมีหน้าท่ี
ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมีปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีนั้น (ปลัดเทศบาลต าบล ปลัดเทศบาล ปลัดเมือง
พัทยา) เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าท่ีในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตท้องถิ่นของตน และมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อ านวยการท้องถิ่นตามท่ีได้  รับมอบหมาย (มาตรา 20) 

วัตถปุระสงค ์
 เทศบาลต าบลหน้าสตน  จัดท าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับสาธารณภัยให้แก่ประชาชนและชุมชน 
 ๒. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ อันจะน าไปสู่การเตรียมความ
พร้อมและการสร้างความเช่ือมั่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 ๓. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถลดความสูญเสียท่ีเกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยท่ีสุด 
 ๔. เพื่อให้ประชาชนท่ีประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างท่ัวถึงและทันเวลา 
 ๕. เพื่อบูรณาการระบบการส่ังการท่ีมีเอกภาพในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 6. เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีดี และสอดคล้องกับวัฏจักรการเกิดภัย 

ส่วนที ่๑ 
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บทที ่๒ 
 

ขอ้มลูพืน้ฐานของเทศบาลต าบลหนา้สตน 
สภาพภมูสิังคม 
 ๒.๑ ลกัษณะทางภมูศิาสตร ์

 ๒.๑.๑ ลักษณะท่ีต้ัง 

  ต าบลหน้าสตนเป็นหนึ่งใน ๑๑ ต าบล ของอ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อ
ท่ี ๓๐.๓๕ ตารางกิโลเมตร ระยะห่างจากท่ีท าการอ าเภอถึงเขตต าบลประมาณ  ๓,๐๐๐ เมตร และอยู่
ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  ๖๕  กิโลเมตร  พื้นท่ีเป็นท่ีราบชายฝ่ัง ความกว้างของต าบลเฉล่ียประมาณ 
๑ กิโลเมตร ยาว ๑๘ กิโลเมตร ต้ังอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ าปากพนัง (โซนน้ าเค็ม) 

 ๒.๑.๒ อาณาเขตต าบล 

  ทิศเหนือ จดต าบลเกาะเพชร อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  ทิศใต้ จดต าบลคลองแดน อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

  ทิศตะวันตก จดต าบลหัวไทร ต าบลเขาพังไกร ต าบลรามแก้ว อ าเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

  ทิศตะวันออก จดอ่าวไทย 

 ๒.๑.๓ ลักษณะภูมิประเทศ 

  ต าบลหน้าสตนมีลักษณะเป็นท่ีราบลุ่มติดฝ่ังทะเลอ่าวไทย ซึ่งอยู่ระหว่างชายฝ่ังทะเลกับ
คลองสายปากพนัง-หัวไทร เป็นพื้นท่ีหนึ่งท่ีอยู่ในเขตลุ่มน้ าปากพนัง มีท่ีราบลุ่มเป็นท่ีต้ังชุมชนและเป็น
พื้นท่ีเกษตรกรรมของประชาชนในต าบล ไม่มีพื้นท่ีปุาสงวนและปุาไม้ 

 ๒.๑.๔ จ านวนหมู่บ้าน 

 เขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลหน้าสตน มีจ านวน ๙ หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลต าบลหน้าสตนท้ัง
หมู่บ้านจ านวน ๗ หมู่บ้านได้แก่ หมู่ท่ี ๑,๒,๔,๕,๖,๘,๙ อยู่ในเขตเทศบาลต าบลหน้าสตนบางส่วน จ านวน 
๒ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี ๓และ๗ 

 ๒.๑.๕ ประชากร 

 จ านวนประชากรและความหนาแน่นของประชากร จากข้อมูลตามทะเบียนราษฎร เดือน
มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ มีจ านวนประชากร ๘,๔๓๑ คน แยกเป็นชาย ๔,๒๒๒ คน หญิง ๔,๒๐๙ คน เฉล่ีย
ความหนาแน่นของประชากร ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร ๒๗๗.๗๙ คน/ตารางกิโลเมตร (เดือนมกราคม 
พ.ศ.๒๕๕๙) อาคารบ้านเรือน ๒,๗๙๓ หลังคาเรือน (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๙) จ านวนครอบครัว 
ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจ านวน ๒,๗๙๓ ครอบครัว 
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จ านวนประชากร 

 จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นขั้นพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (จปฐ.๒) ปี ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันท่ี 
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ จ านวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริง ณ วันส ารวจ จ าแนกตามช่วงอายุ ดังนี้ 

 

ช่วงอายุประชากร จ านวนเพศชาย(คน) 
จ านวนเพศหญิง

(คน) 
จ านวนรวม(คน) คิดเป็นร้อยละ(%) 

น้อยกว่า ๑ ปีเต็ม ๔๓ ๔๓ ๘๖ 1.02 

๑ปีเต็ม-๒ปี ๑๑๕ ๑๐๙ ๒๔๔ ๒.๖๕ 

๓ปีเต็ม-๕ปี ๑๖๒ ๑๒๖ ๒๘๘ ๓.๔๒ 

๖ปีเต็ม-๑๑ปี ๓๒๕ ๒๙๗ ๖๒๒ ๗.๓๗ 

๑๒ปีเต็ม-๑๔ปี ๑๕๔ ๑๘๖ ๓๔๐ ๔.๐๓ 

๑๕ปีเต็ม-๑๗ปี ๑๙๒ ๑๙๙ ๓๙๑ ๔.๖๓ 

๑๘ปีเต็ม-๒๕ปี ๖๑๔ ๕๖๖ ๑,๑๘๐ ๑๓.๙๙ 

๒๖ปีเต็ม-๔๙ปี ๑,๕๘๔ ๑,๔๕๓ ๓,๐๓๗ ๓๖.๐๒ 

๕๐ปีเต็ม-๖๐ปี ๔๙๘ ๕๕๓ ๑,๐๕๑ ๑๒.๔๖ 

มากกว่า๖๐ปีเต็ม
ขึ้นไป 

๕๔๓ ๖๗๒ ๑,๒๑๕ ๑๔.๔๑ 

รวมท้ังหมด ๔,๒๓๐ ๔,๒๐๔ ๘,๔๓๔ ๑๐๐ 

 

*จ านวนประชากรทีอ่าศยัอยูจ่รงิจากการส ารวจนี ้อาจไมเ่ท่ากบัจ านวนประชากรทีม่อียู่ในทะเบยีนบา้น 
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รายชือ่หมูบ่้านและผู้ใหญบ่า้นทัง้หมด ๙ หมูบ่้าน ประกอบดว้ย 

 

หมู่ท่ี 
พื้นท่ี 

ช่ือหมู่บ้าน ช่ือผู้ใหญ่บ้าน 
ตารางกิโลเมตร ไร ่

๑ ๐.๒๑ ๑๓๑.๒๕ บ้านหน้าสตน นางราตรี เพชฌฆาต 

๒ ๒.๓๕ ๑,๔๖๘.๗๕ บ้านหน้าสตน(หัวอ้ายด้วน) นายสมิง พิพัฒนานนท์ 

๓ ๑.๗๘ ๑,๑๑๒.๕๐ บ้านหน้าศาลใต้ นายสันติ นิยมเดชา 

๔ ๑.๗๓ ๑,๐๘๑.๒๕ บ้านบางทราย นายณรงค์ชัย พันธุ์รัตน์ 

๕ ๔.๘๖ ๓,๐๓๗.๕๐ บ้านปากระวะ นางพิมล จงจิรพงศ์ 

๖ ๔.๗๗ ๒,๙๘๑.๒๕ บ้านหน้าทวด นายสมศักดิ์ บัวมาศ 

๗ ๐.๘๘ ๕๕๐.๐๐ บ้านหน้าศาลเหนือ นายใฝสอน นิยมเดชา 

๘ ๔.๒๗ ๒,๖๖๘.๗๕ บ้านเกาะยาว 
นายสุกิจ เนียมรินทร์ 

(ก านันต าบลหน้าสตน) 
๙ ๒.๓๑ ๑.๔๔๓.๗๕ บ้านแพรกเมือง นายสุวิทย์ นิยมเดชา 
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๒.๒ สภาพทางเศรษฐกจิ 

 ๒.๒.๑ อาชีพประชากร จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (จปฐ.๒) ปี 
๒๕๕๙ จ าแนกตามอาชีพ ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ดังนี้ 

อาชีพ จ านวนเพศชาย(คน) 
จ านวนเพศหญิง

(คน) 
จ านวนคน

(คน) 
คิดเป็นร้อยละ(%) 

ไม่มีอาชีพ ๓๓๘ ๖๔๒ ๑,๕๒๓ ๑๗.๙๐ 
นักเรียน ๙๗๘ ๘๓๖ ๑,๘๑๔ ๒๑.๓๓ 
นักศึกษา ๑๑๕ ๑๓๖ ๒๕๑ ๒.๙๕ 
ท านา ๓๒ ๑๐ ๔๒ ๐.๔๙ 
ท าไร่ ๑๗ ๖ ๒๓ ๐.๒๗ 

ท าสวน ๒๓ ๗ ๓๐ ๐.๓๕ 
ประมง ๔๐๙ ๖๗ ๔๗๖ ๕.๖๐ 
ปศุสัตว์ ๑๔ ๔ ๑๘ ๐.๒๑ 

รับราชการ ๗๙ ๖๐ ๑๓๙ ๑.๖๓ 

อาชีพ จ านวนเพศชาย(คน) 
จ านวนเพศหญิง

(คน) 
จ านวนคน

(คน) 
คิดเป็นร้อยละ(%) 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๙ ๑๑ ๒๐ ๐.๒๔ 

อาชีพ จ านวนเพศชาย(คน) 
จ านวนเพศหญิง

(คน) 
จ านวนคน

(คน) 
คิดเป็นร้อยละ(%) 

พนักงานบริษัท ๑๕๔ ๑๖๑ ๓๑๕ ๓.๗๐ 
รับจ้างท่ัวไป ๑,๘๐๙ ๑,๓๓๓ ๓,๑๔๒ ๓๖.๙๔ 

ค้าขาย ๙๒ ๑๘๖ ๒๗๘ ๓.๒๗ 
ธุรกิจส่วนตัว ๑๑๔ ๖๐ ๑๗๔ ๒.๐๕ 

อื่นๆหรือไม่ระบ ุ ๑๔๑ ๑๒๐ ๒๖๑ ๓.๐๗ 
รวมท้ังหมด ๔,๕๖๗ ๓,๙๓๙ ๘,๕๐๖ ๑๐๐ 

 

*หมายเหตุ  จ านวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการส ารวจนี้ อาจไม่เท่ากับจ านวนประชากรท่ีมี
อยู่ในทะเบียนบ้านได้ 
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๒.๒.๒ หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลต าบลหน้าสตน 
 ๒.๒.๒.๑ โรงงานและบริษัท  
  -สินไทยอควา คัจเจอร์ จ ากัด 
  -บจก.กรุงเทพฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ า เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี หัวไทร) 
  -บริษัทนครฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ า จ ากัด 
  -โรงน้ าแข็งจ านวน ๑ แห่ง 
 ๒.๒.๒.๒ สถานีจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน ๒๒ แห่ง 
 ๒.๒.๒.๓ องค์กรเรียนรู้ชุมชนเชิงวิชาการ 
  -ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน 

๒.๓ สถติกิารเกดิสาธารณภยัของเทศบาลต าบลหนา้สตน 
(๑)อุทกภัย/โคลนถล่ม 

 

วัน เดือน ปี 
ที่เกิดภัย 

สาเหตุการ
เกิดภัย 

พ้ืนที่ประสบภัย
(หมู่บ้าน/ชุมชน) 

จ านวนครัวเรือนที่
ประสบภัย 
(ครัวเรือน) 

เสียชีวิต
(คน) 

บาดเจ็บ
(คน) 

มูลค่าความเสียหาย(บาท) 

๒๕พย.๒๕๕๘ อุทกภัย ๒ ๑๔ - - ๑๐,๖๒๖ 

  ๓ ๑๗ - - ๑๐,๓๙๖ 
  ๗ ๕๙ - - ๔๙,๐๗๒ 
  ๘ ๔๐ - - ๔๖,๐๐๐ 

รวม ๑๓๐ - - ๑๑๖,๐๙๔ 

ขอ้มูล ณ วนัที่ ๒๕ เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

(๒)วาตภัย/คล่ืนกัดเซาะชายฝ่ัง 

 

วัน เดือน ป ี
ท่ีเกิดภัย 

สาเหตุการเกิดภัย 
พื้นท่ีประสบภัย
(หมู่บ้าน/ชุมชน) 

จ านวนครัวเรือน
ท่ีประสบภัย 
(ครัวเรือน) 

เสียชีวิต
(คน) 

บาดเจ็บ
(คน) 

มูลค่าความ
เสียหาย(บาท) 

๒๒-๒๘พย.๒๕๕๘ วาตภัย ๑ ๑ - -  
  ๓ ๑๘ - -  
  ๔ ๑ - -  
  ๕ ๑ - -  
  ๖ ๑ - -  
  ๗ ๕๒ - -  
  ๘ ๓๐ - -  
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  ๙ ๗ - -  
๒๑ตค.๒๕๕๙ วาตภยั ๑ ๒ - - ๗๑๖ 

  ๒ ๖ - - ๕,๗๙๖ 
  ๕ ๑ - - ๗๘๖ 

  ๖ ๕ - - 

๔,๔๙๔ 
 
 
 
 
 

 
วัน เดือน ป ี
ท่ีเกิดภัย 

 
สาเหตุการเกิดภัย 

 
พื้นท่ีประสบภัย
(หมู่บ้าน/ชุมชน) 

 
จ านวนครัวเรือน

ท่ีประสบภัย 
(ครัวเรือน) 

 
เสียชีวิต

(คน) 

 
บาดเจ็บ

(คน) 

 
มูลค่าความ

เสียหาย(บาท) 

  ๙ ๘ - - ๘,๕๘๘ 
๑มค.๒๕๕๙ คลืน่กดัเซาะ ๗ ๔๐ - - 

๕๖๐,๐๐๐   ๘ ๓๐ - - 
๑๙มค.๒๕๕๙ คลืน่กดัเซาะ ๘ ๒ - - 

๑๑กพ.๒๕๕๙ คลืน่กดัเซาะ ๗ ๑๐ - - 
ชายหาดไดร้บั
ความเสยีหาย 

รวม ๒๑๖ - - ๕๘๐,๓๘๐ 
 
 
(๓)อัคคีภัย 

วัน เดือน ป ี
ท่ีเกิดภัย 

สาเหตุการเกิดภัย 
พื้นท่ีประสบภัย
(หมู่บ้าน/ชุมชน) 

จ านวนครัวเรือน
ท่ีประสบภัย 
(ครัวเรือน) 

เสียชีวิต
(คน) 

บาดเจ็บ
(คน) 

มูลค่าความ
เสียหาย(บาท) 

๑มกราคม๒๕๕๘ อัคคีภัย ๘ ๒ - - ๖๓,๒๐๔.๓๐ 
๑๓ มีนาคม๒๕๕๙ อัคคีภัย ๒ ๑ - - ๒๘,๓๐๐ 

รวม ๓ - - ๙๑,๕๐๔.๓๐ 

    จากข้อมูลสถิติในพื้นท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลหน้าสตน ภัยท่ีเกิดจากเหตุสาธารณภัยจะเป็นภัย
ธรรมชาติประเภทวาตภัยคล่ืนกัดเซาะชายฝ่ังซึ่งมักจะเกิดขึ้นทุกปีท าให้พื้นท่ีและบ้านเรือนประชาชน
ได้รับความเสียหายอยู่เป็นประจ าโดยพื้นท่ีได้รับความเสียหายอยู่จะเป็นพื้นท่ีชายฝ่ังบริเวณพื้นท่ี หมู่ท่ี ๑ 
หมู่ท่ี ๓  หมู่ท่ี ๕  หมู่ท่ี๖ หมู่ท่ี ๗ และหมู่ท่ี ๙  

 

 



[15] 

 

การประเมินความเสี่ยงภัยของต าบลหน้าสตน 
 จากข้อมูลสถิติการเกิดอุทกภัยและวาตภัย หลายครั้งในพื้นท่ีต าบลหน้าสตน  ซึ่งนับวันยิ่งมีโอกาส
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง  และนับวันยังคงเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกินกว่าวัฏจักรตามธรรมชาติ  อันเป็นผลให้
เกิดปรากฎการณ์ต่างๆ ท้ังภัยพิบัติ ท่ี เกิดจากการกระท าของมนุษย์  อันเนื่องมาจากท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรมลงอย่างมาก  สภาพทางนิเวศวิทยาเปล่ียนแปลงไป  นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้น 
ประกอบกับลักษณะภูมิศาสตร์โดยท่ัวไปของต าบลหน้าสตน เป็นท่ีราบชายฝ่ังประมาณร้อยละ ๔๐ ของ
พื้นท่ีท้ังหมด ต าบลหน้าสตนต้ังอยู่ท่ีราบทะเลอ่าวไทยท าให้มีฝนตกเกือบตลอดท้ังปี  ซึ่งเส่ียงต่อการการ
เกิดสาธารณภัย ดังนี้ (เรียงจากความเส่ียงภัยมากไปหาน้อยตามล าดับ) 
   - วาตภัย 
   - อุทกภัยและดินโคลนถล่ม  
   - ภัยแล้ง 
   - ภัยจากอัคคีภัย 
   - ภัยจากพายุหมุนเขตร้อน  
   - ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 
   - ภัยจากไฟปุาและหมอกควัน 
 จากความเส่ียงต่อสาธารณภัยดังกล่าวข้างต้น ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และของรัฐ  ดังนั้นเทศบาลต าบลหน้าสตน จึงจัดท าแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
ต าบลหน้าสตน ปี พ.ศ.25๖๐  ขึ้น 
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บทที ่๓ 
 

การวิเคราะหส์ภาพ แวดลอ้ม วสิัยทศัน์ พันธกิจและ 

เปาูประสงคใ์นการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั  
การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม (SWOT analysis)  
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) คือ การวิเคราะห์ส ารวจสภาพแวดล้อมภายใน 
และสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เพื่อน ามาสังเคราะห์ว่าองค์กรมีจุดแข็ง (Strengths), จุดอ่อน 
(Weaknesses), อุปสรรค (Threats) และโอกาส (Opportunities) อย่างไร  ซึ่งสภาพแวดล้อมดังกล่าว 
ประกอบไปด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้ 
 ปัจจัยภายใน  คือ  ส่ิงท่ีเราควบคุมได้ ได้แก่ 
  จุดแข็ง  หมายถึง  ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นบวก  ซึ่งน ามาเป็น
ประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 
  จุดอ่อน หมายถึง  ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นลบและด้อย
ความสามารถ  ซึ่งไม่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 
 ปัจจัยภายนอก  คือ  ส่ิงท่ีเราควบคุมไม่ได้ ได้แก่ 
  อุปสรรคหรืออันตราย  หมายถึง  ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกท่ีไม่เอื้ออ านวยให้การท างาน
ขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์หรือสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อองค์กร  ซึ่งในท่ีนี้  คือ อันตราย
จากสาธารณภัยต่างๆ 
  โอกาส  หมายถึง  ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกท่ีเอื้ออ านวยให้การท างานขององค์กร
บรรลุวัตถุประสงค์หรือสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการขององค์กร 
 

สรปุการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มของเทศบาลต าบลหนา้สตน 
 

จุดแขง็ 
(Strengths) 

 

1. มีทรัพยากรธรรมชาติหลากชนิด พร้อมแหล่งท่องเท่ียว 
2. มีกฎหมายท่ีเป็นหลักในการท างาน 
3. บุคลากรมีความรู้หลากหลายสาขาและมากด้วยประสบการณ์ 
4. มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน สามารถด าเนินงานได้ 
 

จุดออ่น 
(Weaknesses) 

 

1. ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายและเส่ือมโทรม 
2. ขาดความชัดเจนของระบบในการปฏิบัติ 
3. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการปูองกัน บรรเทา ฟื้นฟู  
    อย่างแท้จริง 
4. ขาดอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีทันสมัย 
 

 
โอกาส 

(Opportunities) 

 

1. จังหวัด อ าเภอ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้ความส าคัญในการบูรณา 
    การด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
2. นโยบายแห่งรัฐให้ความส าคัญและมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักท่ี 



[17] 

 

    รับผิดชอบ ภารกิจ ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. ประชาชนให้ความยอมรับเช่ือถือ และเห็นความส าคัญในการปูองกันบรรเทา   
    ฟื้นฟู ท าให้เกิดการมีส่วนร่วม  ให้ความส าคัญเพื่อความปลอดภัยของ 
   ประชาชน 
4. มีกฎหมายเป็นหลักในการท างาน 
 

อปุสรรค/อนัตราย 
(Threats) 

 

1. ขาดระบบฐานข้อมูลในการเตือนภัย และเครื่องมือ เทคโนโลยีในการ 
    สนับสนุนการด าเนินงาน 
2. สาธารณภัยเกิดนอกเหนือการควบคุมท าให้ยากต่อการจัดการ 
3. การเช่ือมโยงระบบงานในแต่ละหน่วยงานไม่ท่ัวถึง 
4. สภาพภูมิประเทศ พื้นท่ีส่วนใหญ่ เป็นท่ีราบชายฝ่ัง อยู่ติดทะเลอ่าวไทย 
ท าให้เกิดอุทกภัย และวาตภัยได้ตลอดเวลา 
 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 การก าหนดวิสัยทัศน์ในงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลหน้าสตน   
เป็นความคาดหวังท่ีเทศบาลต าบลหน้าสตนปรารถนาจะบรรลุในอนาคต ดังนั้นการก าหนดวิสัยทัศน์ 
ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเน้นเรื่องอะไรให้พิจารณาจาก  จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส   
และอันตรายท่ีเกิดขึ้นในต าบลให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในแผนพัฒนาต าบล  
 

  “ศูนยป์อูงกนัสาธารณภยัต าบลหนา้สตน  เป็นหนว่ยงานหลักในการปอูงกนัและบรรเทา
สาธารณภัย เพื่อประโยชน์สุขของปวงประชา พร้อมให้บริการอย่างทั่วถึง” 
พันธกิจ (Mission)  
 กรอบหรือขอบเขตการด าเนินงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต าบลหน้าสตน
สามารถท าได้โดย  น าภารกิจหรือหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีองค์กรได้รับมอบหมายต้ังแต่แรกมาเป็น
แนวทาง  ท้ังนี้ ผู้จัดท าต้องก าหนดขอบเขตพันธกิจให้ครอบคลุมและชัดเจน  เพื่อให้การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ในขั้นตอนต่อไปเป็นไปอย่างสะดวกและถูกต้อง จึงน าพันธกิจท้ังหมดมาพิจารณาในภาพรวม 
ว่าองค์กรจักต้องด าเนินการในเรื่องใดบ้าง และเพื่อให้สามารถบรรลุพันธกิจได้ครบถ้วนทุกข้อองค์กรต้องมี
ความเป็นเลิศในด้านใด หรือควรมุ่งเน้นไปในทิศทางใด เช่น 
  1. ด าเนินการจัดท านโยบายแนวทางและวางมาตรการในการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในเขตพื้นท่ีต าบลหน้าสตน  ท้ังขั้นตอนก่อนเกิดภัย  ขณะเกิดภัย  และหลังเกิดภัย 
  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างเครือข่ายปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  โดยการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ 
  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปูองกัน เตือนภัย และบรรเทาสาธารณภัย  
  4. สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมของประชาชนในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในเขตพื้นท่ีแต่ละชุมชน 
  5. ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติในการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
และฟื้นฟูสภาพพื้นท่ี ตามระเบียบท่ีกฎหมายก าหนด 
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  6. ส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ
ฟื้นฟูสภาพพื้นท่ี 
  7. อ านวยการและประสานการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย  และฟื้นฟู
บูรณะสภาพพื้นท่ี ท่ีประสบสาธารณภัยขนาดใหญ่ 
  8. ประสานความช่วยเหลือในการปูองกัน การช่วยเหลือ  การบรรเทาและฟื้นฟูกับ
หน่วยงานท้ังภายในและภายนอก   
  9. ด าเนินการอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบล 
หน้าสตน  หรือตามท่ีจังหวัดมอบหมาย 
เปูาประสงค์  (Goals)   
 คือ ส่ิงท่ีหน่วยงานปรารถนาจะบรรลุ โดยต้องน าพันธกิจมาพิจารณาว่า หากสามารถด าเนินการ
จนประสบความส าเร็จตามประเด็นแล้ว ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ และได้รับประโยชน์อย่างไร เช่น  
  1. เพื่อให้ชุมชนและประชาชนมีความพร้อมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดความสูญเสียท่ีเกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยท่ีสุด 
  3. เพื่อให้ประชาชนผู้ประสบภัย ได้รับการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา อย่างทันเวลาและท่ัวถึง 
  4. เพื่อบูรณาการระบบการส่ังการท่ีมีเอกภาพในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับต าบล 
  5. เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีดีและสอดคล้องกับวัฏจักรการเกิดภัยน าไปสู่การ
คุ้มค่า และยั่งยืน 
  6. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง 
ขอบเขตสาธารณภัย   
 สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์   
โรคระบาดสัตว์น้ า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจาก
ธรรมชาติ มีผู้ท าให้เกิดข้ึน อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด  ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน 
หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ  และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และ
การก่อวินาศกรรมด้วย 
 ภยัทางอากาศ   หมายถึง  ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ 
 การก่อวินาศกรรม หมายถึง การกระท าใดๆ อันเป็นการมุ่งท าลายทรัพย์สินของประชาชนหรือ
ของรัฐ หรือส่ิงอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวนขัดขวาง หน่วงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใด  ๆ 
ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นปุวนทางการเมือง การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  โดยมุ่งหมายท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ 
 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลหน้า
สตน ฉบับนี้ ก าหนดขอบเขตสาธารณภัยไว้ดังนี้ 
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  ด้านสาธารณภัย 
    (1) อุทกภัยและดินโคลนถล่ม 
   (2) ภัยจากพายุหมุนเขตร้อน 
   (3) ภัยจากอัคคีภัย 
    (4) ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 
    (5) ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง 
    (6) ภัยแล้ง 
    (7) ภัยจากอากาศหนาว 
    (8) ภัยจากไฟปุาและหมอกควัน 
    (9) ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 
   (10) ภัยจากคล่ืนสึนามิ 
    (11) ภัยจากโรคระบาดในมนุษย์ 
    (12) ภัยจากโรค แมลง สัตว์ ศัตรูพืชระบาด 
    (13) ภัยจากโรคระบาดสัตว์และสัตว์น้ า 
    (14) ภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ภัยด้านความมั่นคงของประเทศ 
    (1) ภัยจากการก่อวินาศกรรม 
    (2) ภัยจากทุ่นระเบิดกับระเบิด 
    (3) ภัยทางอากาศ 
   (4) ภัยจากการชุมนุมประท้วงและก่อการจลาจล 
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บทที ่๔ 
 

แผนงานในการปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
 ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต าบลหน้าสตน  จะด าเนินการเป็นไปตาม
วงจรวัฏจักรของสาธารณภัยในแนวทางการปฏิบัติการในเชิงรุก (Proactive Approch) เท่าท่ีจะสามารถท าได้  
ซึ่งจะเป็นการปูองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน     และการฟื้นฟู
บูรณะ  โดยมีแนวทางและกิจกรรมท่ีส าคัญให้สอดรับกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ.2550 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พระราชบัญญัติงบประมาณและระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ.2548  โดยแผนงานในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นแผนงานระยะ 5 ปี มี
การแบ่งกระบวนการออกเป็น 3 ระยะของการจัดการสาธารณภัย ดังนี้ 
ระยะก่อนเกิดสาธารณภัย 
 มาตรการการปูองกันและลดผลกระทบ  เป็นการปรับระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยให้    
มีขีดความสามารถในการเตรียมการเผชิญสาธารณภัยต่างๆ ไว้ล่วงหน้าก่อนเกิดภัยเป็นการลดความ
รุนแรงและลดความสูญเสียจากสาธารณภัยท่ีมีต่อประชาชนในพื้นท่ีให้มีความเส่ียงให้มีน้อยท่ีสุด ได้แก่ 
  (1) การปูองกันสาธารณภัยโดยใช้มาตรการด้านโครงสร้าง 
   (2) การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย เพื่อจัดท า
ฐานข้อมูลด้านสาธารณภัยให้สมบูรณ์ ทันสมัย สามารถเช่ือมต่อระบบข้อมูลได้ระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ต้ังแต่ระดับต าบลถึงระดับหมู่บ้าน  
 มาตรการในการเตรียมความพร้อม เป็นการสร้างระบบการเตรียมความพร้อมและแนวทาง ปฏิบัติ
ในการรับมือกับสาธารณภัยท่ีจะเกิดขึ้น  เพื่อลดภาระในการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐเมื่อเกิดสาธารณภัย ได้แก่ 
   (1)  การจัดท าแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ ต้ังแต่ระดับต าบลถึงระดับหมู่บ้าน 
   (2) การพัฒนาระบบการพยากรณ์และการแจ้งเตือนภัย ต้ังแต่ระดับต าบลถึงระดับหมูบ่้าน 
   (3) การพัฒนาศักยภาพของระบบส่ือสาร 
   (4) การฝึกซ้อมแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ 
   (5) การเตรียมปัจจัยส่ีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
   (6) การเตรียมสนับสนุนด้านทรัพยากรและพลังงาน เพื่อการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   (7) การเตรียมบุคลากรเพื่อการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (8) การเสริมสร้างความพร้อมของท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ระยะระหว่างเกิดสาธารณภัย 
 มาตรการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  เป็นการเตรียมการที่จ าเป็นให้สามารถเผชิญและจัดการ 
สาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว และเพื่อให้การปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมี
ระบบ ชัดเจน ไม่สับสน และลดความสูญเสียจากสาธารณภัยให้มีน้อยท่ีสุด ได้แก่ 
  (1) การจัดต้ังศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจระดับต าบล 
   (2) การเช่ือมโยงระบบติดต่อส่ือสารระหว่างหน่วยงานให้ใช้งานได้ขณะเกิดภัย 
   (3) การสนธิก าลังเข้าช่วยเหลือและควบคุมสถานการณ์ โดยเน้นการปฏิบัติการค้นหาและ
ช่วยชีวิต และการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย รวมท้ังการซ่อมแซมฉุกเฉิน 
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   (4) การรักษาพยาบาลผู้ประสบภัย โดยการจัดระบบการแพทย์และการสาธารณสุข
ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ 
   (5) การจัดการศพ โดยการจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์เก็บรักษาศพ และการตรวจพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคล  
  (6) การประชาสัมพันธ์ โดยการจัดต้ังศูนย์ประชาสัมพันธ์  และจัดท าข่าวสถานการณ์
ภัยพิบัติท่ีถูกต้อง เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบทุกระยะ เพื่อลดความต่ืนตระหนก  
ระยะหลังจากเกิดสาธารณภัย 
 มาตรการในการจัดการหลังเกิดภัย  เพื่อบรรเทาทุกข์ขั้นต้นแก่ผู้ประสบภัยโดยเร็ว ต่อเนื่อง  
และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟื้นฟูบูรณะพื้นท่ีประสบภัยให้
กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว ได้แก่ 
   (1) การให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
  (2) การฟื้นฟูผู้ประสบภัย สัตว์เล้ียง และสัตว์ปุา 
  (3) การบูรณะส่ิงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เสียหาย 
   (4) การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานท่ีเสียหาย 
   (5) การจัดการสภาพแวดล้อมในพื้นท่ีประสบภัย 
   (6) การรายงานและติดตามประเมินผล โดยการจัดท ารายงานความเสียหายจากสาธารณภัย 
และติดตามประเมินผลการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและการฟื้นฟูบูรณะพื้นท่ีประสบภัย 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 แหล่งงบประมาณท่ีจะด าเนินการตามแผนงานและมาตรการที่ก าหนดไว้ในแผนฉบับนี้ ประกอบด้วย 
  ๑. งบประมาณจากส่วนกลาง  หน่วยงานต้องเสนอขอต้ังงบประมาณปกติประจ าปี  
เพื่อปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเป็นภารกิจของหน่วยงานท่ีจะด าเนินการรองรับ
มาตรการต่างๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยการน า 
แผน/โครงการตามแผนการปูองกันฯ  ไปจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของหน่วยงานส าหรับเสนอขอต้ังงบประมาณต่อไป 
  2. งบประมาณจากจังหวัด /อ าเภอ  หน่วยงานต้องเสนอขอต้ังงบประมาณจากส านัก
งบประมาณได้โดยตรง  โดยการจัดท าแผนพัฒนาต าบล  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีขององค์กร  เพื่อให้
จังหวัดได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบตาม
เจตนารมณ์ท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
  3. งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ก าหนดให้ อปท.แห่งพื้นท่ี  โดยผู้บริหารท้องถิ่นเป็น
อ านวยการท้องถิ่นรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าท่ีในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของ
ตนเอง มีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด   
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บทที ่๕ 
 

หลักการปฏบิตัิการปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อวางระบบในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการและมีความเป็นเอกภาพ
ในการบังคับบัญชา 
 ๒. เพื่อการจัดท าแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถน ามาตรการในการลดหรือ
หลีกเล่ียงไม่ให้เกิดสาธารณภัย มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๓. เพื่อช่วยเหลือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ปลอดภัยจากสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็ว
และท่ัวถึง 

นิยามศัพท์ 
 “สาธารณภัย” หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์โรคระบาดสัตว์   
โรคระบาดสัตว์น้ า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชนไม่ว่าเกิดจาก
ธรรมชาติ มีผู้ท าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน 
หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ  และ
การก่อวินาศกรรมด้วย 
 “ระดมสรรพก าลัง” หมายถึง การด าเนินการเพื่อรวบรวมและจัดระเบียบทรัพยากร ท าให้
ทรัพยากรอยู่ในลักษณะพร้อมท่ีจะน าไปใช้ และใช้ทรัพยากรท่ีเตรียมไว้แล้วนั้น สนองความต้องการท่ีจะ
เกิดขึ้นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 “หน่วยงานของรฐั” หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ 
แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายถึง เทศบาลต าบล เทศบาล เทศบาลจังหวัด เมืองพัทยา 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง 
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่” หมายถึง เทศบาลต าบล เทศบาล        เมืองพัทยา 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง แต่ไม่หมายความรวมถึงเทศบาลจังหวัด 
 “จังหวัด” ไม่หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร 
 “อ าเภอ” หมายความรวมถึงกิ่งอ าเภอ  
 “นายอ าเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 
 “ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศบาลต าบล นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา และ
หัวหน้าผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีอื่น 
 “ผู้บัญชาการ” หมายความว่า ผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
 “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการกลาง ผู้อ านวยการจังหวัด ผู้อ านวยการอ าเภอ 
ผู้อ านวยการท้องถิ่น และผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
 “ผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภั ยแห่งชาติ”  หมายถึง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 
 “รองผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ”  หมายถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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 “ผู้อ านวยการกลาง”  หมายถึง  อธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 “ผู้อ านวยการจังหวัด”  หมายถึง  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 “รองผู้อ านวยการจังหวัด”  หมายถึง  นายกเทศบาลจังหวัด 
 “ผู้อ านวยการอ าเภอ”  หมายถึง  นายอ าเภอ 
 “ผู้อ านวยการท้องถิ่น”  หมายถึง  นายกเทศบาลต าบล ,นายกเทศมนตรี , นายกเมืองพัทยา ,
และหัวหน้าผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีอื่น 
 “ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น”  หมายถึง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 “ผู้บัญชาการเหตุการณ์”  หมายถึง เป็นผู้ท่ีมีอ านาจสูงสุด และเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
แก้ไขปัญหาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นจนกว่าจะมีการมอบอ านาจนั้นๆ ให้แก่ผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นต่อไป 
 “เจ้าพนักงาน” หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพื้นท่ีต่างๆ ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
 “อาสาสมัคร” หมายถึง อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  
 “กองอ านวยการปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด” หมายถึง หน่วยงานท่ีจัดต้ังขึ้น เพื่อท า
หน้าท่ีช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 “กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ” หมายถึง หน่วยงานทีจัดต้ังขึ้น เพื่อท า
หน้าท่ีช่วยเหลือผู้อ านวยการอ าเภอในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 “กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นแห่งพื้นที่” หมายถึง หน่วยงานท่ีจัดต้ัง
ขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้อ านวยการท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลหรือ  เทศบาล
ต าบล หรือเมืองพัทยา 

หลักการปฏิบัติ  
  1. กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลหน้าสตนรับผิดชอบในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ ตลอดจนการฟื้นฟูบูรณะส่ิง
เสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัยตามระดับความรุนแรงของสาธารณภัย 
  2. การเผชิญเหตุ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลหน้าสตน (ฝุายฟื้นฟูบูรณะ) 
ท่ีมีหน้าท่ีในการเผชิญเหตุในพื้นท่ี มีอ านาจหน้าท่ีในการเข้าระงับบรรเทาสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็ว  
 3. ศูนย์อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต าบลหน้าสตน มีอ านาจหน้าท่ีในการ
อ านวยการเป็นผู้ท่ีสามารถส่ังการในเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีรับผิดชอบเหนือหน่วยงานท่ีเข้าร่วมการ
ปฏิบัติท้ังส้ิน  แต่ขึ้นอยู่กับขนาดและความรุนแรงและขีดความสามารถในการจัดการกับสาธารณภัยท่ี
เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้น 
 4. ให้การสนับสนุนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อให้ความช่วยเหลือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
นั้นๆ ตามศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 5. การจัดต้ังระบบการส่ือสาร ในการรับและแจ้งข่าวระหว่างหน่วยงานต่างๆ ไว้ต้ังแต่ยามปกติ 
โดยสามารถรับและแจ้งข่าวซึ่งกันและกันได้สะดวกรวดเร็ว ทันเหตุการณ์และโดยต่อเนื่องตลอด 24  
 6. การอพยพประชาชน ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอพยพประชาชนไปยังพื้นท่ีปลอดภัยตามแผนการอพยพ ภายใต้การส่ังการของผู้อ านวยการใน
ความรับผิดชอบในเขตพื้นท่ีเท่านั้น และแจ้งให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยช้ันเหนือ
ขึ้นไปทราบทันที   
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ระดับความรุนแรงของสาธารณภัย 
 ความรุนแรงระดับ 1 สาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วไปหรือมีขนาดเล็ก 
   ผู้อ านวยการท้องถิ่น และ/หรือผู้อ านวยการอ าเภอ สามารถควบคุมสถานการณ์และ
จัดการระงับภัยได้โดยล าพัง 
 ความรุนแรงระดับ 2 สาธารณภัยขนาดกลาง 
   ผู้อ านวยการในระดับ 1 ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ผู้อ านวยการจังหวัด เข้า
ควบคุมสถานการณ์ 
 ความรนุแรงระดับ 3 สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง หรือสาธารณภัยที่
จ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรืออุปกรณ์พิเศษ 
  เป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่ท่ีมีพื้นท่ีเสียหายเป็นบริเวณกว้างขวางหรือสถานการณ์ของ
สาธารณภัย ท่ีเกิดขึ้นจ าเป็นต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญหรืออุปกรณ์พิเศษต้องระดมความช่วยเหลือจากทุกส่วน
ราชการ ภาคเอกชนและผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการจังหวัดไม่สามารถควบคุมและระงับสาธารณ
ภัยได้ต้องอาศัยความร่วมมือ จากหน่วยงานภายนอกพื้นท่ี ให้ผู้อ านวยการกลาง หรือผู้ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เข้าควบคุมสถานการณ์ 
 ความรุนแรงระดับ 4 สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบร้ายแรงอย่างยิ่ง   
  เป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่มากเป็นพิเศษ ท่ีมีผลกระทบร้ายแรงอย่างยิ่งต่อชีวิตทรัพย์สิน
และขวัญก าลังใจของประชาชนท้ังประเทศ หรือเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินผู้บัญชาการการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติไม่สามารถท่ีจะควบคุมสถานการณ์และระงับภัยได้ นายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย จะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เข้าควบคุมสถานการณ์ 
 
แนวทางการปฏิบัติในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ  
 หลักการปฏิบัติ 
  กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลหน้าสตน ประสานการ
ปฏิบัติในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของตนร่วมกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
(ท้องถิ่นอ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช และส่วนราชการอื่น ๆ)  
 แนวทางปฏิบัติ 
  ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลต าบลหน้าสตนได้ด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 

 มาตรา ๒๑ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีใด ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีนั้นมีหน้าท่ีเข้า
ด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อ านวยการอ าเภอท่ีรับผิดชอบในเขตพื้นท่ี
นั้นและผู้อ านวยการจังหวัดทราบทันที 

มาตรา ๒๔ เมื่อเกิดสาธารณภัย ให้เป็นหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท่ีประสบเหตุต้องเข้า
ด าเนินการเบ้ืองต้นเพื่อระงับสาธารณภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบในพื้นท่ี
นั้นเพื่อส่ังการต่อไป และในกรณีจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเล่ียงได้ ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจด าเนินการใดๆ เพื่อ
คุ้มครองชีวิตหรือปูองกันภยันตรายท่ีจะเกิดแก่บุคคลได้ 
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มาตรา ๓๐ ให้ผู้อ านวยการในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบส ารวจความเสียหายจากสาธารณภัย
ท่ีเกิดขึ้นและท าบัญชีรายช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์สินท่ีเสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมท้ังออกหนังสือ
รับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู 

ในกรณีท่ีผู้ประสบภัยหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอหลักฐานเพื่อรับการ
สงเคราะห์หรือบริการอื่นใด ให้ผู้อ านวยการในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ ออกหนังสือรับรองให้ตามระเบียบท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ความสอดคล้องในการปฏิบัติการกับแผนอื่น 
 แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลหน้าสตน  เป็นการด าเนินการปูองกันภัย
ในเขตพื้นท่ีต าบลหน้าสตน ตามพระราชบัญญัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550   
มีเปูาหมายหลัก เพื่อปูองกันมิให้เกิดภัยร้ายแรงขึ้นจนก่อความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนหรือของรัฐ  หรือหากเกิดภัยร้ายแรงขึ้นต้องสามารถบรรเทาอันตรายหรือลดความเสียหาย  
ท่ีอาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยท่ีสุด  ดังนั้น การท่ีจะด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมายได้ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดคือการ
เตรียมความพร้อมของทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้อง ต้ังแต่ระดับบุคคลจนถึงระดับชุมชนท้องถิ่น  
 การจัดท าแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลหน้าสตน ก็เป็นการจัดเตรียม
ความพร้อมอีกขั้นตอนหนึ่ง ท่ีต้องก าหนดหลักการปฏิบัติให้สอดคล้องกับการประเมินความเส่ียงภัย และ
สอดคล้องในการปฏิบัติกับแผนอื่นๆ ด้วย  เพื่อการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจะได้ด าเนินการไปใน
กรอบทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ และมีความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติตามแผนฯ ซึ่งการจัดท าแผนฯ 
เทศบาลต าบลหน้าสตนต้องสอดคล้องกับแผนอื่น ดังนี้ 
  1. แผนปฏิบัติการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติแห่งชาติในเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ.2553-
2562 (Startegic Nationnal Action Plan : SNAP) 
  2. นโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ  
   3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ 2550-2554) 
   4. แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 255๕-255๙ 
   5. แนวนโยบายรัฐบาล 
   6. แผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด 
   7. แผนยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   8. แผนแม่บทการอพยพประชาชนในพื้นท่ีเส่ียงภัยจากดินถล่มและน้ าท่วมฉับพลัน   
   9. แผนแม่บทการปูองกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย และ
โคลนถล่ม (ระยะ 5 ปี) 
   10. แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ (Master  Plan  of  National  Fire  Safety  Development) 

   11. แผนปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวง 
  12. แผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.255๕-255๙ 
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แผนภมูิ : โครงสร้างการบังคับบัญชาในภาวะปกติ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยบัญชาการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   

 

รองผู้อ านวยการปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   

 

ศูนย์อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   
กรณีฉุกเฉิน จังหวัดพังงา 

 

เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์อ านวยการปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   

 

เจ้าหน้าท่ี อปพร.ทต.หน้าสตน 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   

 

ฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ฝุายรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

ฝุายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

ฝุายปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย 

กรรมการประสานงาน ศูนย์ อปพร.ทต.
หน้าสตน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   

 

คณะท่ีปรึกษา ศูนย์ อปพร.ทต.หน้าสตน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   
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แผนภมูิ : โครงสร้างการบังคับบัญชาในภาวะไมป่กต ิ

 
 
 
 
 
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   
กรณีฉุกเฉิน อ าเภอหัวไทร 

 

ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   
กรณีฉุกเฉิน เทศบาลต าบลหน้าสตน 

 

ฝุายเตรียมการปูองกันภัย 
 

หน่วยปูองกันภัย 

หน่วยส่ือสาร 
 

หน่วยสวัสดิการ 
 

ฝุายปฏิบัติการ 
 

หน่วยกู้ภัย 
 

หน่วยปฐมพยาบาล 
 

หน่วยอพยพ 
 

หน่วยรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

 

ฝุายฟื้นฟูบูรณะ 
 

หน่วยสงเคราะห์ 

หน่วยบูรณะซ่อมแซม 

หน่วยรักษาพยาบาล 
 

ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   
กรณีฉุกเฉิน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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บทที ่๖ 
 

การจัดตั้งกองอ านวยการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั  
 
องค์กรปฏิบัติ 
 กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลหน้าสตน ท าหน้าท่ี  เป็นหน่วยงาน
ของผู้อ านวยการท้องถิ่น และให้มีท่ีท าการโดยให้ใช้ท่ีท าการเทศบาลต าบลหน้าสตน  เป็นส านักงานของ
ผู้อ านวยการท้องถิ่น  มีนายกเทศมนตรีต าบลหน้าสตนเป็นผู้อ านวยการ ปลัดเทศบาลต าบลหน้าสตน 
เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการ ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชนในพื้นท่ีร่วมปฏิบัติงานในกองอ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รับผิดชอบในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลต าบล
หน้าสตน และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นท่ี 
 ภารกิจของกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลหน้าสตน   
   (1) อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลหน้าสตน 
   (2) สนับสนุนกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพื้นท่ีติดต่อ หรือ
ใกล้เคียง หรือเขตพื้นท่ีอื่นเมื่อได้รับการร้องขอ 
   (3) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ รวมท้ัง
ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน 
 เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นท่ีใด  ให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในพื้นท่ีนั้น จัดต้ังศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
และช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีโดยเร็ว 
 
โครงสร้างและหน้าที่ 
 โครงสร้างกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณเทศบาลต าบลหน้าสตนประกอบด้วย 6 
ฝุาย ได้แก่ 
  (๑) ฝุายอ านวยการ 
  (๒) ฝุายแผนและโครงการ 
  (๓) ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ 
  (๔) ฝุายฟื้นฟูบูรณะ 
  (๕) ฝุายประชาสัมพันธ์ 
  (๖) ฝุายส่ือสาร 
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แผนภมู ิ: โครงสร้างกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.หน้าสตน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตารางรายชือ่ผูร้บัผดิชอบอยูห่นา้ภาคผนวก) 
 หน้าที่ 
  1. ฝุายอ านวยการ  ได้แก่ 
   - ส านักงานปลัด 
   - กองคลัง 
   - กองช่าง 
    
  ท าหน้าที่  อ านวยการ ควบคุม ก ากับดูแล ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และวางระบบการติดต่อส่ือสารในการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยระหว่างกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับและฝุายท่ีเกี่ยวข้อง ให้การ
ติดต่อเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและเช่ือถือได้ตลอดเวลา 
  ในขณะท่ีสาธารณภัยเกิดข้ึนแล้ว ฝุายอ านวยการจัดต้ังหน่วยดังต่อไปนี้ 
   หน่วยรับบริจาค  มีหน้าท่ี  เชิญชวนและรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค 
ตลอดจนส่ิงของต่างๆ เพื่อน าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
   หน่วยสวัสดิการ   มีหน้าท่ี จัดสวัสดิการต่างๆ เช่น อาหาร เครื่อง ด่ืม  
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 
  ๒. ฝุายแผนและโครงการ  ได้แก่ 
   - ส านักงานปลัด   *ฝุายงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - กองช่าง 
  ท าหน้าที่ เกี่ยวกับงานการวางแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนา
แผนงาน การพัฒนาเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอน งานติดตามประเมินผลงาน
การฝึกซ้อมแผนฯ งานการจัดฝึกอบรมต่างๆ และงานการจัดท าโครงการเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

เทศบาลต าบลหนา้สตน 

(2) 
ฝุายแผน 

และโครงการ 
 

(2) 
ฝุายปูองกัน 
และปฏิบัติการ 
 

(2) 
ฝุาย 

ฟื้นฟูบูรณะ 

 

(2) 
ฝุาย 

ประชาสัมพันธ ์

 
 

(2) 
ฝุาย 

สื่อสาร 
 

 

(1) 
ฝุาย 

อ านวยการ 
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  3. ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ  ได้แก่ 
   - ส านักงานปลัด 
   - กองช่าง 
   - อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 
   - และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ท่ีว่าการอ าเภอหัวไทร ส านักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช  ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ
หัวไทร  
  ท าหน้าที่   ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น  
วางมาตรการต่างๆ ในการปูองกันภัยมิให้ภัยเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วให้ได้รับความเ สียหายน้อยท่ีสุด 
จัดระเบียบแจ้งเตือนภัย การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย งานการข่าว การรักษาความปลอดภัย และ
การปฏิบัติการจิตวิทยา  
  ในส่วนของปฏิบัติการ  เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นในการด าเนินการเข้าระงับเหตุ  
ค้นหาและกู้ภัยด าเนินการอพยพประชาชนออกจากพื้นท่ีอันตราย และรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณ
ท่ีเกิดภัย มีความซับซ้อนในขั้นตอนของการปฏิบัติ  เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบขณะเกิดภัย   
จึงแบ่งงานภายในให้สอดคล้องกับโครงสร้างศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร       
ส่วนต าบลหน้าสตน  แบ่งออกเป็น ๓ หน่วย  ดังนี้ 
   (๑) หน่วยปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าท่ี  อ านวยการภายในฝุาย
ปูองกันและปฏิบัติการ ติดต่อส่ือสาร ติดตามสถานการณ์ จัดเตรียมด้านก าลังพล จัดเครื่องมือเครื่องใช้ให้  
พร้อมสนับสนุนเมื่อได้รับการร้องขอ 
   (๒) หน่วยปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย   มีหน้าท่ี ออกเผชิญเหตุ ค้นหาและกู้ภัย  
ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นในท่ีเกิดเหตุ 
   (๓) หน่วยรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย  มีหน้าท่ี  จัดการอพยพประชาชนออกจาก
พื้นท่ีอันตราย ขนย้ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สินของประชาชนไปยังท่ีปลอดภัยและรักษาความสงบ
เรียบร้อย จัดระเบียบการจราจรในบริเวณท่ีเกิดภัย   
  4. ฝุายฟื้นฟูบูรณะ  ได้แก่   
   - ส านักงานปลัด  
   - กองช่าง 
   - และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่  ท่ีว่าการอ าเภอหัวไทร  ส านักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช  ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอหัวไทร  
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานประกันสังคมจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เป็นต้น   

ท าหน้าที่  ส ารวจความเสียหาย และความต้องการด้านต่างๆ จัดท าบัญชี ผู้ประสบ 
สาธารณภัย ประสานงานกับทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อให้การ
สงเคราะห์และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมท้ัง
ด าเนินการฟื้นฟูบูรณะส่ิงท่ีช ารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากท่ีสุด  
  เนื่องจากฝุายฟื้นฟูบูรณะ เป็นฝุายท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเมื่อภัยได้ยุติลงแล้ว จึงแบ่งงานภายใน
ออกเป็น ๒ หน่วย ดังนี้ 
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   (๑) หน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  มีหน้าท่ี  ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ส ารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่าง ๆ ของผู้ประสบภัย 
   (๒) หน่วยบูรณะซ่อมแซม  มีหน้าท่ี  บูรซ่อมแซมส่ิงสาธารณประโยชน์ให้ใช้
การได้ในเบ้ืองต้น 
  5. ฝุายประชาสัมพันธ์  ได้แก่ 
   - ส านักงานปลัด 
   - กองคลัง 
   - กองช่าง 
   - และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่  ท่ีว่าการอ าเภอหัวไทร  ส านักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช  ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอหัวไทร  
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลหน้าสตน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  ตัวแทนองค์กรภาครัฐ และเอกชน เป็นต้น 

  ท าหน้าที่  เป็นเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและการแถลงข่าวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายและความช่วยเหลือ ให้แก่
ส่ือมวลชนและประชาชนท่ัวไปได้ทราบ 
  6. ฝุายสื่อสาร  ได้แก่ 
   - ส านักงานปลัด  * ฝุายงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - กองคลัง 
   - กองช่าง 
   - และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่  ท่ีว่าการอ าเภอหัวไทร  ส านักงานปูองกัน
ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช   ส านักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยอ าเภอหัวไทร ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหน้าสตน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  ตัวแทนองค์กรภาครัฐ และเอกชน เป็นต้น 
  ท าหน้าที่  วางระบบการติดต่อส่ือสารในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่าง
กองอ านายการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับและฝุายท่ีเกี่ยวข้อง  ให้การติดเป็นไปอย่าง
รวดเร็วต่อเนื่องและเช่ือถือได้ตลอดเวลา 

การบรรจุก าลัง 
 1. ในภาวะปกติ ใช้ก าลังเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลหน้าสตน เป็นหลัก 
 2. เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นท่ีใด ให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยเข้าควบคุมสถานการณ์ ปฏิบัติหน้าท่ี และเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีโดยเร็ว และ
รายงานให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบทันที 
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แผนภมู ิ :  โครงสร้างการบังคับบัญชาของกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ 

 
 
 
 
                                 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองอ านวยการปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอหัวไทร 
(กอ.ปภ.อ.) 

ผู้อ านวยการอ าเภอ (นายอ าเภอหัวไทร) 
 

 
 

กองอ านวยการปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลหน้าสตน 
(กอ.ปภ.ทต.) 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น (นายกเทศมนตรีต าบลหน้าสตน) 
 

 
 

กองอ านวยการปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอหัวไทร 
(กอ.ปภ.จว.นศ.) 

ผู้อ านวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช) 
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บทที ่๗ 
 

การปฏบิตัิกอ่นเกิดสาธารณภัย  
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเตรียมการด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและความพร้อมไว้ รองรับสถานการณ์ 
สาธารณภัยท่ีอาจเกิดขึ้น ท้ังการปูองกันบรรเทาและระงับภัยให้มีความพร้อมท่ีจะเผชิญสาธารณภัย  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักการปฏิบัติ 
 ให้เทศบาลต าบลหน้าสตน  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดเตรียม  และจัดหาทรัพยากรท่ีจ าเป็น
เพื่อการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ให้เหมาะสมกับผลการประเมินความเส่ียงและความล่อแหลม
ของแต่ละพื้นท่ี  รวมท้ังการวางแนวทางการปฏิบัติการให้พร้อมเผชิญสาธารณภัย  และด าเนินการฝึกซ้อม
ตามแผนท่ีก าหนดอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ า  เพื่อให้เกิดความพร้อมในทุกด้านและทุกภาคส่วนในเขต
พื้นท่ีต าบลหน้าสตน 

การปูองกันและลดผลกระทบ  
 1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยของต าบลหน้าสตน 
  จากการประเมินความเส่ียงภัยและความล่อแหลมในเขตพื้น ท่ี ต าบลหน้าสตน  
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลสถิติ  และจากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมต่างๆ ของต าบลหน้าสตน  ส่งผล
ให้มีความเส่ียงท่ีจะเกิดภัยจาก  ๑.วาตภัย  ๒.อุทกภัยและดินถล่ม  ๓.ภัยแล้ง  ๔.อัคคีภัย ตามล าดับ   
ซึ่งจะส่งผลกระทบท่ีอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลหน้าสตน   เทศบาลต าบลหน้าสตน
จึงก าหนดมาตรการในการปูองกัน  และลดผลกระทบจากสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้น  โดยการเตรียมการ
ด้านฐานข้อมูล  และระบบสารสนเทศ  การส่งเสริมให้ความรู้  และสร้างความตระหนักด้านการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  การเตรียมการด้านฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ  การเตรียมการปูองกันด้าน
โครงสร้าง และเครื่องหมายสัญญาณเตือนภัย  การเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณ ท้ังงบประมาณ
ปกติ  งบพัฒนาต าบล  งบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน  ตลอดจนการของบกลาง   
เพื่อเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  นอกจากนั้น เทศบาลต าบลหน้าสตนได้มีการเตรียมการด้าน
บุคลากร  ด้านระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน  เครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ 
พลังงาน  และอุปกรณ์ด้านการส่ือสารเพื่อเตรียมความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์สาธารณภัยท่ีอาจเกิดขึ้น 

 2 การเตรียมการด้านฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
  ต าบลหน้าสตนได้เตรียมการด้านฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ดังนี้ 
  (1) จัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัย เช่น ฐานข้อมูลสถิติ 
สาธารณภัย ฐานข้อมูลผู้ประสบภัย ฐานข้อมูลเจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัคร ฐานข้อมูลผู้เช่ียวชาญ และ
ฐานข้อมูลอื่นๆ ท่ีจ าเป็น 
  (2) พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถใช้งานได้ร่วมกัน 
  (3) กระจายข้อมูลด้านสาธารณภัยไปยังหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีปฏิบัติการตามแผนฉบับนี้ 
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 3 การส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  (1) สนับสนุนให้ส่ือประชาสัมพันธ์ทุกแขนงมีบทบาทในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านความปลอดภัย (Safety Mind) อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ือประชาสัมพันธ์ท่ี
สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือ อินเตอร์เน็ต 
  (2) เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การใช้ถนนอย่างปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ไฟฟูาภายในบ้าน  เป็นต้น 
  (3) พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนเข้าใจง่าย เหมาะสม  
เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายแต่ละกลุ่ม  และเป็นท่ีน่าสนใจ 
  (4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครต่างๆ มีส่วนร่วมในการ
รณรงค์ในเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

 4 การเตรียมการปูองกันด้านโครงสร้างและเครื่องหมายสัญญาณเตือนภัย 
  การปูองกันโดยใช้โครงสร้าง หมายถึง การใช้ส่ิงก่อสร้างท่ีมนุษย์สร้างขึ้น เช่น อาคาร 
เขื่อน ก าแพง อ่างเก็บน้ า ฝาย เหมือง เส้นทางคมนาคมเพื่อส่งก าลังบ ารุง ปูายสัญญาณฯลฯ เพื่อการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีว่าควรใช้การปูองกันแบบ
ใดจึงจะเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเส่ียงภัยนั้น ๆ ประกอบด้วย 
   (1) จัดหาพื้นท่ีรองรับน้ าและกักเก็บน้ า เช่น อ่างเก็บน้ า เขื่อน สระน้ า ท านบ 
เหมือง ฝาย รวมท้ังการขุดลอกคูคลอง แหล่งน้ าสาธารณะท่ีต้ืนเขิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในฤดูแล้งและการระบายในฤดูฝน 
   (2) ก่อสร้างก าแพง ผนัง หรือรอดักตะกอน เพื่อปูองกันการเอ่อล้นหรือสูญเสีย
พื้นดินจากการกัดเซาะชายฝ่ังของทะเลและแม่น้ า 
    (3) สร้างอาคารหรือสถานท่ีเพื่อเป็นสถานท่ีหลบภัย  ส าหรับพื้นท่ีท่ีการหนีภัย
ท าได้ยาก หรือไม่มีพื้นท่ีหลบภัยท่ีเหมาะสม 
    (4) กรณีการก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้างในพื้นท่ีเส่ียงภัยต้องให้มีความ
มั่นคงแข็งแรงและมีระบบความปลอดภัยส าหรับผู้ใช้อาคาร ท้ังนี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม รวมท้ังข้อก าหนดและกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 
    (5) ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเพื่อการส่งก าลังบ ารุง หรือเส้นทางไปสถานท่ี
หลบภัยให้ใช้การได้ตลอดเวลา 

การเตรียมความพร้อม 
 1. ด้านการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 
  เพื่อให้การเตรียมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพต าบลหน้าสตน ได้เตรียมระบบการปฏิบัติการฉุกเฉิน ดังนี้ 
   (1) จัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผนส ารองของหน่วยงาน และมีการซักซ้อม ต้ังแต่
ยามปกติ เพื่อให้มีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติได้ทันที เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น 
   (2) จัดเตรียมระบบการติดต่อส่ือสารหลักและส่ือสารส ารองระหว่างหน่วยปฏิบัติต่างๆ 
ตลอดจนการติดต่อส่ือสารภายในขององค์กรต่าง ๆ ไว้ให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   (3)  ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การส่งวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ รวมถึงการกระจายข่าวในท้องถิ่น 
เช่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน เพื่อให้สาธารณชนรับทราบเหตุการณ์ท่ีเป็นจริง   และ
ทันเหตุการณ์ 
   (4) จัดเตรียมระบบการแจ้งเตือนภัยและส่งสัญญาณเตือนภัยให้ประชาชนและเจ้าหน้าท่ี
ได้รับทราบล่วงหน้าถึงภัยท่ีอาจเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถเตรียมการปูองกันชีวิตและทรัพย์สินให้ปลอดภัยได้
ทันเวลา 
   (5) จัดเตรียมเส้นทางอพยพและจัดเตรียมสถานท่ีหลบภัยส าหรับประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ี  
  (6) ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย รวมท้ังการควบคุม 
การจราจรและการสัญจรภายในเขตพื้นท่ี 
  (7) จัดระบบการรับบริจาคและการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เพื่อให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยด าเนินไปได้อย่างท่ัวถึง เพียงพอ และเป็นธรรม 

 2. ด้านบุคลากร 
   เทศบาลต าบลหน้าสตน ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ดังนี้ 
  (1) จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และก าหนด
วิธีการปฏิบัติตามหน้าท่ีและขั้นตอนต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
  (2) วางระบบการพัฒนาศักยภาพและการฝึกอบรมบุคลากรด้านการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี โดยการฝึกอบรม  
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ชุดเผชิญ
สถานการณ์วิกฤติ ชุดปฏิบัติการ หนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (One Tambon One Search and Rescue 
Team : OTOS) อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย 
  (3) จัดท าบัญชีผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านต่างๆ หรือเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานและองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการจัดการภัยพิบัติหรือการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย หรือความรู้เกี่ยวกับวิชาเฉพาะด้านต่างๆ  
  (4) การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยการ
ฝึกอบรมประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภัยให้มีความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติท่ีจะเกิดขึ้นได้ด้วยชุมชนเอง
ก่อนท่ีหน่วยงานภายนอกจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ตามหลักการจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติโดย
อาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Management: CBDRM)  

 3. ด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และพลังงาน  
  ต าบลหน้าสตน  ได้เตรียมการด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ และพลังงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ 
   (1) จัดเตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นให้พร้อม ใช้
งานได้ทันทีเมื่อเกิดภัย 
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   (2) จัดท าบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงานภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบูรณาการการ
ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   (3) พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ด้านสาธารณภัยให้ทันสมัยและใช้งาน
ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยพิบัติ 
   (4) จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นพื้นฐานส าหรับชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถ
เผชิญภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
    (5) จัดเตรียมระบบเตือนภัย เพื่อเป็นการเตรียมการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า โดยอาสาสมัคร
และเครือข่ายเฝูาระวังและแจ้งเตือนภัยในระดับชุมชน  โดยใช้ระบบส่ือสารหรือเครื่องมือแจ้งเตือนภัย
ของชุมชน เช่น เสียงตามสาย วิทยุ หอกระจายข่าว  ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน  โทรโข่ง นกหวีด หรือ
สัญญาณเสียงท่ีก าหนดใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจ าหมู่บ้าน หรือต าบล 
   (6) จัดหาน้ ามันเช้ือเพลิงส ารองไว้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
   (7) จัดหาแหล่งพลังงานส ารองส าหรับการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน 

 4. ด้านการเตรียมรับสถานการณ์ 
  เพื่อให้การเตรียมรับสถานการณ์การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปอย่างมี
ระบบและมีประสิทธิภาพ  ต าบลหน้าสตนได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ดังนี้ 
  (๑) จัดประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันในการเตรียมการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
  (๒) มอบหมายภารกิจให้ผู้รับผิดชอบภายในหน่วยงานปฏิบัติหน้าท่ี  และแบ่งเบาภารกิจ
ให้หน่วยงานภายนอกช่วยกันรับผิดชอบหรือช่วยเหลือในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
  (๓) ก าหนดผู้รับผิดชอบเป็นภาคส่วน  เช่น  ผู้ใหญ่บ้าน  หัวหน้าชุด อปพร.แต่ละหมู่ 
สมาชิก ทต. เป็นผู้น าและแกนน าในการปฏิบัติหน้าท่ีการให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว้ 
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บทที ่8 
 

การปฏบิตัิเมื่อเกิดสาธารณภยั 
 
วัตถุประสงค์ 
 1 เพื่อด าเนินการระงับภัยท่ีเกิดขึ้นให้ยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัย โดยการประสาน
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 2 เพื่อรักษาชีวิต  ทรัพย์สิน  และสภาวะแวดล้อมท่ีได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติให้สูญเสียน้อยท่ีสุด 
 
หลักการปฏิบัติ   
 หลักการปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัยในเขตพื้นท่ี ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
พื้นท่ีใด ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีนั้นมีหน้าท่ีเข้าด าเนินการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อ านวยการอ าเภอท่ีรับผิดชอบในเขตพื้นท่ีนั้นและ
ผู้อ านวยการจังหวัดทราบทันที 
   2. กรณีท่ีพื้นท่ีท่ีเกิดหรือจะเกิดภัยพิบัติอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อ านวยการท้องถิ่น
หลายคน  ผู้อ านวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อนก็ได้ แล้วให้แจ้ง
ผู้อ านวยการท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว และกรณีผู้อ านวยการท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ
จากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีอยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีของตน  
ให้แจ้งให้ผู้อ านวยการอ าเภอ หรือผู้อ านวยการจังหวัดแล้วแต่กรณีเพื่อส่ังการโดยเร็วต่อไป 
  3. ผู้อ านวยการในเขตพื้นท่ีท่ีติดต่อหรือใกล้เคียง  มีหน้าท่ีสนับสนุนการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้อ านวยการซึ่งรับผิดชอบในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี
ติดต่อหรือใกล้เคียงนั้น 
   4. เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น  เจ้าพนักงานท่ีประสบเหตุมีหน้าท่ีต้องเข้าด าเนินการ
เบ้ืองต้นเพื่อระงับภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นเพื่อส่ังการต่อไป  และในกรณีจ าเป็นเจ้า
พนักงานมีอ านาจด าเนินการใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองชีวิตหรือปูองกันอันตรายท่ีจะเกิดแก่บุคคลได้ 
   5. กรณีเจ้าพนักงานจ าเป็นต้องเข้าไปในอาคาร หรือสถานท่ีท่ีอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณท่ี
เกิดภัยพิบัติ  เพื่อท าการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ให้กระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีแล้ว เ ว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลานั้น หรือเมื่อมี
ผู้อ านวยการอยู่ด้วย  และหากทรัพย์สินนั้นเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดสาธารณภัยได้ง่าย  ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจ
ส่ังให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้ายทรัพย์สินนั้นออกจากอาคารหรือสถานท่ีดังกล่าวได้  หากเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตาม  เจ้าพนักงานมีอ านาจขนย้ายทรัพย์สินนั้นได้ตามความจ าเป็น  โดย 
เจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความเสียหาย อั นเกิดจากการกระท าดังกล่าว 
   6. ให้ผู้อ านวยการในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบส ารวจความเสียหายท่ีเกิดขึ้นและท าบัญชี
รายช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์สินท่ีเสียหายไว้เป็นหลักฐาน  พร้อมท้ังออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้
เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู 
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   7. ในกรณีท่ีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง  นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอ านาจส่ังการผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ   หน่วยงานของรัฐ  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดท้ัง
ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน โดยมีอ านาจเช่นเดียวกับผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ผู้อ านวยการกลาง และผู้อ านวยการในเขตพื้นท่ี 
 
การปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย 
 หลักการปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัยเป็นการปฏิบัติเพื่อระงับและบรรเทาอันตรายและความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของหน่วยงานราชการ ตามแนวทางดังนี้ 
 1. การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 
  การจัดต้ังศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ เป็นการด าเนินการตามแผนการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยต าบล ตามมาตรา 16 (1) ของพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
ขึ้น โดยให้มีโครงสร้าง ภารกิจหน้าท่ี  และหน่วยงานปฏิบัติการร่วมประจ าศูนย์ฯ ดังนี้ 
   โครงสร้างศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ ประกอบด้วย 8 ฝุาย 1 คณะท่ีปรึกษา ได้แก่ 
    (1)  คณะท่ีปรึกษา 
   (2)  ฝุายอ านวยการ   
   (3)  ฝุายแจ้งเตือนภัย 
   (4)  ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ   
   (5)  ฝุายประชาสัมพันธ์ 
   (6)  ฝุายส่ือสาร 
   (7)  ฝุายรับบริจาค 
   (8)  ฝุายรักษาความสงบเรียบร้อย   
   (9)  ฝุายฟื้นฟูบูรณะ   
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แผนภมู ิ :  โครงสร้างศนูยอ์ านวยการเฉพาะกจิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝาุยรบับรจิาค 
 
- งานต้ังศูนย์รับ    
  บริจาค 
- งานจัดสรรเงิน      
  และสิ่งของบริจาค  
- งานจัดท าบัญช ี
  รับ-จ่ายสิ่งของ 
  บริจาค 

 

ฝาุยฟืน้ฟบูรูณะ 
 
-  งานประเมินความเสียหายและ 
   ความต้องการ 
-  งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
-  งานจัดหาปัจจัยสี่ที่จ าเป็น 
-  งานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค 
และเส้นทางคมนาคม 
-  งานรื้อถอนซากปรักหักพัง  
   ท าความสะอาด 
-  งานฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัย 

ฝาุยรกัษาความ
สงบเรยีบรอ้ย 

 
- งานปูองกันการ 
  โจรกรรม 
- งานรักษาความ 
  ปลอดภัย 
- งานการจราจร 

ฝุายอืน่ๆ 
ตามความ
เหมาะสม 

ฝาุยสือ่สาร 
 
- วางระบบสื่อสาร 
- วางระบบ 
  สารสนเทศ 

ศนูยอ์ านวยการเฉพาะกจิ 

คณะทีป่รกึษา 
ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้แทนสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
ฯลฯ 

ฝาุยอ านวยการ 
 
- งานธุรการ  
- งานข่าวกรอง วิเคราะห์ 
ข้อมูลสารสนเทศและรายงาน 
- งานจัดก าลังสนับสนุน 
- งานศูนย์สั่งการ 
- งานประสานการตรวจ
เย่ียม 
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
- งานประสานการช่วยเหลือ 
- งานการเงินและบัญชี 

ฝาุยปอูงกันและปฏบิตักิาร 
 
 -  งานปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย 
 -  งานอพยพผู้ประสบภัย  
 -  งานรักษาพยาบาลและการ 
    แพทย์ฉุกเฉิน  
 -  งานบริหารจัดการผู้เสียชีวิต 
 -  งานส่งก าลังบ ารุง 
            

ศนูย์ปฏบิตักิารสว่นหนา้ 

 

สว่นสนบัสนนุ 

- จว.ใกล้เคียง 
- มูลนิธิและองค์กร 

เอกชน 
- หน่วยงานอื่น 

ฝาุยแจง้เตอืนภัย 
 
- งานติดตามและประเมิน  
  สถานการณ์ 
- งานเฝูาระวังและ 
  แจ้งเตือนภัย 
- งานประสานการ    
   พยากรณ์อากาศและ   
   อุทกศาสตร์ 
- งานระบบการสื่อสาร 

ฝาุยประชาสมัพนัธ ์
 
- งานประชาสัมพันธ ์
- งานตอบโต้การข่าว 
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 ภารกิจหน้าที่ของศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ ประกอบด้วย 
   ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ  รับผิดชอบในการอ านวยการ ควบคุม ก ากับ
ดูแล ส่ังการในเหตุการณ์สาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 
   1. นายกเทศมนตรีต าบลหน้าสตน   ผู้อ านวยการ 
   2. รองนายกเทศมนตรีต าบลหน้าสตน  คณะท างาน 
   3. ปลัดเทศบาลต าบลหน้าสตน   คณะท างาน 
   คณะที่ปรึกษา  มีหน้าท่ีให้ค าแนะน า ปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 
   1. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   2. ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   3. ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   4. อ าเภอหัวไทร 
   5. ท้องถิ่นอ าเภอหัวไทร 
   6. ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหัวไทร 
   7. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
   8. หน่วยงานราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  1. ฝุายอ านวยการ   ประกอบด้วย 
   1. ส านักงานปลัด (หัวหน้าส านักงานปลัด)         หัวหน้าคณะท างาน 
   2. กองช่าง (ผู้อ านวยการกองช่าง)              คณะท างาน 
   3. กองคลัง (ผู้อ านวยการกองคลัง)         คณะท างาน 
   ๔. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง        คณะท างาน 
   ๕. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย        คณะท างาน 

  มีหน้าที่  
    (1) อ านวยการ ควบคุม ก ากับดูแล การปฏิบัติงานของศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 
    (2) ประสานและติดตามผลการปฏิบัติของฝุายต่างๆ ตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย
ให้เป็นไปตามนโยบายและการส่ังการของผู้อ านวยการศูนย์ 
   (3) บริหารจัดการงานธุรการ งานการเงินและการเบิกจ่าย งานพัสดุและงานประชุมต่างๆ  
    (4) บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และข่าวกรองต่างๆ  
   (5) วิเคราะห์สถานการณ์และรายงานผลทุกระยะจนกว่าเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ 
    (6) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ส่ือมวลชนและประชาชนทราบ 
    (7) ประสานการตรวจเย่ียมของผู้บังคับบัญชาและหน่วยงาน  
    (8) จัดระบบส่ือสารและโทรคมนาคมให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
   (9) ประสานหน่วยงานองค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชน  
   (10) รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
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   2. ฝุายแจ้งเตือนภัย   ประกอบด้วย 
   1. ปลัดเทศบาลต าบลหน้าสตน    หัวหน้าคณะท างาน 
   ๒. บุคลากรสังกัดส านักงานปลัด    คณะท างาน 
   ๓. สมาชิกสภา ทต.หน้าสตน    คณะท างาน 
   4. อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ทต.หน้าสตน  คณะท างาน 
   5. ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน     คณะท างาน 
  มีหน้าที่   
     (1) ติดตามข้อมูลการพยากรณ์อากาศและสถานการณ์สาธารณภัย 
   (2) เฝูาระวัง ติดตาม ประเมินสถานการณ์ตลอด 24 ช่ัวโมง และแจ้งเตือนภัย  
   (3) วิเคราะห์สถานการณ์และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ทุกระยะ 
    (4) ติดตามสถานการณ์สาธารณภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ 
  3. ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ   ประกอบด้วย 
   1. นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   หัวหน้าคณะท างาน 
   ๒. อปพร.ต าบลหน้าสตนท้ังหมด    คณะท างาน 
  มีหน้าที่ 
    (1) ด าเนินการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
    (2) อพยพผู้ประสบภัยไปสู่พื้นท่ีปลอดภัย  
    (3) จัดหาท่ีอยู่อาศัยช่ัวคราวแก่ผู้ประสบภัย  
    (4) ให้การรักษาพยาบาลและบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นท่ีเกิดเหตุ และพื้นท่ีอพยพ 
    (5) รักษาความสงบเรียบร้อยของพื้นท่ีประสบภัยและพื้นท่ีรองรับการอพยพ 
    (6) บริหารจัดการผู้เสียชีวิตให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง และเรียบร้อย 
   (7) จัดระบบส่งก าลังบ ารุงเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน 
 
   4. ฝุายประชาสัมพันธ์   ประกอบด้วย 
   1. เจ้าพนักงานธุรการ    หัวหน้าคณะท างาน 
   2. เจ้าหน้าท่ีธุรการ     คณะท างาน 
   3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ     คณะท างาน 
  มีหน้าที่ 
    (1) ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อเท็จจริงด้านสาธารณภัยและการให้ ความ
ช่วยเหลือให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องทันเหตุการณ์และต่อเนื่อง 
    (2) ประสานความร่วมมือกับส่ือมวลชนทุกประเภท เพื่อสนับสนุนควบคุม
สถานการณ์และการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง 
    (3) กรณีท่ีมีข่าวเชิงลบ ควรด าเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารพร้อมช้ีแจงข้อเท็จจริง
ให้สาธารณชนทราบ 
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  5. ฝุายสื่อสาร  ประกอบด้วย 
   1. เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล (ส านักงานปลัด)  หัวหน้าคณะท างาน 
   ๒. ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล   คณะท างาน 
  มีหน้าที่ 
   (1) ติดต้ัง ก ากับดูแล ระบบส่ือสารให้แก่ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจกับพื้นท่ีท่ี
ประสบภัย เพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน  
    (2) เช่ือมต่อระบบส่ือสารระหว่างศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจกับเครือข่ายต่างๆ 
   (3) จัดวางระบบสารสนเทศให้กับศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 
   (4) เช่ือมต่อฐานข้อมูลต่างๆ และให้บริการอินเตอร์เน็ตให้กับศูนย์อ านวยการ
เฉพาะกิจ 
    (5) ถ่ายทอดสัญญาณและประชุมทางไกลด้วยภาพ (VDO conference) 
  6. ฝุายรับบริจาค   ประกอบด้วย 
   1. ผู้อ านวยการกองคลัง    หัวหน้าคณะท างาน 
   2. นักวิชาการเงินและบัญชี   คณะท างาน 
   3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี  คณะท างาน 
   ๔. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   คณะท างาน 
   ๕. ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้   คณะท างาน 
  มีหน้าที่ 
   (1) รับบริจาคเงิน ส่ิงของ และออกใบเสร็จการรับบริจาคให้ถูกต้อง 
   (2) จัดท าบัญชีรับ - จ่าย ส่ิงของบริจาคให้ถูกต้อง 
    (3) จัดเก็บรักษาส่ิงของท่ีได้รับบริจาค และจัดส่งส่ิงของท่ีได้รับบริจาคตามท่ี
ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจมอบหมาย 
  7. ฝุายรักษาความสงบเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
   1. นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  หัวหน้าคณะท างาน 
   2. ผู้อ านวยการกองช่าง    คณะท างาน 
   3. ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน    คณะท างาน 
   4. หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย  คณะท างาน 
   5. ชุดหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย   คณะท างาน 
   6. อปพร.ต าบลหน้าสตนท้ังหมด   คณะท างาน 
  มีหน้าที่ 
   (1) ตรวจตราและปูองกันการโจรกรรม 
    (2) รักษาความความปลอดภัยสถานท่ีเกิดสาธารณภัย พื้นท่ีรองรับการอพยพ
บ้านพักช่ัวคราวและสถานท่ีใกล้เคียง 
    (3) จัดระเบียบการจราจรในพื้นท่ีเกิดสาธารณภัย พื้นท่ีรองรับการอพยพ
บ้านพักช่ัวคราวและพื้นท่ีใกล้เคียง 
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  8. ฝุายฟื้นฟูบูรณะ   ประกอบด้วย 
   1. ผู้อ านวยการกองช่าง    หัวหน้าคณะท างาน 
   2. นายช่างโยธา     คณะท างาน 
   3. วิศวกรโยธา     คณะท างาน 
   4. พนักงานกองช่าง    คณะท างาน 
  มีหน้าที่  
    (1) ส ารวจและประเมินความเสียหายและความต้องการของผู้ประสบภัย 
    (2) ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
    (3) จัดหาปัจจัยส่ี เช่น อาหาร น้ าด่ืม ท่ีจ าเป็นแก่ ผู้ประสบภัย เจ้าหน้าท่ีและ
อาสาสมัครท่ีมาปฏิบัติงาน 
    (4) ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคท่ีเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว 
    (5) ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม และส่ิงก่อสร้างท่ีเสียหายให้สามารถใช้การได้  
   (6) รื้อถอนซากปรักหักพัง ท าความสะอาด และฟื้นฟูบูรณะส่ิงเสียหายจาก 
สาธารณภัย 
 การจัดต้ังศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจสามารถปรับรูปแบบของโครงสร้างและหน้าท่ีฝุายและงาน
ต่างๆ ได้ตามสภาพพื้นท่ีและสถานการณ์สาธารณภัย 
 

 หน่วยงานปฏิบัติการร่วมประจ าศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 
 

สว่นต่างๆ หนว่ยงานปฏบิัตกิาร ผูร้ับผิดชอบ 

1. คณะที่ปรึกษา - ผู้อ านวยการศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธาณภัยต าบล
หน้าสตน 
- รองผู้อ านวยการตามท่ีผู้อ านวยการศูนย์ฯ แต่งต้ัง 
- ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 
- ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีฯ 
- ท่ีท าการปกครองอ าเภอหัวไทร 
- ท้องถิ่นอ าเภอหัวไทร 
- ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอหัวไทร 
- ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ 
 

นายก ทต.หน้าสตน 

สว่นต่างๆ หนว่ยงานปฏบิัตกิาร ผูร้ับผิดชอบ 
2. ฝาุยอ านวยการ    
 

- ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 
- ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช 
- ท่ีท าการปกครองอ าเภอหัวไทร 
- ท้องถิ่นอ าเภอหัวไทร 
- ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอหัวไทร 
- ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ 
- ศูนย์อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต าบลหน้าสตน 

นายก ทต.หน้าสตน 
ปลัด ทต.หน้าสตน 
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3. ส่วนแจ้งเตือนภัย - ศูนย์อุตินิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
- สถานีอุตินิยมวิทยานครศรีธรรมราช 
- ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช 
- ท่ีท าการปกครองอ าเภอหัวไทร 
- ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารภัยอ าเภอหัวไทร 
- ศูนย์อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต าบล
หน้าสตน 

ศูนย์อุตินิยมวิทยา
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

4. ฝาุยปอูงกนัและ
ปฏิบตักิาร    
 

- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
- ศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  
ทต.หน้าสตน (อปพร.)   
- องค์กรสาธารณกุศลและอาสาสมัครในต าบล 

ศูนย์อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน  
ทต.หน้าสตน (อปพร.)   
 

5. ฝาุย
ประชาสมัพนัธ ์
 

- ส านักปลัด ทต.หน้าสตน  
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

ศูนย์อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน  
ทต.หน้าสตน (อปพร.)   

6. ฝาุยสือ่สาร    
 

- ส านักปลัด ทต.   
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
- อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ทต.หน้าสตน 

ทต.หน้าสตน 
 
 

7. ฝาุยรับบรจิาค    
 
 

- ส านักปลัด  ทต. 
- กองคลัง 
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ทต.หน้าสตน 
 
 

8. ฝาุยรกัษาความ
สงบเรยีบรอ้ย   
 
 

- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ทต.หน้าสตน (อปพร.) 
- องค์กรสาธารณกุศลและอาสาสมัครในต าบล 

งานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

9. ฝาุยฟืน้ฟบูรูณะ    
 

- กองช่าง  
- นักพัฒนาชุมชน 
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- องค์กรสาธารณกุศลและอาสาสมัครในต าบล 
 

ทต.หน้าสตน 

  
 
 
 
 
 
 
 



[45] 

 

2. การแจ้งเตือนภัย 
   เป็นการให้ข้อมูล หรือแจ้งสถานการณ์ท่ีจ าเป็นต่อการรับรู้เกี่ยวกับภยันอันตราย หรือ
เหตุการณ์สาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น เพื่อแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้แก่ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ หรือคาดว่าได้รับ
ผลกระทบ เพื่อให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และสามารถอพยพ เคล่ือนย้ายไปสู่ท่ีปลอดภัย ได้ทันเวลา 
  (1) บทบาทหน้าที่ในการแจ้งเตือนภัย 
   ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก มีหน้าท่ีในการแจ้งเตือนภัยกองอ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ กองอ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น เพื่อแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบในพื้นท่ี
เส่ียงภัยให้เฝูาระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์  และสามารถอพยพเคล่ือนย้ายไปสู่ท่ีปลอดภัยได้  
และให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นท่ีท่ีคาดว่าจะเกิดภัยประเมินสถานการณ์
จากระดับความรุนแรงของภัยและด าเนินการแจ้งเตือนภัย        
  (2) วิธีการแจ้งเตือนภัย มี ๓ วิธี 
   1. แจ้งเตือนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
    โดยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ และ
หอกระจายข่าวเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน   
   2. แจ้งเตือนผ่านหน่วยงาน  
     โดยใช้กลไกระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผ่านหน่วยงานต่างๆ 
ตามล าดับ  คือ ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ สู่ระดับท้องถิ่น(ทต.) 
   3. แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง  
    โดยผ่านทาง  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อาสาสมัครปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย (อปพร.)  และสมาชิกสภา ทต. เป็นต้น 
  (3) ระดับการแจ้งเตือนภัย 
     1 การแจ้งเตือนภัยระดับจังหวัด 
     เป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ผ่านระบบเครือข่ายและระบบส่ือสารและส่ือ
ประชาสัมพันธ์ทางราชการและเอกชน เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุส่ือสาร โทรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัด 
     2 การแจ้งเตือนภัยระดับอ าเภอ 
     เป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ผ่านระบบเครือข่ายและระบบส่ือสาร และ 
ส่ือประชาสัมพันธ์ทางราชการและเอกชน เช่น วิทยุชุมชน วิทยุส่ือสาร โทรสาร ผ่านหน่วยงานอ าเภอ 
     3 การแจ้งเตือนภัยระดับต าบล/หมู่บ้าน 
    เป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ให้อาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และเครือข่ายเฝูาระวังและแจ้งเตือนภัยในระดับต าบล/หมู่บ้าน โดยใช้ระบบส่ือสารและส่ือประชาสัมพันธ์
ในการแจ้งเตือนภัย เช่น เสียงตามสาย วิทยุ หอกระจายข่าว ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน โทรโข่ง นกหวีด 
หรือสัญญาณเสียงท่ีก าหนดใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจ าหมู่บ้านหรือต าบล 
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 3. การประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ 
  หลกัเกณฑ ์
   การประกาศพื้นท่ีประสบภัยพิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทด
รองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม   
  แนวทางปฏิบัติ 
  1. เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในท้องท่ีใด หากเป็นกรณีฉุกเฉินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ 
ให้ภัยพิบัตินั้นเป็นภัยพิบัติฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  โดยมีส านักงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เป็นหน่วยงานในการจัดท าประกาศให้  ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
   (1.1) ประเภทของภัย 
     (1.2) พื้นท่ีท่ีเกิดภัย 
   (1.3) วัน เดือน ปี ท่ีเกิดและส้ินสุดภัย 
    (1.4) เวลาเริ่มต้นและเวลาส้ินสุดของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันท่ีเกิดภัย 
  2. กรณีท่ีภัยยังไม่ยุติในเวลาท่ีก าหนดให้ระบุในประกาศว่า “ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินยังไม่
ยุติ” และเมื่อภัยยุติแล้วให้ประกาศ “วันส้ินสุดของภัย” หากไม่สามารถด าเนินการได้ตามก าหนด ให้เป็น
ดุลพินิจของอธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีจะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการให้ความ
ช่วยเหลือตามความจ าเป็นและเหตุการณ์เฉพาะหน้า 
    3. การประกาศให้ภัยพิบัตินั้นเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินทันทีเมื่อเกิดภัยพิบัตินั้น ท้ังนี้ต้อง  
ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันท่ีเริ่มด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดย 
    (1.) ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขนาดเล็ก เป็นภัยพิบัติก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย ไม่เกิน 20 หลังคาเรือน หรือมีผู้ประสบภัยพิบัติจ านวนไม่เกิน 50 ครัวเรือน หรือไม่
เกิน 200 คน หรือมีพื้นท่ีทางการเกษตร ปศุสัตว์ และประมงท่ีได้รับความเสียหายไม่เกิน 1,000 ไร่ 
     (2.) ภัยพิบัติฉุกเฉินเฉพาะหน้า เป็นภัยพิบัติเกิดโดยปัจจุบันทันด่วน และต้อง
รีบด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีเมื่อเกิดภัย   
 4. การประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานรัฐ 
  (1) หลักการ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมการประสานการปฏิบัติกับ
หน่วยงานภาครัฐ  ในการจัดการกับสาธารณภัยทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใต้
พระราชบญัญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
  (2) วัตถุประสงค์ 
    (1) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนและขั้นตอนในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
    (2) เพื่อเป็นการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การส่ังการของผู้อ านวยการตามพระราชบัญญัติปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
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  (3) การปฏิบัติ 
    ก่อนเกิดสาธารณภัย 
    (1) จัดท าแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนปฏิบัติการอื่นๆ ในการจัดการ
กับสาธารณภัย 
    (2) จัดให้มีการซักซ้อมแผนเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอทุกปี 
    (3) จัดให้มีมาตรการ โครงการ กิจกรรม ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภายใต้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (4) จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องหมาย สัญญาณ หรือส่ิงอื่นใดในการ
แจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
    (5) จัดให้มีการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าท่ี และประชาชนเกี่ยวกับการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
   ขณะเกิดสาธารณภัย 
    (1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินตามแผนการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยท้องถิ่นและพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
   (2) จัดต้ังศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจขึ้น และแบ่งอ านาจหน้าท่ีตามโครงสร้าง 
    (3) ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามอ านาจหน้าท่ีตามโครงสร้าง 
    (4) อพยพประชาชนผู้ประสบภัยตามอ านาจหน้าท่ี 
    (5) จัดเจ้าหน้าท่ีประสานงานกับกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอ าเภอ และกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ตลอด 24 ช่ัวโมง 
    (6) ให้น าอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
    (7) กรณีท่ีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และจัดการระงับภัยได้ ให้ร้องขอ
ความช่วยเหลือจากกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยช้ันเหนือขึ้นไป 
    หลังเกิดสาธารณภัย 
    (1) ส ารวจความเสียหายของส่ิงสาธารณประโยชน์ และความเสียหายต่างๆ  
    (2) ซ่อมแซมส่ิงสาธารณประโยชน์ท่ีได้รับความเสียหายให้สามารถใช้ ได้ใน
เบ้ืองต้น และการวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาว 
    (3) จัดท าบัญชีรายช่ือผู้ประสบภัย เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.
2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2549 
 5. การประสานการปฏิบัติกับองค์การสาธารณกุศล 
  (1) หลักการ  การปฏิบัติเมื่อเกิดภัย ได้แก่ การขจัดหรือลดความรุนแรงของภัย รวมท้ัง
การรักษาขวัญก าลังใจของประชาชนและความเป็นระเบียบในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีและ
อาสาสมัครให้คงไว้ ซึ่งเป็นงานท่ีทุกฝุายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจะต้องร่วมแรงร่วมใจกัน
ด าเนินการเพื่อให้สภาวะภัยหมดส้ินโดยเร็วจึงจ าเป็นต้องใช้ก าลังอาสาสมัคร มูลนิธิ องค์การสาธารณกุศล
เข้าช่วยเหลือ 
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  (2) วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อระงับภัยท่ีเกิดขึ้นให้ยุติลงโดยเร็ว โดยอาศัยการผนึกก าลังจากอาสาสมัคร 
ภาคประชาชน มูลนิธิ องค์การสาธารณกุศล 
    2. เพื่อรักษาความเป็นระเบียบในการปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือประชาชนของเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ และอาสาสมัคร มูลนิธิ องค์การสาธารณกุศล 
   3. เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
ประชาชน ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การส่ังการของผู้อ านวยการ ตามพระราชบัญญัติ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
   (3) การปฏิบัติ 
    ก่อนเกิดสาธารณภัย 
    (1) จัดท าบัญชีรายช่ือองค์การสาธารณกุศลภายในเขตพื้นท่ีพร้อมสถานท่ีต้ัง 
รายช่ือ ผู้ติดต่อประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ และทรัพยากรท่ีสามารถให้การสนับสนุนได้ 
    (2) ให้องค์การสาธารณกุศลในพื้นท่ีจัดเจ้าหน้าท่ีประสานงานกับส านักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และอ าเภอ ตลอด 24 ช่ัวโมง พร้อมอุปกรณ์และก าลังคนท่ี
สามารถปฏิบัติภารกิจได้         
   ขณะเกิดสาธารณภัย 
    (1) เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน ถ้าองค์การสาธารณกุศลไปถึงพื้นท่ีประสบภัยก่อน 
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบให้กั้นเขตพื้นท่ีอันตรายและกันไม่ให้ผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยังพื้นท่ีอันตราย พร้อมท้ัง
แจ้งหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโดยทันที เพื่อด าเนินการควบคุมสถานการณ์สาธารณภัย 
    (2) กรณีท่ีได้รับการประสานจากส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตพื้นท่ีหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคล่ือนท่ีเร็วออกไปยังท่ีเกิดเหตุ  และ
ให้รายงานตัวท่ีศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจหรือผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อรับมอบหมายภารกิจในก าร
ปฏิบัติการ 
   หลังเกิดสาธารณภัย 
   (1) ช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยใน
สถานท่ีเกิดเหตุ และพื้นท่ีรองรับการอพยพ 
    (2) ประสานหน่วยแพทย์และพยาบาล อีกท้ังให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่
ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมท้ังล าเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล 
    (3) อพยพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยไปยังท่ีปลอดภัย หรือพื้นท่ีรองรับการ
อพยพ   
  (4) การประสานงาน 
    1. ในภาวะปกติ ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลหน้า
สตนเป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศลในพื้นท่ี 
   2. ในภาวะฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้น หรือมีการประกาศเขตภัยพิบัติ
ในพื้นท่ีท่ีประสบสาธารณภัยให้อาสาสมัคร มูลนิธิ องค์การสาธารณกุศล ต้องรายงานตัวต่อผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ หรือศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ี ท่ีจัดต้ังขึ้นแล้วแต่กรณีเพื่อ
ประสานการปฏิบัติ 



[49] 

 

 6. การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน    
  หลักการ 
   กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลหน้าสตนท าหน้าท่ีเป็น
ศูนย์กลางการส่ือสาร  ในเขตรับผิดชอบของตนตลอด 24 ช่ัวโมง 
   แนวทางปฏิบัติ 
   1. ให้ใช้เส้นทางติดต่อส่ือสารร่วมกับข่ายการส่ือสารโทรคมนาคมเครือข่ายอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและจัดระบบส ารองเพิ่มเติม รวมท้ังพิจารณาใช้ประโยชน์จาก
ข่ายส่ือสารของชมรมวิทยุอาสาสมัครท้องถิ่น โดยยึดหลักการรักษาความปลอดภัยทางการส่ือสารควบคู่
กับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อส่ือสารด้วย ระบบโทรคมนาคมของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ 
    (1) ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
    (2) ศูนย์ส่ือสารที่ท าการปกครองจังหวัด 
    (3) สถานีส่ือสารกองก ากับการต ารวจภูธรจังหวัด 
    (4) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ   
    (5) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
    (6) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
  2. ในกรณีท่ีระบบการส่ือสารหลักภายในองค์กรไม่สามารถใช้งานได้ ให้น าระบบส่ือสาร
ส ารองมาใช้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    1. คล่ืนความถ่ีการใช้งานของวิทยุส่ือสาร 
     (1) ให้แต่ละหมู่/พื้นท่ีจัดให้มีคล่ืนความถ่ีของตนเอง 
     (2) นอกจากนี้จัดให้มีคล่ืนความถี่กลางส าหรับติดต่อประสานงาน
ระหว่างศูนย์และหน่วยงานของส่วนราชการ ท้ังในภาวะปกติและไม่ปกติ 
    2. จัดเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์วิทยุส่ือสารตลอด 24 ช่ัวโมง 
  ระบบสื่อสาร 
    1. ระบบสื่อสารหลัก ได้แก่ 
     (1) โทรศัพท์ 
    (2) โทรสาร 
    (3) โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ระบบ CALL CENTER ระบบรับแจ้งเหตุ 
   2. ระบบสื่อสารรอง  
     (1) วิทยุส่ือสารข่ายต่างๆ เช่น ระบบ HF/SBB ฯลฯ 
     (2) สถานีโทรทัศน์  สถานีวิทยุชุมชน ระบบกระจายเสียงตามสาย   
    (3) วิทยุกระจายเสียง AM/FM 
    (4) ระบบส่ือสารผ่านดาวเทียม 
   3. ระบบสื่อสารส ารอง ได้จัดเตรียมระบบส่ือสารส ารองไว้ใช้ทดแทนในกรณี
ระบบส่ือสารหลักไม่สามารถใช้การได้ เช่น โทรศัพท์  โทรสาร  โทรศัพท์เคล่ือนท่ี    
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แผนภมู ิ: การตดิตอ่สือ่สารในการปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองอ านวยการ 
ปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดข้างเคียง 

 

กองอ านวยการปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

 
กองอ านวยการปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 

กองอ านวยการปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนต าบล 

 

หนว่ยปฏิบตั ิ
 

หนว่ยปฏิบตั ิ
 

หนว่ยปฏิบตั ิ

 
หน่วยทหารในพ้ืนที่ 

 

องค์กรภาคเอกชน  
(ชมรม/สมาคม/มลูนิธิ) 
ที่มีเครื่องมือสื่อสาร 

 

กองอ านวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาล 
 

 

กองอ านวยการปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

เมืองพัทยา 

 

 “ สายด่วนนิรภัย 1784 ” 
ศูนย์อ านวยการบรรเทาสาธารณภัย    
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    
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 7. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 
   หลักการ 
  เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในช่วงเกิดสถานการณ์ภัยพิบั ติ             
สู่สาธารณชน ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ  และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยขอ ง
หน่วยงาน อย่างถูกต้อง  มีความเป็นเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งจะท าให้มีทัศนคติท่ีดี และ
มีความเข้าใจ ท่ีถูกต้อง อันจะช่วยให้ประชาชนมีความตระหนักถึงภัยอันตรายท่ีเกิดขึ้น และปูองกันความ
ต่ืนตระหนก ตกใจ ความกลัวเกินกว่าเหตุ ความเข้าใจผิด ตลอดจนความสับสนอลหม่านด้านข้อมูล
ข่าวสาร และกระแสข่าวลือต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อความร่วมมือของประชาชนในพื้นท่ี และภาพลักษณ์
ของหน่วยงาน 
   (1) ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ ควรก าหนดแผนประชาสัมพันธ์ส าหรับใช้ปฏิบัติ
ในช่วงเกิดสถานการณ์ภัย ซึ่งประกอบด้วย การเตรียมพร้อม การก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน ว่าควรมี
อะไรบ้างด าเนินงานอย่างไรและจัดแบ่งหน้าท่ีและแนวทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน  ท้ังนี้ เพื่อให้การ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังก าหนดเจ้าหน้าท่ีเฉพาะใน
การเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแก่ส่ือมวลชนโดยเฉพาะ เพื่อให้ข้อมูลเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ ปูองกันปัญหาความคลาดเคล่ือนในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารของ
ส่ือมวลชน ท่ีอาจก่อให้เกิดภาพลักษณ์ในเชิงลบและท าลายความเช่ือถือของผู้ประสบภัยต่อหน่วยงาน 
   (2) ในระยะเกิดเหตุ ก่อนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชน 
ควรด าเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่างละเอียด เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน รวมท้ังต้องเป็น
ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ปูองกันการสับสนของประชาชน ซึ่งจะช่วยลดความต่ืนตระหนกจากการน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารที่ไม่ชัดเจน 
    (3) ในการประชาสัมพันธ์ ควรค านึงถึงความรู้สึกของผู้รับรู้ข่าวสาร และผู้ท่ี
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ  โดยเฉพาะผู้ประสบภัยพิบัติ ซึ่งควรน าเสนอในลักษณะของการให้
ขวัญและก าลังใจ  และเป็นการรายงานข่าวด้วยความถูกต้องและชัดเจน รูปแบบของการส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์จะต้องเหมาะกับความสูญเสียท่ีเกิดขึ้น  เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีกับ
ประชาชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังสามารถสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกกับผู้ประสบภัยและ
สาธารณชน ตลอดจนปูองกันการเกิดปัญหาเรื่องความเส่ือมเสียต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นภายหลังจาก
สถานการณ์ภัยพิบัติสลงบลงแล้ว 
    (4) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ควรด าเนินการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง 
ทางส่ือต่างๆ ท้ังส่ือส่ือวิทยุกระจายเสียงหอกระจายข่าว เพื่อลดผลกระทบจากกระแสข่าวลือท่ีอาจเกิดขึ้น
ในช่วงท่ีเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ และในกรณีท่ีมีข่าวเชิงลบท่ีส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์หน่วยงานควร
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารพร้อมช้ีแจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนได้เข้าใจถูกต้องตรงกัน 
    (5) กรณีท่ีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน  ให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารการให้ความช่วยเหลือต่อ
หน่วยงานส่วนกลาง เพื่อน าเสนอข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชนต่อไป 
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   แนวทางปฏิบัติ 
   (1) ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้
ส่ือมวลชนและประชาชนทราบถึงสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลืออย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง 
   (2) จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจด้านสาธารณภัย ผ่านส่ือ
ทุกต่างๆ เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (3) ประสานความร่วมมือกับส่ือมวลชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐ
และเอกชน มูลนิธิ องค์กรชุมชนต่างๆ  เพื่อสนับสนุนเผยแพร่ความรู้ และข่าวสารด้านสาธารณภัยให้แก่
ประชาชนได้รับทราบถูกต้องและทันเหตุการณ์ 
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บทที ่9 
 

การอพยพ 
วัตถุประสงค์ 
    เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการและ
สามารถด าเนินการอพยพเคล่ือนย้ายเป็นไปอย่างมีระบบสามารถระงับการแตกต่ืนเสียขวัญของประชาชน
ไปสู่สถานท่ีปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเคล่ือนย้ายส่วนราชการมาอยู่ในเขตปลอดภัย
และสามารถให้การบริการประชาชนได้  
 
การปฏิบัติ 
 1. องค์กรหลักที่ด าเนินการอพยพ 
  (๑) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลหน้าสตน  ท าหน้าท่ี 
อ านวยการ ควบคุม สนับสนุนการปฏิบัติ  ในฐานะผู้อ านวยการระดับท้องถิ่น ท่ีเป็นผู้บัญชาการและ
บังคับบัญชาเจ้าหน้าท่ีในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นท่ีต าบลหน้าสตน 
  (2) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลหน้าสตน  ท าหน้าท่ี
อพยพประชาชนในเขตความรับผิดชอบของตน และปฏิบัติตามการส่ังการของกองอ านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยต าบลหน้าสตน และช้ันเหนือขึ้นไป (อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น) 
 2. องค์กรสนับสนุนการปฏิบัติ ได้แก่ 
  (1) ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ในเขตท้องท่ีมีหน้าท่ีปฏิบัติการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยร่วมในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และให้การสนับสนุนตามอ านาจหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน 
  (2) องค์กรเอกชน มูลนิธิ มีหน้าท่ีให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงานตามแผนรวมท้ังให้
การสนับสนุนการปฏิบัติเมื่อได้รับการร้องขอ ตามท่ีผู้อ านวยการจะส่ังการในกรณีท่ีเกิดสาธารณภัย  
  (3) ประชาชนในเขตท้องท่ี มีหน้าท่ีใหก้ารสนับสนุนในการปฏิบัติงานตามแผนรวมท้ังให้
การสนับสนุนการปฏิบัติเมื่อได้รับการร้องขอ ตามท่ีผู้อ านวยการส่ังการในกรณีท่ีเกิดสาธารณภัย  
 3. การเตรียมการอพยพ 
  1. จัดท าแผนอพยพในพื้นท่ีเส่ียงจากสาธารณภัย ให้ด าเนินการดังนี้ 
   (1) ประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้อ านวยการศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ทต.หน้าสตน  ส านักปลัด  ส่วนกองช่าง  ส่วนกองคลัง  ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าทางศาสนา ผู้บริหาร 
สถานศึกษา และ อปพร.ต าบลหน้าสตน 
  2. เตรียมการอพยพ  ให้ด าเนินการดังนี้ 
   (1) จัดท าแผนอพยพในพื้นท่ีเส่ียงจากสาธารณภัย 
   (2) จัดหาสถานท่ีปลอดภัยส าหรับการอพยพประชาชน 
   (3) จัดเตรียมเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางส ารอง ท่ีไม่ขัดขวางต่อการ
ปฏิบัติการทางทหาร 
   (4) จัดท าปูายแสดงสัญญาณเตือนภัยบอกเส้นทางอพยพไปสู่สถานท่ีปลอดภัย 
   (5) จัดเตรียมสรรพก าลังหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือหน่วยอพยพ 
   (6) จัดเตรียมยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ เช่น รถยนต์ อุปกรณ์กู้ภัย ก าลังพล 
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   (7) จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้ในการช่วยเหลือตัวเองให้แก่ประชาชนเมื่อ
อยู่ในภาวะฉุกเฉิน 
   (8) จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนอพยพจากสาธารณภัย 
   (9) จัดท าคู่มือการอพยพจากสาธารณภัย ให้ประชาชนศึกษา 
 4. ขั้นตอนการอพยพ 
  1. เมื่อคาดว่าจะเกดิสาธารณภยัขึ้นในทอ้งที่ใด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์
เหตุการณ์ให้ประชาชนทราบ และให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์และเตรียมการอพยพประชาชนในกรณีท่ี
จ าเป็น 
  2. การเตรียมการอพยพ 
   (1) การจัดท าแผนอพยพ ให้ก าหนดรายละเอียดดังนี้ 
    1. ส ารวจและจัดท าบัญชีจ านวนผู้อพยพไว้ล่วงหน้า โดยแยกประเภท
ตามล าดับความเร่งด่วน 
    2. ก าหนดเขตพื้นท่ีรวมพลและพื้นท่ีรองรับการอพยพไว้ โดยแน่นอน 
    3. ก าหนดเจ้าหน้าท่ีด าเนินการอพยพไว้ล่วงหน้า โดยระบุหน้าท่ีความ
รับผิดชอบไว้ให้ชัดเจน 
    4. ส ารวจยานพาหนะ น้ ามันเช้ือเพลิงตลอดจนระบบการส่ือสารส าหรับ
การอพยพ 
    5. ก าหนดเส้นทางอพยพหลัก และเส้นทางรองท่ีชัดเจน 
    6. ก าหนดสถานท่ีปลอดภัยเป็นพื้นท่ีรองรับการอพยพ 
    7. ก าหนดระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยและความสงบ
เรียบร้อยในการอพยพการอยู่อาศัยในพื้นท่ีรองรับการอพยพตลอดจนการอพยพกลับ 
    8. ให้ความช่วยเหลือ และบริการในการด ารงชีพ และระบบสุขลักษณะ
ตามสมควร 
    9. จัดให้มีส่ิงสาธารณูปโภค และส่ิงอ านวยความสะดวกเพิ่มเติมตลอดจน
ร่างระเบียบในการควบคุมการใช้ส่ิงเหล่านี้ 
    10. ให้แบ่งการปกครองในพื้นท่ีอพยพออกเป็นกลุ่ม และให้จัดท า
ทะเบียนและจัดระเบียบการปกครอง 
   (2) ให้จัดแบ่งประเภทของบุคคลตามล าดับเร่งด่วน ดังนี้ 
    1. ผู้ปุวยทุพพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรีตามล าดับ 
    2. บุคคลหรือประชาชนท่ัวไปท่ีไม่มีความจ าเป็นในการปฏิบัติการในพื้นท่ี 
   (3) การจัดเตรียมพื้นท่ีรองรับการอพยพไว้ล่วงหน้าให้เป็นตามลักษณะความ
จ าเป็น ดังนี้ 
    1. ต้องห่างจากพื้นท่ีอันตราย 
    2. ต้องไม่กีดขวางหรือเหนี่ยวรั้งการปฏิบัติการ 
    3. เป็นพื้นท่ีท่ีสามารถจัดการด้านสุขลักษณะได้ 
    4. มีความสะดวกในเส้นทางคมนาคม 
    5. มีส่ิงอ านวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคตามสมควร 
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  3. การจัดระเบียบสถานที่อพยพและการอ านวยความปลอดภัย 
   1. การจัดระเบียบสถานท่ีอพยพ 
    (1) ควรมีการประสานงานล่วงหน้ากับหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของสถานท่ีและ
พื้นท่ีปลอดภัยส าหรับการอพยพและควรจัดพื้นท่ีให้เหมาะสมกับจ านวนประชากรท่ีอพยพ หากพื้นท่ีไม่เพียงพอ
ต่อจ านวนประชากรให้จัดหาสถานท่ีปลอดภัยแห่งอื่นไว้รองรับ โดยพิจารณาจากฐานข้อมูลประชากรในชุมชน
หรือหมู่บ้านพื้นท่ีเส่ียงภัย 
    (2) ควรจัดก าลังส่วนหนึ่งท าความสะอาดสถานท่ีท่ีใช้ส าหรับการอพยพให้
ถูกสุขลักษณะ 
    (3) ควรจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในสถานท่ีปลอดภัยหรือ
สถานท่ีอพยพให้แก่ผู้อพยพตามสมควร 
    (4) ควรจัดระเบียบพื้นท่ีอพยพ โดยแบ่งพื้นท่ีให้เป็นสัดส่วนเป็นกลุ่ม
ครอบครัวหรือกลุ่มชุมชน เพื่อเกิดความสะดวกในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและการส่ือสาร 
   2. การอ านวยความปลอดภัย 
    (1) ควรจัดระเบียบเวรยามในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามความ
เหมาะสมโดยประสานงานขอก าลังเจ้าหน้าท่ีต ารวจและอาสาสมัคร   
    (2) ควรให้การสนับสนุนในการด าเนินการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นท่ี
รองรับการอพยพ 
  4. การดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ 
   กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต าบลหน้าสตน จัดเจ้าหน้าท่ี
ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจในพื้นท่ีเพื่อจัดก าลังสายตรวจไปดูแลบ้านเรือนของผู้อพยพเป็นระยะๆ 
หากก าลังเจ้าหน้าท่ีต ารวจไม่เพียงพอให้ประสานขอก าลังสนับสนุนจากหน่วยอาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน (อปพร.) หรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชน 
  5. การแจ้งความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ 
   1. ควรมีการติดตามความเคล่ือนไหวของสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่องจากทุกส่ือและจากทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง แล้วประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง
สถานการณ์สาธารณภัยเป็นระยะๆ เพื่อลดความต่ืนตระหนกของประชาชนในพื้นท่ีท่ีประสบภัย 
    2. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยควรมีการยืนยันให้ชัดเจนถึง 
การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย พร้อมท้ังแจ้งให้ผู้อพยพเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ท่ีต้ังต่อไป 
  6. การอพยพกลับ 
   ประชาชน 
    1. เมื่อได้รับข่าวสารการแจ้งว่าสถานการณ์ภัยได้ส้ินสุดลงแล้วประชาชนต้องให้
ความร่วมมือและเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับการอพยพกลับและรอรับแจ้งจุดอพยพกลับ 
   ผู้น าชุมชนหรือผู้น าหมู่บ้าน 
    2. ผู้น าชุมชนหรือผู้น าหมู่บ้านต้องจัดระเบียบและจัดล าดับก่อนหลังของการ
อพยพ อย่างเป็นระบบไปสู่ท่ีต้ังเดิม และประสานงานการอพยพกับเจ้าหน้าท่ีท่ีด าเนินการควบคุมดูแลการอพยพ 
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   หน่วยอพยพ 
    3. เมื่อได้รับการแจ้งข่าวว่าสถานการณ์ภัยได้ส้ินสุดลงแล้วหน่วยอพยพประสบ
ภัยของศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจต้องทราบเส้นทางกลับสู่พื้นท่ีเปูาหมาย (ภายในชุมชนหรือหมู่บ้าน)   
และต้องตรวจสอบสภาพยานพาหนะส าหรับการอพยพให้พร้อมก่อนออกปฏิบัติหน้าท่ี รวมท้ังติดต่อ
ประสานงานกับผู้น าชุมชนหรือผู้น าหมู่บ้านทุกระยะให้เตรียมตัวให้พร้อมส าหรับการอพยพกลับและรอรับ
แจ้งจุดอพยพกลับท่ีต้ังเดิมอย่างปลอดภัย 
 5. สถานที่ที่อพยพ 
  1)  พืน้ทีห่มู่ที ่1  บ้านหนา้สตน 
   สถานที่ปลอดภยั 
   - โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร ์
   - โรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาล 
   - ท่ีท าการเทศบาลต าบลหน้าสตน 
   เสน้ทางอพยพหลกัและเสน้ทางส ารอง 
   - ถนนเพชรเกษม – ปากพนัง 
   - ถนนเพชรเกษม – สงขลา 
   ผูร้ับผิดชอบในการอพยพ 
   - นางราตรี  เพ็ชรฆาต   ผู้ใหญ่บ้าน/พร้อมคณะท างาน 
   - นายเผด  หมุดหมัด   สมาชิกสภา ทต.หน้าสตน 
   - นายสมรักษ์  มากด า   อปพร.หน้าสตน 
   - นายสมพร  ไต้เล่ียง   อปพร.หน้าสตน 
   - นางถวิล  ด าล้วนเส้ง   อปพร.หน้าสตน 
   - นางสมคิด  เกิดวัน     อปพร.หน้าสตน 
   - นายอัมพล  วาทีรักษ์   อปพร.หน้าสตน 
   - นายณรงค์ฤทธิ์  คงเรือง   อปพร.หน้าสตน 
   - นายสนิท  ศรีเจ้า     อปพร.หน้าสตน 
   - นางสมมาศ  เดชชู   อปพร.หน้าสตน 
   - นายจ าลอง  เจ้ยแก้ว   อปพร.หน้าสตน 
   - นางพรภิรมณ์  ยิ้มสุด     อปพร.หน้าสตน 
   - นายทวิวัส  เหล่ียมดี     อปพร.หน้าสตน  
  2)  พืน้ทีห่มู่ที ่2  บ้านหวัอา้ยดว้น 
   สถานที่ปลอดภยั 
   - โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร ์
   - โรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาล 
   - ท่ีท าการเทศบาลต าบลหน้าสตน 
   เสน้ทางอพยพหลกัและเสน้ทางส ารอง 
   - ถนนเพชรเกษม – ปากพนัง 
   - ถนนเพชรเกษม – สงขลา 
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   ผูร้ับผิดชอบในการอพยพ 
   - นายสมิง  พิพัฒนานนท์   ผู้ใหญ่บ้าน/พร้อมคณะท างาน 
   - นายพนม  ด าล้วนเส้ง   สมาชิกสภา ทต.หน้าสตน 
   - นายสมรักษ์  มากด า   อปพร.หน้าสตน 
   - นายสมพร  ไต้เล่ียง   อปพร.หน้าสตน 
   - นางถวิล  ด าล้วนเส้ง   อปพร.หน้าสตน 
   - นางสมคิด  เกิดวัน     อปพร.หน้าสตน 
   - นายอัมพล  วาทีรักษ์   อปพร.หน้าสตน 
   - นายณรงค์ฤทธิ์  คงเรือง   อปพร.หน้าสตน 
   - นายสนิท  ศรีเจ้า     อปพร.หน้าสตน 
   - นางสมมาศ  เดชชู   อปพร.หน้าสตน 
   - นายจ าลอง  เจ้ยแก้ว   อปพร.หน้าสตน 
   - นางพรภิรมณ์  ยิ้มสุด     อปพร.หน้าสตน 
   - นายทวิวัส  เหล่ียมดี     อปพร.หน้าสตน 
  3)  พื้นที่หมู่ที่ 3  บ้านหัวท่าเข็น 
   สถานที่ปลอดภยั 
   - โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์  
   - โรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาล 
   - ท่ีท าการเทศบาลต าบลหน้าสตน 
   เสน้ทางอพยพหลกัและเสน้ทางส ารอง 
   - ถนนเพชรเกษม – สงขลา 
   - ถนนเพชรเกษม – นครศรีธรรมราช 
   ผูร้ับผิดชอบในการอพยพ 
   - นายสันติ  นิยมเดชา   ผู้ใหญ่บ้าน/พร้อมคณะท างาน 
   - นายพิเชษฐ์  นิยมเดชา   สมาชิกสภา ทต.หน้าสตน 
   - นายย่าสีน  โต๊ะเส็น   อปพร.หน้าสตน 
   - นายกู๊ดร๊อต  สันสุวรรณไล  อปพร.หน้าสตน 
   - นายธานี  นุ่นรอด   อปพร.หน้าสตน 
   - นายมนัส  เนียมรินทร์   อปพร.หน้าสตน 
   - นายจงรักษ์  เนียมรินทร์   อปพร.หน้าสตน 
   - นายอนันต์  โต๊ะเส็น   อปพร.หน้าสตน 
  4)  พืน้ทีห่มู่ที ่4  บ้านบางทราย 
   สถานที่ปลอดภยั 
   - วัดศาลาแก้ว 
   - โรงเรียนวัดศาลาแก้ว 
   - ท่ีท าการเทศบาลต าบลหน้าสตน 
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   เสน้ทางอพยพหลกัและเสน้ทางส ารอง 
   - ถนนเพชรเกษม – หัวไทร 
   - ถนนเพชรเกษม – บ้านราม 
   ผูร้ับผิดชอบในการอพยพ 
   - นายณรงค์ชัย  พันธุรัตน์   ผู้ใหญ่บ้าน/พร้อมคณะท างาน 
   - นายจรัญ  เดชสุวรรณ   สมาชิกสภา ทต.หน้าสตน 
   - นายสมรักษ์  มากด า   อปพร.หน้าสตน 
   - นายสมพร  ไต้เล่ียง   อปพร.หน้าสตน 
   - นางถวิล  ด าล้วนเส้ง   อปพร.หน้าสตน 
   - นางสมคิด  เกิดวัน     อปพร.หน้าสตน 
   - นายอัมพล  วาทีรักษ์   อปพร.หน้าสตน 
   - นายณรงค์ฤทธิ์  คงเรือง   อปพร.หน้าสตน 
   - นายสนิท  ศรีเจ้า     อปพร.หน้าสตน 
   - นางสมมาศ  เดชชู   อปพร.หน้าสตน 
   - นายจ าลอง  เจ้ยแก้ว   อปพร.หน้าสตน 
   - นางพรภิรมณ์  ยิ้มสุด     อปพร.หน้าสตน 
   - นายทวิวัส  เหล่ียมดี     อปพร.หน้าสตน 
  5)  พื้นที่หมู่ที่ 5  บ้านโพธิ์ทะเลงาม  
   สถานที่ปลอดภยั 
   - โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร ์
   - โรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาล 
   - ท่ีท าการเทศบาลต าบลหน้าสตน 
   เสน้ทางอพยพหลกัและเสน้ทางส ารอง 
   - ถนนเพชรเกษม – สงขลา 
   - ถนนเพชรเกษม – นครศรีธรรมราช  
   ผูร้ับผิดชอบในการอพยพ 
   - นางพิมล  จงจิระพงค์   ผู้ใหญ่บ้าน/พร้อมคณะท างาน 
   - นายสายน้ า  ทิศสักบุรี   สมาชิกสภา ทต.หน้าสตน 
   - นายประสิทธิ์  เพ็ชรคง   อปพร.หน้าสตน 
   - นายสมศักดิ ์ บัวทอง   อปพร.หน้าสตน 
   - นายสมพร  เขียวแต้ม   อปพร.หน้าสตน 
   - นายสุพร  เกื้อมา   อปพร.หน้าสตน 
   - นายเกษม  จิตตรานนท์   อปพร.หน้าสตน 
   - นางนิภา  เพ้ชรศรี   อปพร.หน้าสตน 
   - นางจุฑาทิพย์  ทิพย์กองลาศ  อปพร.หน้าสตน 
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   6)  พื้นที่หมู่ที่ 6  บ้านหน้าทวด 
   สถานที่ปลอดภยั 
   - โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร ์
   - โรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาล 
   - ท่ีท าการเทศบาลต าบลหน้าสตน 
   เสน้ทางอพยพหลกัและเสน้ทางส ารอง 
   - ถนนเพชรเกษม – สงขลา 
   - ถนนเพชรเกษม – นครศรีธรรมราช 
   ผูร้ับผิดชอบในการอพยพ 
   - นายสมศักดิ์   บัวมาศ   ผู้ใหญ่บ้าน/พร้อมคณะท างาน 
   - นายสุพจน์  จุดสังข์   สมาชิกสภา ทต.หน้าสตน 
   - นายประสิทธิ์  เพ็ชรคง   อปพร.หน้าสตน 
   - นายสมศักดิ ์ บัวทอง   อปพร.หน้าสตน 
   - นายสมพร  เขียวแต้ม   อปพร.หน้าสตน 
   - นายสุพร  เกื้อมา   อปพร.หน้าสตน 
   - นายเกษม  จิตตรานนท์   อปพร.หน้าสตน 
   - นางนิภา  เพ้ชรศรี   อปพร.หน้าสตน 
   - นางจุฑาทิพย์  ทิพย์กองลาศ  อปพร.หน้าสตน 
  7)  พื้นที่หมู่ที่ 7  บ้านหน้าศาลเหนือ 
   สถานที่ปลอดภยั 
   - โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร ์
   - โรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาล 
   - ท่ีท าการเทศบาลต าบลหน้าสตน 
   เสน้ทางอพยพหลกัและเสน้ทางส ารอง 
   - ถนนเพชรเกษม – สงขลา 
   - ถนนเพชรเกษม – ปากพนัง 
   ผูร้ับผิดชอบในการอพยพ 
   - นายไฝสอน  นิยมเดชา   ผู้ใหญ่บ้าน/พร้อมคณะท างาน 
   - นายอรรถพล  นิยมเดชา   รองนายกเทศมนตรี ทต.หน้าสตน 
   - นายย่าสีน  โต๊ะเส็น   อปพร.หน้าสตน 
   - นายกู๊ดร๊อต  สันสุวรรณไล  อปพร.หน้าสตน 
   - นายธานี  นุ่นรอด   อปพร.หน้าสตน 
   - นายมนัส  เนียมรินทร์   อปพร.หน้าสตน 
   - นายจงรักษ์  เนียมรินทร์   อปพร.หน้าสตน 
   - นายอนันต์  โต๊ะเส็น   อปพร.หน้าสตน 
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  8)  พืน้ทีห่มู่ที ่8  บ้านเกาะยาว 
   สถานที่ปลอดภยั 
   - โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร ์
   - โรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาล 
   - ท่ีท าการเทศบาลต าบลหน้าสตน 
   เสน้ทางอพยพหลกัและเสน้ทางส ารอง 
   - ถนนเพชรเกษม – สงขลา  
   - ถนนเพชรเกษม – ปากพนัง 
   ผูร้ับผิดชอบในการอพยพ 
   - นายสุกิจ  เนียมรินทร์   ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
   - นายอัษฏา  เนียมรินทร์   สมาชิกสภา ทต.หน้าสตน 
   - นายเขียว  เส้งเซ่ง   สมาชิกสภา ทต.หน้าสตน 
   - นายศิริภพ เจ้ยแก้ว   อปพร.หน้าสตน  
   - นายเฉลิม  เรืองโรจน์   อปพร.หน้าสตน 
   - นายเอกชัย  เขาไข่แก้ว   อปพร.หน้าสตน 
   - นายนิรัตน์  ยิ้มสุด   อปพร.หน้าสตน 
   - นายสุเชษฐ์  ผอมเกื้อ   อปพร.หน้าสตน 
   - นายนุวงค์   เขียวแต้ม   อปพร.หน้าสตน 
   - นายสถิตย์   เขียวแต้ม   อปพร.หน้าสตน 
   - นายพงษ์   เพ็ชรคง   อปพร.หน้าสตน  
   - นายประเสริฐ  คงอินทร์   อปพร.หน้าสตน 
   - นางค าจิต  เส้งมาก   อปพร.หน้าสตน 
   - นางกัลยา  วาทีรักษ์   อปพร.หน้าสตน 
  9)  พืน้ทีห่มู่ที ่9  บ้านแพรกเมอืง 
   สถานที่ปลอดภยั 
   - โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร ์
   - โรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาล 
   - ท่ีท าการเทศบาลต าบลหน้าสตน 
   เสน้ทางอพยพหลกัและเสน้ทางส ารอง 
   - ถนนเพชรเกษม – สงขลา 
   - ถนนเพชรเกษม – นครศรีธรรมราช 
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   ผูร้ับผิดชอบในการอพยพ 
   - นายสุวิทย ์ นิยมเดชา   ผู้ใหญ่บ้าน/พร้อมคณะท างาน 
   - นายเฉด  แขกพงษ์   สมาชิกสภา ทต.หน้าสตน 
   - นายศิริภพ เจ้ยแก้ว   อปพร.หน้าสตน  
   - นายเฉลิม  เรืองโรจน์   อปพร.หน้าสตน 
   - นายเอกชัย  เขาไข่แก้ว   อปพร.หน้าสตน 
   - นายนิรัตน์  ยิ้มสุด   อปพร.หน้าสตน 
   - นายสุเชษฐ์  ผอมเกื้อ   อปพร.หน้าสตน 
   - นายนุวงค์   เขียวแต้ม   อปพร.หน้าสตน 
   - นายสถิตย์   เขียวแต้ม   อปพร.หน้าสตน 
   - นายพงษ์   เพ็ชรคง   อปพร.หน้าสตน  
   - นายประเสริฐ  คงอินทร์   อปพร.หน้าสตน 
   - นางค าจิต  เส้งมาก   อปพร.หน้าสตน 
   - นางกัลยา  วาทีรักษ์   อปพร.หน้าสตน  
6. การอพยพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  เป็นการเคล่ือนย้ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาอยู่ในพื้นท่ีปลอดภัย เพื่อให้สามารถ
ให้บริการประชาชนได้ตามปกติ โดยให้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจในเขตพื้นท่ี พร้อมท้ังก าหนดพื้นท่ีรองรับ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ล่วงหน้า และจัดท าแผนอพยพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนด
รายละเอียด ดังนี้ 
  (1) ส ารวจและจัดท าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ล่วงหน้า และแยกประเภท
ความเร่งด่วนในการอพยพ โดยเน้นความจ าเป็นของประชาชนเป็นล าดับแรก 
  (2) ก าหนดเขตพื้นท่ีรองรับการอพยพ ตลอดจนพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
อยู่ในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม 
  (3) ก าหนดเจ้าหน้าท่ีด าเนินการอพยพไว้ล่วงหน้าโดยระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบไว้ให้
ชัดเจน 
  (4) ก าหนดรายการและจ านวนส่ิงของพัสดุ เอกสารราชการท่ีจ าเป็นต้องขนย้าย 
  (5) ส ารวจยานพาหนะและน้ ามันเช้ือเพลิง ตลอดจนระบบการส่ือสารส าหรับการอพยพ 
  (6) ก าหนดเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางอพยพรอง ท่ีไม่ขัดขวางต่อการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานท่ีเข้าช่วยเหลือ 
  (7) วางระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการอพยพ 
การเข้าไปอยู่ในพื้นท่ีอพยพ ตลอดจนการอพยพกลับ 
  (8) ระหว่างการอพยพให้พิจารณาจัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ท่ีต้ังเดิมไว้ตาม
ความจ าเป็น และท่ีอพยพเฉพาะส่วน เพื่อให้บริการประชาชนได้ 
  (9) การอพยพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามค าส่ังหน่วยเหนือ (จังหวัด/
อ าเภอ)  
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บทที ่10 
 

การปฏบิตัหิลังเกดิภยั 
 
วัตถุประสงค์ 
  เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบ้ืองต้นได้อย่างรวดเร็ว ท่ัวถึง และต่อเนื่อง ตลอดจนการ   
ฟื้นฟูบูรณะสภาพพื้นท่ีท่ีประสบภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว 
 
หลักการปฏิบัติ 
   การฟื้นฟูบูรณะในเขตพื้นท่ีของเทศบาลต าบลหน้าสตนเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของกอง
อ านวยการปูองกันภัยฝุายพลเรือนของเทศบาลต าบลหน้าสตน  โดยการน าทรัพยากรท่ีมีอยู่ท้ังก าลังคน 
ทรัพย์สิน เครื่องมือของเอกชนเข้าร่วมในการฟื้นฟูบูรณะ ดังนี้ 
  1. จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหายเป็นปกติหรือ
ในเบ้ืองต้น  หรือส่งต่อโรงพยาบาลอ าเภอและจังหวัดต่อไป 
  2. จัดท่ีพักอาศัยช่ัวคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัยในกรณีท่ีต้องอพยพจาก
พื้นท่ีอันตราย 
  3. ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กรภาคเอกชนในการ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ท่ัวถึง และหลีกเล่ียงความซ้ าซ้อนในการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย  โดยจัดท าบัญชีรายช่ือผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานเพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
  4. ให้รื้อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมส่ิงสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน และ
อาคารบ้านเรือนของผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพต่อไป 
  5. ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ท่ีประสบภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกรณีท่ีผู้
เป็น หัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ โดยการให้
ทุนการศึกษาแก่บุตรของผู้ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพในแก่บุคคลใน
ครอบครัว 
  6. ประสานหน่วยงานของรัฐในการออกเอกสารราชการฉบับใหม่ให้แก่ผู้ประสบภัย
ทดแทนฉบับเดิมท่ีสูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 
  7. ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติ
โดยเร็ว 
 
การปฏิบัติ 
 การจัดการหลังเกิดภัยเป็นการฟื้นฟูบูรณะภายหลังท่ีภัยได้ยุติลงหรือผ่านพ้นไปแล้ว เป็นการ
ด าเนินการท้ังปวงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซ่อมแซมส่ิงท่ีช ารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม เป็นหน้าท่ี
ความผิดชอบของกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภัยให้สามารถด ารงชีวิตได้ตามปกติ และเป็นการฟื้นฟูบูรณะพื้นท่ีประสบภัยให้กลับ 
คืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว  โดยรับผิดชอบ ดังนี้ 
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  การฟื้นฟูผู้ประสบภัย 
  1. ให้จัดต้ังหน่วยบรรเทาทุกข์เพื่อปฏิบัติการในขั้นต้นร่วมกับหน่วยระงับภัยอย่างต่อเนื่อง 
ดังนี้ 
   (1) การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ปุวย 
   (2) การขนย้ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สินไปยังท่ีปลอดภัย 
   (3) การเล้ียงดูผู้ประสบภัยท่ีไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก 
   (4) การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่บุคคลและสถานท่ี
ร่วมกับหน่วยงานรักษาความปลอดภัยในพื้นท่ี 
  2. การให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูโดยหน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัย หลังจากการ
ช่วยเหลือของหน่วยบรรเทาทุกข์ข้ันต้น ด าเนินการดังนี้ 
   (1) ส ารวจความเสียหายและจัดท าบัญชีรายช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์สินท่ี
เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมท้ังออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการ
สงเคราะห์และฟื้นฟู 
   (2) สงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามบัญชีท่ีส ารวจ โดยให้มีมาตรการและระเบียบท่ี
รัดกุมสามารถสงเคราะห์ได้เรียบร้อยท่ัวถึง 
   (3) ด าเนินการช่วยเหลือซ่อมแซมท่ีพักอาศัย ส่ิงสาธารณูปโภคและเส้นทาง
คมนาคมให้พอใช้การได้ในเบ้ืองต้น 
   (4) ปฏิบัติการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของประชาชนให้
กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว 
   (5) รักษาพยาบาลผู้เจ็บปุวย และจัดบริการด้านสาธารณสุขแก่ผู้ประสบภัยอย่าง
ต่อเนื่อง 
   (6) ปูองกันโรคระบาดท้ังคนและสัตว์ 
  3. จัดต้ังหน่วยควบคุมความปลอดภัยเพื่อปูองกันมิให้เกิดภัยซ้ าขึ้นอีก หรือมิให้เกิด
อันตรายจากวัตถุระเบิดหรือสารพิษตกค้าง โดยพิจารณาจัดเจ้าหน้าท่ีผู้เช่ียวชาญในเรื่องต่างๆ ตามความ
เหมาะสมและด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) การรื้อถอนหรือท าลายส่ิงปรักหักพัง 
   (2) การท าลายล้างวัตถุระเบิด 
   (3) การล้างสารพิษตกค้างต่างๆ 
   (4) การรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร 
  การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณะประโยชน์ต่างๆ 
    การฟื้นฟูพื้นท่ีประสบภัยจะด าเนินการภายหลังท่ีภัยยุติหรือผ่านพ้นไปแล้ว   
โดยการซ่อมแซมสภาพพื้นท่ีและบูรณะโครงสร้างพื้นฐานท่ีช ารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ตาม
ขั้นตอนดังนี้ 
   (1) ส ารวจความเสียหายทุกด้านอย่างละเอียด ท้ังระบบสาธารณูปโภคและส่ิง
สาธารณประโยชน์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือ 
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    (2) ซ่อมแซมส่วนท่ีเสียหาย ตามท่ีพิจารณาเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีสามารถซ่อมแซมได้
โดยเร็ว เพื่อให้สามารถใช้การได้ตามปกติ ในกรณีท่ีไม่สามารถซ่อมแซมได้ให้จัดการรื้อถอนออกไปเพื่อ
ปูองกันอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
   (3) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดเหตุ ด าเนินการฟื้นฟูบูรณะโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีเสียหายในเบ้ืองต้นโดยงบประมาณท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ กรณีท่ีเกินขีดความสามารถให้ขอรับ
การสนับสนุนจากหน่วยเหนือขึ้นไปตามล าดับ ได้แก่ งบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกรม 
กระทรวง งบประมาณของหน่วยงานนอกภาครัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรืองบกลาง 
   (4)  กรณีท่ีเกินกว่าความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานนั้น ๆ ด าเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม บูรณะโครงการท่ีได้รับ ความเสียหาย ดังนี้ 
    1) ทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม ด าเนินการโดยกรมทางหลวง 
และกรมทางหลวงชนบท เส้นทางรถไฟ ด าเนินการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย 
     2) ระบบไฟฟูา ด าเนินการโดยการไฟฟูาส่วนภูมิภาค การไฟฟูานครหลวง 
และการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย 
    3) ระบบประปา ด าเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคและการ
ประปา-นครหลวง 
    4) ระบบโทรคมนาคมและการติดต่อส่ือสาร ด าเนินการโดยบริษัท ทีโอ
ที จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท กสทช. โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
    5) สถานท่ีราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด และโบราณสถาน 
ด าเนินการโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
    6) พื้นท่ีประสบภัย เช่น การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบความ
แข็งแรงของอาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค การจัดท าภูมิทัศน์ 
ด าเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง  กรมชลประทาน  กรมทรัพยากรน้ า กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
   การให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 
    การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วนเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยมีผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
   (1) คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) มีหน้าท่ี 
ส ารวจความเสียหายจากสาธารณภัยในเขตพื้นท่ีอ าเภอ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
    (2) คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) มีหน้าท่ี 
ส ารวจความเสียหายท่ีเกิดขึ้นภายในจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
   ในกรณีท่ีความเสียหายมีมูลค่ามากกว่าวงเงินท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจ
อนุมัติ ให้ส่งเรื่องให้กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอคณะอนุกรรมการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิจารณาด าเนินการ ขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบกลาง  รายการเงิน
ส ารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจ าเป็นจากคณะรัฐมนตรี  
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  การติดตามและประเมินผล 
   เมื่อภัยยุติแล้ว ให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น ท้ังด้าน
สถานการณ์สาธารณภัย ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอื่นๆ 
เพื่อให้ทราบข้อบกพร่องท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขในการให้ความช่วยเหลือ และเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการสาธารณภัยในอนาคต 
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บทที ่11 
 

การสือ่สาร 
 
การสือ่สาร 
 กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณเทศบาลต าบลหน้าสตน  เป็นศูนย์กลางการส่ือสาร
ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบตลอด 24 ช่ัวโมง  เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงาน ส่ังการ รายงานการปฏิบัติ
และสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และเช่ือถือได้ 
 
การปฏบิตั ิ
 หลักการปฏิบัติ 
 การส่ือสารจัดเป็นกิจกรรมท่ีส าคัญในการบริหารจัดการสาธารณภัย ให้สามารถประสานด าเนิน
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว โดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. การติดต่อส่ือสารในการปูองกันและบรรเทาสาธารภัย ต้องกระท าตลอดเวลา 24 
ช่ัวโมง  ต้ังแต่ยามปกติ  มีความแน่นอน รวดเร็ว เช่ือเช่ือได้ และมีหลายระบบใช้ทดแทน สนับสนุนซึ่งกัน
และกันได้ 
  2. ยึดหลักการรักษาความปลอดภัยทางการส่ือสารควบคู่กับความสะดวกรวดเร็วในการ
ติดต่อส่ือสารด้วยเสมอ 
  3. กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลหน้าสตน    มีหน้าท่ีใน
การฝึกอบรม ให้ความรู้ และจัดระบบการติดต่อส่ือสารของศูนย์อ านวยการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
 งานหลกัในการด าเนนิการตดิตอ่สือ่สารเพือ่การปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภัย ดงันี้ 
  1. กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลหน้าสตน  ท าหน้าท่ี
เป็นศูนย์กลางการติดต่อส่ือสาร ประจ าพื้นท่ีต าบลหน้าสตน ด ารงการปฏิบัติในฐานะแม่ข่ายในระบบการ
ติดต่อส่ือสารในเขตรับผิดชอบ ตลอด 24 ช่ัวโมง 
  2. พัฒนาระบบและขีดความสามารถในการติดต่อส่ือสาร ร่วมกับข่ายการส่ือสาร
โทรคมนาคม ข่ายอื่นตามความเหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และจัดระบบส ารองการส่ือสาร 
  3. ด ารงการติดต่อส่ือสารตามก าหนดการส่ือสาร 
 ระบบการตดิตอ่สือ่สาร 
  การติดต่อส่ือสาร การแจ้งเหตุภัยพิบัติ  หรือสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุได้ท้ัง         
ทางโทรศัพท์และวิทยุส่ือสาร  โดยเจ้าหน้าท่ีปูองกันและบรรเทาสาธารภัยของเทศบาลต าบลหน้าสตน 
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หมายเลขโทรศพัทต์ดิตอ่ฉกุเฉนิ 

 
ล าดับ ชื่อ – หนว่ยงาน - บุคคล หมายเลขโทรศพัท ์ หมายเลขมอืถอื 

1 นายกเทศมนตรีต าบลหน้าสตน 
(นายประดับ  แก้วพลับ) 

- 085-2923092 

2 รองนายกเทศมนตรีต าบลหน้าสตน 
คนท่ี 1 (นายอรรถพล  นิยมเดชา) 

- 081-5382997 

3 รองนายกเทศมนตรีต าบลหน้าสตน 
คนท่ี 2 (นายจรูญ  เนียมรินทร์) 

- 095-8720887 

4 นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.หน้าสตน 
(จ่าสิบโทอุดม  ดีแก้ว) 

- 081-5970911 

5 ปลัดเทศบาลต าบลหน้าสตน 
(นายประทีป  คงตุก) 

- 089-5891641 

6 ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายนุกูล  ปล้องคง) 

- 089-8742396 

7 ผู้อ านวยการกองคลัง 
 (นางภรณ์พนา  เพ็ชรคงทอง) 

- 081-9781306 

8 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(นางสาวธัญรัตน์  พุ่มพวง) 

- 091-8219305 

9 เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
(นางสาวธนพรรณ  นันทกาญจน์) 

- 063-0658705 

10 ท่ีท าการเทศบาลต าบลหน้าสตน 0-7538-9311  
11 วิทยุส่ือสาร (เทศบาลต าบลหน้าสตน)   
12 INTERNET ต าบลหน้าสตน  

Nasaton.go.th 
Nasaton.go.th   
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กระบวนการปอูงกนัและบรรเทาภยัดา้นสาธารณภยั 

บทที ่12 
 

การปอูงกนัและบรรเทาภยัจากอทุกภยั และดนิโคลนถลม่ 
  
บทน า 
 เทศบาลต าบลหน้าสตน  มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน  โดยได้รับอิทธิพลของมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีฤดูกาล ๒ ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน (เดือนมกราคม ถึง
เดือนเมษายน)  ฤดูฝน  (เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม)  เป็นเหตุท าให้ฝนตกเกือบตลอดท้ังปีหรือ 
ตกชุก  ซึ่งก่อให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน น้ าปุาไหลหลาก และน้ าทะเลหนุน ท าความเสียหายแก่พื้นท่ี
เพาะปลูกและทรัพย์สินต่างๆ และส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของราษฎร์ในเขตพื้นท่ีต าบลหน้าสตน 
 ดังนั้น  ภารกิจในการปูองกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัย และดินโคลนถล่ม จึงต้องมีการ
เตรียมพร้อมเพื่อเผชิญกับสาธารณภัยดังกล่าว  ซึ่งต้องมีการปูองกันและลดผลกระทบท่ีจะมีขึ้นให้น้อย
ท่ีสุด  
 
วัตถปุระสงค ์ 
 1. เพื่อปูองกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนท่ีเกิดจากอุทกภัยและ
ดินโคลนถล่ม  
 2. เพื่อให้การด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถฟื้นฟู
พื้นท่ีประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว  
 3. เพื่อก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลหน้าสตน และหน่วยงานย่อยภายใน
องค์กรในการปูองกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มให้ชัดเจน บูรณาการ 
และมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 

ส่วนที ่๒ 
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นยิามศพัท ์  
     อุทกภัย หมายถึง เหตุการณ์ท่ีมีน้ าท่วมพื้นดินสูงกว่าระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุจากมีปริมาณ
น้ าฝนมากจนทาให้มีปริมาณน้ าส่วนเกินมาเติมปริมาณน้าผิวดินท่ีมีอยู่ตามสภาพปกติ จนเกินขีด
ความสามารถการระบายน้าของแม่น้ า ล าคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระทาของมนุษย์ โดยการปิด
กั้นการไหลของน้ าตามธรรมชาติ ท้ังเจตนาและไม่เจตนา จนเป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
และส่ิงแวดล้อม สามารถจ าแนกตามลักษณะการเกิดได้ ดังนี้  
  (1) น้ าท่วมขัง/น้ าล้นตล่ิง (Inundation/Over bank flow) เป็นสภาวะน้ าท่วม หรือ 
สภาวะน้ าล้นตล่ิงท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากระบบระบายน้ าไม่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป อันเป็น
ผลจากเกิดฝนตกหนัก ณ บริเวณนั้นๆ ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน มักเกิดขึ้นในบริเวณท่ีราบลุ่มริมแม่น้ า
และบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ๆ น้ าท่วมขังส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณท้ายน้าและแผ่เป็นบริเวณกว้างเนื่องจาก
ไม่สามารถระบายน้าได้ทัน  
  (2) น้ าท่วมฉับพลัน (Flash Flood) เป็นภาวะน้ าท่วมท่ีเกิดขึ้นอย่างฉับพลันในพื้นท่ี 
เนื่องจากฝนตกหนักในบริเวณพื้นท่ีซึ่งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ าหรือต้านน้ าน้อย 
หรืออาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น เข่ือนหรืออ่างเก็บน้ าพังทลาย น้ าท่วมฉับพลัน มักเกิดขึ้นหลังจากฝนตก
หนักและมักเกิดขึ้นในบริเวณท่ีราบระหว่างหุบเขา ซึ่งอาจจะไม่มีฝนตกหนักในบริเวณนั้นมาก่อนเลยแต่มี
ฝนตกหนักมากบริเวณต้นน้ าท่ีอยู่ห่างออกไป การเกิดน้ าท่วมฉับพลันมีความรุนแรงและเคล่ือนท่ีด้วย
ความเร็วมาก โอกาสท่ีจะปูองกันและหลบหนีจึงมีน้อย  
 ดินถล่มหรือโคลนถล่ม (Landslide or Mud/Debris Flow) หมายถึง ปรากฏการณ์ท่ีมวลดิน
หรือหินไถลเล่ือนลงจากพื้นท่ีสูงสู่พื้นท่ีต่ ากว่าภายใต้อิทธิพลแรงโน้มถ่วงของโลก และการมีน้ า เป็น
ตัวกลางท าให้มวลวัสดุเกิดความไม่มีเสถียรภาพ อัตราการไถลเล่ือนดังกล่าวข้างต้นอาจช้าหรือเร็วขึ้นกับ
ประเภทของวัสดุ ความลาดชัน สภาพส่ิงแวดล้อม และปริมาณน้ าฝน ในบางกรณีแผ่นดินถล่มอาจเกิดจาก
แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด การเคล่ือนตัวของวัสดุดังกล่าวอาจพัดพาต้นไม้ บ้านเรือน รถยนต์ ส่ิงปลูก
สร้างอื่นๆ ชารุด หรือพังทลาย และยังอาจท าให้ช่องเปิดของสะพานและแม่น้ าล าคลองอุดตัน จนเป็นเหตุ
ให้เกิดอุทกภัยขึ้นได้ในเส้นทางการเคล่ือนตัว ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินของ
ประชาชน และส่ิงแวดล้อม  
  ขัน้ตอนการปฏบิตั ิ 
     เทศบาลต าบลหน้าสตน และกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบล 
หน้าสตนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่ม ดังนี้  
 ก่อนเกิดภัย ประกอบด้วย  
  1. การปูองกันและลดผลกระทบ มีแนวทาง ดังนี้  
   (1) ประเมินความเส่ียงภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม โดยการประเมินภัย
และความล่อแหลมเพื่อประเมินโอกาสหรือความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม  
   (2) ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพื้นท่ีเส่ียงภัย รวมท้ังข้อมูลพื้นท่ีปลอดภัยเพื่อ
รองรับการอพยพให้เป็นปัจจุบัน  
   (3) จัดท าแผนท่ีพื้นท่ีเส่ียงอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
และมีความสอดคล้องกับของอ าเภอหัวไทรและส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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   (4) เตรียมการดา้นโครงสร้าง  โดยการส ารวจและก่อสร้างหรือปรับปรุงแหล่ง
น้ าหรือเส้นทาง  เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นท่ีรับผิดชอบ โดยประสานาน
กับส่วนโยธา อ าเภอหัวไทรและส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ให้เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนด 
   (5) จัดท าฐานข้อมูลก าลังเจ้าหน้าท่ี อาสาสมัคร เครื่องจักร เครื่องมือ และ
อุปกรณ์การกู้ชีพกู้ภัย  เพื่อให้พร้อมเรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน หน่วยงานหลัก ได้แก่ 
ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช อ าเภอหัวไทร มูลนิธิ เป็นต้น  
   (6) พัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอุทกภัยและดินโคลนถล่ม 
ให้มีความเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   (7) เสริมสร้างความรู้และความตระหนักแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และ
เยาวชน เกี่ยวกับการปูองกันและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากอุทกภัย และดินโคลนถล่ม  
   (8) จัดท าสรุปบทเรียน (Lesson Learnt) ของการเกิดอุทกภัยและดินโคลน
ถล่มครั้งส าคัญ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต  
  2. การเตรยีมความพรอ้ม  มีแนวทาง ดังนี้  
   (1) ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)  และหน่วยกู้
ชีพกู้ภัย  เพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าท่ี ร่วมกับหน่วยงานส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช  และอ าเภอหัวไทร 
   (2) ให้ความรู้แก่ชุมชนโดยเน้นการจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติโดยอาศัย
ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Management:CBDRM)  
   (3) จัดท าบัญชีผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านอุทกภัยและดินโคลนถล่ม เจ้าหน้าท่ี    
อปพร. หรือหน่วยกู้ชีพกู้ภัย (OTOS)  
   (4) จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม
แบบบูรณาการให้สอดคล้องกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ/ จังหวัด /อ าเภอ  
   (5) พัฒนาระบบการพยากรณ์ และติดต้ังอุปกรณ์เตือนภัยในพื้นท่ีเส่ียงภัย 
พร้อมท้ังจัดอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)  หรือเจ้าหน้าท่ีองค์กร เฝูาระวังเพื่อการเตือนภัย
จากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม โดยเทศบาลต าบลหน้าสตนเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ 
   (6) ส ารองปัจจัยส่ีท่ีจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อรองรับการอพยพและให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีเมื่อเกิดภัย โดยเทศบาลต าบลหน้าสตนรับผิดชอบและร่วมกับหน่วยงาน
ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช อ าเภอหัวไทร 
   (7) จัดเตรียมระบบส่ือสารหลัก และระบบส่ือส ารองท่ีจ าเป็น พร้อมท้ังจัดหา
เครื่องมือ อุปกรณ์ส่ือสาร ให้เพียงพอและใช้งานได้ตลอดเวลา รับผิดชอบโดยเทศบาลต าบลหน้าสตน   
   (8) จัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัยเพื่อรองรับผู้ประสบภัยพร้อมส่ิงสาธารณูปโภค 
ท่ีจ าเป็น  โดยเทศบาลต าบลหน้าสตนเป็นผู้รับผิดชอบและร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
   (9) ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม  
โดยเทศบาลต าบลหน้าสตนรับผิดชอบและร่วมกับส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอหัวไทร 
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 ขณะเกดิภยั  
  การบริหารจัดการในภาวะฉกุเฉนิ มีแนวทาง ดังนี ้ 
  (1) เมื่อได้รับข้อมูลการเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ให้จัดต้ังศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ตามระดับความรุนแรงท่ีก าหนดไว้ 
  (2) ส่ังการเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบฝุายต่าง ๆ ตามโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการ 
ด าเนินการปฏิบัติหน้าท่ีทันที  
  (3) ให้ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ  ออกปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย พร้อมท้ังอพยพ
ประชาชนไปยังสถานท่ีปลอดภัย 
  (4) กรณีจ าเป็นต้องรับบริจาคความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากสาธารณชน ให้ ฝุาย
อ านวยการจัดต้ังศูนย์รับบริจาคและเก็บรักษาส่ิงของและเงินบริจาค  รวมท้ังวิธีการแจกจ่ายเพื่อให้เกิด
เอกภาพ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ประสบภัยอย่างเสมอภาค และทันเหตุการณ์  
  (5) กรณีท่ีจ าเป็นต้องประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นให้ศูนย์อ านวยการ
เฉพาะกิจฯ หรือกองอ านวยการประสานไปยังอ าเภอหัวไทร ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  
  (6) การด าเนินการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในกรณีมีผู้เสียชีวิต  ประสานไปยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป  
 หลงัเกดิภยั  
  การจดัการหลงัเกดิภยั มีแนวทาง ดังนี้  
  (1) ฝุายอ านวยการและฝุายฟื้นฟูบูรณะ  ด าเนินการประเมินความเสียหายและความ
ต้องการเบ้ืองต้น  โดยจัดท าบัญชีรายช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์สินท่ีเสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมท้ังออก
หนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู  
  (2) ฝุายฟื้นฟู  จัดหาท่ีพักอาศัยช่ัวคราว และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยด้าน
สุขภาพอนามัย สภาพจิตใจ โดยมีหน่วยงานหลักหรือให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอหัวไทรส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช อ าเภอหัวไทรเป็นต้น 
  (3) การจัดการศพผู้เสียชีวิต ฝุายฟื้นฟู มีแนวทางดังนี้ 
      1. จัดหาสถานท่ีเก็บรักษาศพและพื้นท่ีส าหรับในการพิสูจน์เอกลักษณ์ศพผู้เสียชีวิต  
ให้หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ 
      2. ให้การสนับสนุนการเคล่ือนย้ายศพผู้เสียชีวิต ตามความจ าเป็นและเท่าท่ีสามารถท าได้ 
  (4) ให้ฝุายปูองกัน เฝูาระวังและควบคุมโรคท่ีอาจจะเกิดขึ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจแก่
ผู้ประสบภัย 
  (5) พิจารณาให้การสนับสนุนการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต  และฟื้นฟูอาชีพของผู้ประสบภัย 
ตามความเหมาะสมต่อไป 
  (6) ฟื้นฟูและจัดการระบบส่ิงแวดล้อมชุมชน ท้ังระบบบ าบัดน้ าเสีย สถานท่ีก าจัดขยะ
มูลฝอย และบ่อน้ าบาดาลท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและดินถล่ม ให้ใช้การได้ดังเดิม 
  (7) ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน รวมท้ังส่ิงสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ ท่ีได้รับความเสียหายให้
กลับสู่สภาพเดิม รวมท้ังแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษต่าง ๆ 
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บทที ่13 
 

การปอูงกนัและบรรเทาภยัจากพายหุมนุเขตรอ้น (วาตภยั) 
 
 บทน า 
 เนื่องเทศบาลต าบลหน้าสตนต้ังอยู่ในเขตร้อนอ่าวไทย  เป็นปัญหาด้านสาธารณภัยท่ีส าคัญอีก
ประเภทหนึ่ง ท าให้พายุสามารถเคล่ือนตัวเข้าสู่ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช และส่งผลกระทบต่อ
อ าเภอต่าง ๆ โดยตรง  และสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก  โดยภัยพิบัติจากพายุ
ขึ้นอยู่กับความแรงของพายุ กล่าวคือ พายุไซโคลนจะก่อให้เกิดความเสียหายมากท่ีสุด รองลงมาคือพายุ
โซนร้อน และพายุดีเปรสช่ัน ตามล าดับ  
 ภัยจากพายุหมุนเขตร้อนเป็นภัยธรรมชาติท่ีมีความรุนแรงมากและส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง 
จึงต้องมีการเตรียมการเพื่อปูองกันความเสียหายและลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  
 
วัตถปุระสงค ์ 
 1. เพื่อปูองกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนท่ีเกิดจากภัยพายุหมุน
เขตร้อน  
 2. เพื่อให้การดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถฟื้นฟู
พื้นท่ีประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว  
 3. เพื่อก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบของฝุายงานต่าง ๆ ตามโครงสร้างของศูนย์ฯ และองค์กร
เครือข่าย ในการปูองกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพายุหมุนเขตร้อนให้ชัดเจน บูรณาการ 
และมีประสิทธิภาพ  
 
นยิามศพัท ์ 
 พายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclone) หมายถึง พายุหมุนท่ีเกิดขึ้นในทะเลและมหาสมุทรใน
เขตร้อน มีความกดอากาศท่ีศูนย์กลางของพายุต่ ามาก และมีลมพัดเวียนเป็นรูปก้นหอยเข้าหาศูนย์กลาง
ของพายุในช้ันบรรยากาศระดับล่างแบบทวนเข็มนาฬิกา โดยสามารถแบ่งชนิดของพายุตามความแรงของ
ลมท่ีพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางเป็น 3 ระดับ คือ  
  (1) พายุดีเปรสช่ัน เมื่อมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่ถึง 63 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง  
  (2) พายุโซนร้อน มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 63 - 117 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง  
  (3) พายุไต้ฝุุนหรือพายุไซโคลนกาลังแรง เป็นพายุท่ีมีความแรงลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 
มากกว่า 117 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง  
 ส่วนช่ือพายุท่ีเรียกแตกต่างกันนั้น ขึ้นอยู่กับแหล่งท่ีเกิดของพายุ กล่าวคือ ในมหาสมุทรแปซิฟิค
เหนือด้านตะวันตกรวมท้ังทะเลจีนใต้ จะเรียกพายุโซนร้อนและไต้ฝุุน ส่วนในมหาสมุทรอินเดียเหนือ
รวมท้ังอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามันจะเรียกพายุไซโคลน  
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 พายุเหล่านี้ท าให้เกิดสาธารณภัยได้หลายประเภทพร้อมกัน ท้ังวาตภัย อุทกภัย  และคล่ืนพายุ 
ซัดฝ่ัง ลมท่ีพัดแรงเป็นอันตรายต่อชีวิตและทาลายล้างทรัพย์สินตามแนวเส้นทางเดินของพายุและพื้นท่ี
ใกล้เคียง ลมแรงดังกล่าวยังก่อให้คล่ืนลมในทะเลท่ีมีความสูงเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ และถ้าพายุท่ีมี 
ความแรงลมมากกว่า 100 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง จะมีโอกาสสูงท่ีจะก่อให้เกิดคล่ืนพายุซัดฝ่ัง(StormSurge)  
ท่ีเป็นอันตรายต่อชีวิตและกิจกรรมท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีราบตามแนวชายฝ่ังทะเลได้  
 วาตภัยจากพายหุมนุเขตร้อน หมายถึง ความเสียหายของอาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และส่ิงก่อสร้าง
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างจากความแรงของลมท่ีพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางของพายุ ภัยดังกล่าว
เกิดขึ้นตามแนวเส้นทางเดินของพายุ โดยปกติจะมีความกว้าง 50-100 กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับขนาดและ
ความแรงของพายุแต่ละลูก โดยความเสียหายจะมีมากท่ีสุดบริเวณใกล้แนวศูนย์กลางท่ีพายุเคล่ือนผ่าน  
 คลื่นซัดชายฝั่ง (Storm Surge) คือ ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นพร้อมกับพายุหมุนเขตร้อน ท่ีมีความ
แรงลมมากกว่า 100 กิโลเมตร ระดับน้าท่ีสูงขึ้นจากความกดอากาศท่ีลดต่ าลงบริเวณใกล้ศูนย์กลางของ
พายุพร้อมกับคล่ืนลมแรงจัดท่ีพัดเข้าหาฝ่ัง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นท่ีราบชายฝ่ังทะเลใกล้ศูนย์กลาง
ของพายุ โดยเฉพาะพื้นท่ีชายฝ่ังท่ีเป็นด้านรับลม ระดับความรุนแรงของความเสียหายจะขึ้นอยู่กับความ
แรงลมของพายุ สภาพภูมิประเทศ และขนาดของชุมชน  
 พายุฤดูร้อน (Thunderstorms) ส่วนมากจะเกิดระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน โดยเกิด
ในช่วงท่ีมีลักษณะอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันหลายวัน และเมื่อมีอากาศเย็นจากความกดอากาศสูงใน
ประเทศจีนพัดมาปะทะกับอากาศร้อน จะท าให้อากาศร้อนช้ืนท่ีเบากว่าลอยตัวขึ้นเหนืออากาศเย็นอย่าง
รวดเร็ว เกิดเป็นเมฆและพายุฟูาคะนองท่ีมียอดเมฆสูงมาก (เมฆคิวมูโลนิมบัส) เกิดพายุฟูาคะนอง ลม
กระโชกแรง ฟูาผ่า และมักมีลูกเห็บตกตามมาด้วย พายุฤดูร้อนมักเกิดขึ้นและส้ินสุดลงในช่วงเวลาส้ันๆ ไม่ 
เกินหนึ่งช่ัวโมง และครอบคลุมบริเวณพื้นท่ีไม่เกิน 20-30 กิโลเมตร แต่จะมีลมกระโชกแรงท่ีเริ่มสร้าง
ความเสียหาย เมื่อมีความแรงลมต้ังแต่ 50 กิโลเมตรต่อช่ัวโมงขึ้นไป  
 ลูกเห็บ (Hail) เป็นก้อนน้าลักษณะเหมือนน้าแข็งรูปร่างไม่แน่นอน เกิดจากละอองหยาดฝนซึ่ง
เย็นแบบยิ่งยวดในเมฆฝน (ยังอยู่ในสภาพของเหลวที่อุณหภูมิต่ ากว่าจุดเยือกแข็ง) ปะทะกับวัตถุแข็ง เช่น 
ผงฝุุน หรือ ก้อนลูกเห็บท่ีเกาะตัวอยู่ก่อนแล้ว จนเกิดการแข็งตัวเกาะรอบวัตถุนั้นๆ และกลายเป็นก้อน
ลูกเห็บ ซึ่งมักเกิดขึ้นพร้อมกับพายุฤดูร้อน  
 วาตภัยจากพายุฤดูร้อน หมายถึง ความเสียหายของอาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และส่ิงก่อสร้างต่างๆ 
ท่ีเกิดขึ้นเป็นบริเวณแคบๆ จากลมกระโชกแรงท่ีเกิดจากพายุฝนฟูาคะนองหรือลูกเห็บมักเกิดในระยะเวลา
ส้ันๆ ซึ่งบ่อยครั้งมีความเร็วลมเกินกว่า 100 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง  
 
ขัน้ตอนการปฏบิตั ิ 
 กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลหน้าสตน และหน่วยงานท่ี
เกีย่วข้อง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์การเกิดภัยจาก พายุหมุนเขตร้อนได้ ดังนี้  
 กอ่นเกดิภยั ประกอบด้วย  
  ๑. การปอูงกนัและลดผลกระทบ มีแนวทางดังนี้  
   (1) ประเมินความเส่ียงภัยในพื้นท่ีต าบลจากพายุหมุนเขตร้อน โดยการประเมิน
ภัยและความล่อแหลมเพื่อประเมินโอกาสหรือความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดพายุหมุนเขตร้อน  
   (2) ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพื้นท่ีเส่ียงภัย และจัดท าแผนท่ีพื้นท่ีเส่ียงภัย 
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จากพายุหมุนเขตร้อน รวมท้ังข้อมูลพื้นท่ีปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพให้เป็นปัจจุบัน  
   (3) จัดท าฐานข้อมูลก าลังเจ้าหน้าท่ี อาสาสมัคร เครื่องจักร เครื่องมือ และ
อุปกรณ์การกู้ชีพกู้ภัย เพื่อให้พร้อมเรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน  
   (4) พัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อน ให้มี
ความเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงาน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
   (5) เสริมสร้างความรู้และความตระหนักแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษาและ
เยาวชน เกี่ยวกับการปูองกันและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากพายุหมุนเขตร้อน 
   (6) จัดท าสรุปบทเรียน (Lesson Learnt) ของการเกิดพายุหมุนเขตร้อนครั้ง
ส าคัญ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต  
  2. การเตรยีมความพรอ้ม มีแนวทางดังนี้  
   (1) จัดต้ังและฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าท่ี เช่น อาสาสมัคร 
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย อาสาสมัครกู้ชีพ 
   (2) ให้ความรู้แก่ชุมชนโดยเน้นการจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติโดยอาศัย
ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Management: CBDRM)  
   (๓) จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาพายุหมุนเขตร้อนแบบบูรณา
ให้สอดคล้องกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ จังหวัด และอ าเภอหรือหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
   (๔) พัฒนาระบบการการท างานและติดต้ังอุปกรณ์เตือนภัยในพื้นท่ีเส่ียง พร้อม
ท้ังจัดเจ้าหน้าท่ีเฝูาระวังเพื่อการเตือนภัยจากพายุหมุนเขตร้อน  
   (๕) จัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ ยานพาหนะ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ า เป็น 
เพื่อให้น าไปใช้ได้ทันทีในกรณีท่ีเกิดภัย  
   (๖) ส ารองปัจจัยส่ีตามความจ าเป็นและเหมาะสมหรือต้ังงบประมาณไว้ให้
เพียงพอ เพื่อรองรับและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีเมื่อเกิดภัย  
   (๗) จัดเตรียมระบบส่ือสารหลัก ระบบส่ือสารรอง และระบบส่ือสารสารองท่ี 
จาเป็น พร้อมท้ังจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ส่ือสารให้เพียงพอและใช้งานได้ตลอดเวลา  
 ขณะเกดิภยั ประกอบด้วย 
  การบริหารจัดการในภาวะฉกุเฉนิ มีแนวทาง ดังนี ้ 
  (1) เมื่อได้รับข้อมูลการเกิดพายุหมุนเขตร้อน ให้จัดต้ังศูนย์อานวยการเฉพาะกิจปูองกัน 
และแก้ไขปัญหาพายุหมุนเขตร้อนตามระดับความรุนแรง และพิจารณาส่ังการเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบฝุาย
ต่าง ๆ ตามโครงสร้างศูนย์ ปฏิบัติหน้าท่ีทันที 
  (2) กรณีจ าเป็น ต้องรับบริจาคความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากสาธารณชน ให้ฝุาย
อ านวยการจัดต้ังศูนย์รับบริจาค  และประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ก าหนดสถานท่ีเก็บรักษาส่ิงของและ
เงินบริจาค รวมท้ังวิธีการแจกจ่ายเพื่อให้เกิดเอกภาพ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ประสบภัยอย่างเสมอภาค 
และทันเหตุการณ์  
  (3) กรณีท่ีจ าเป็น ต้องประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้ศูนย์อ านวยการ  
เฉพาะกิจฯ ประสานไปยังอ าเภอหัวไทร ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด   
  (4) การด าเนินการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในกรณีมีผู้เสียชีวิต แจ้งให้หน่วยงานท่ี
เกีย่วข้องเข้าตรวจ  
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 หลงัเกดิภยั  ประกอบด้วย 
  การจดัการหลงัเกดิภยั มีแนวทาง ดังนี้  
  (1) ให้ฝุายอ านวยการร่วมกับฝุายฟื้นฟูบูรณะ  ด าเนินการประเมินความเสียหาและ
ความต้องการเบ้ืองต้น  โดยจัดท าบัญชีรายช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์สินท่ีเสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อม
ท้ังออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู 
  (2) ให้ฝุายฟื้นฟูบูรณะจัดหาท่ีพักอาศัยช่ัวคราว และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย
ด้านสุขภาพอนามัย สภาพจิตใจ ตามความเหมาะสม 
  (3) การจัดการศพผู้เสียชีวิต ฝุายฟื้นฟูบูรณ มีแนวทางดังนี้  
   (1) จัดเตรียมสถานท่ีเก็บรักษาศพและพื้นท่ีส าหรับการพิสูจน์เอกลักษณ์ศพ
ผู้เสียชีวิต ให้กับหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
   (2) ให้การสนับสนุนการเคล่ือนย้ายศพผู้เสียชีวิต ตามความจ าเป็นและเท่าท่ี
สามารถท าได้ 
  (4) ให้ฝุายปูองกันภัย เฝูาระวัง และควบคุมโรคท่ีอาจจะเกิดขึ้นท้ังด้านร่างกายและ
จิตใจแก่ผู้ประสบภัย 
  (5) พิจารณาให้การสนับสนุนการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และฟื้นฟูอาชีพของผู้ประสบภัย ท้ัง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้สามารถด ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างปกติ ตามความเหมาะต่อไป  
  (6) ฟื้นฟูและจัดการระบบส่ิงแวดล้อมชุมชน ท้ังระบบบ าบัดน้ าเสีย สถานท่ีก าจัดขยะ
มูลฝอย และบ่อน้ าบาดาลท่ีได้รับผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนให้ใช้การได้ 
  (7) ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน รวมท้ังส่ิงสาธารณประโยชน์อื่นๆ ท่ีได้รับความเสียหายให้
กลับสู่สภาพเดิมให้ใช้การได้ 
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บทที ่14 
 

การปอูงกนัและบรรเทาภยัจากอคัคภียั 
 
 บทน า  
 อัคคีภัย เป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และสามารถเผาผลาญ
ทรัพย์สินให้วอดวายได้ในช่ัวระยะเวลาไม่กี่ช่ัวโมงก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
ซึ่งสาเหตุการเกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ขาดความระมัดระวังหรือความพล้ังเผลอ 
โดยเฉพาะในฤดูท่ีมีอากาศร้อนและแห้งแล้ง ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน มักมีอัคคีภัยเกิดขึ้น
บ่อยครั้ง 
 ดังนั้น  เทศบาลต าบลหน้าสตน จึงต้องเตรียมพร้อมในการปูองกันและระงับอัคคีภัย เพื่อท่ีจะ
ช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และหน่วยงานท่ีอาจจะเกิดขึ้นน้อยท่ีสุด  
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อปูองกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนท่ีเกิดจากอัคคีภัย  
 2. เพื่อให้การด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถฟื้นฟู
พื้นท่ีประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วท่ีสุด  
 3. เพื่อก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของฝุายต่างๆ ตามโครงสร้างศูนย์ในการปูองกันและ
บรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินจากอัคคีภัยให้ชัดเจน บูรณาการ และมีประสิทธิภาพ  
 
นิยามศัพท์  
 อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟท่ีขาดการควบคุมดูแล ทาให้เกิดการติดต่อลุกลามไป
ตามบริเวณท่ีมีเช้ือเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้น ถ้าการลุกไหม้ท่ีมี
เช้ือเพลิงหนุนเนื่อง หรือมีไอของเช้ือเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น  
 เจ้าพนักงาน หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
พื้นท่ีต่างๆ ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
 เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม หมายถึง  
  (๑) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 
  (๒) นายกเทศบาลจังหวัด ส าหรับในเขตเทศบาลจังหวัด 
  (๓) ประธานกรรมการบริหารเทศบาลต าบล ส าหรับในเขตเทศบาลต าบล 
  (๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
  (๕) นายกเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
  (๖) ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด  
ส าหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
 อาสาสมัคร หมายถึง อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)  
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ขั้นตอนการปฏิบัติ  
 กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลหน้าสตน เตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ภัยอัคคีภัยดังนี้  
 ก่อนเกิดภัย ประกอบด้วย  
  1. การปูองกันและลดผลกระทบ มีแนวทางดังนี้  
   (1) ส ารวจ ตรวจสอบอาคาร ชุมชน ปั๊มน้ ามัน ปั๊มแก๊ส คลังน้ ามันฯลฯ สถาน
ประกอบการต่างๆ ท่ีมีสภาพความเส่ียงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย พร้อมท้ังจัดท ารายละเอียดประเภทอาคาร
เส่ียงภัยในพื้นท่ี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการปูองกันอัคคีภัย  
   (2) จัดท าแผนท่ีเส่ียงอัคคีภัย ตรวจสอบ ปรับปรุง และส่งเสริมให้บ้านเรือน 
อาคาร สถานท่ีประกอบการ ฯลฯ ติดต้ังอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัย  
   (๓) จัดท าฐานข้อมูลก าลังเจ้าหน้าท่ี อาสาสมัคร เครื่องจักรเครื่องมือ เช่น 
รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์กู้ภัย รถบรรทุกโฟม รถน้ า รถบันไดเล่ือน แหล่งน้ า อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย เพื่อให้
พร้อมเรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน  
   (๔) เสริมสร้างความรู้และความตระหนักแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และ
เยาวชนเกี่ยวกับวิธีการปูองกันและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเมื่อเกิด 
   (๕) จัดท าสรุปบทเรียน (Lesson Learnt) ของการเกิดอัคคีภัยในพื้นท่ี  
  2. การเตรียมความพร้อม มีแนวทางดังนี้  
   (1) สนับสนุนการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.) 
และ อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย  
   (2) จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยแบบบูรณาการให้
สอดคล้องกับจังหวัด อ าเภอ แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และแผนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
   (๓) จัดระบบการรับแจ้งเหตุ  
   (๔) ติดต้ังอุปกรณ์เตือนภัยในสถานท่ีท่ีมีสภาพความเส่ียงต่อการเกิดอัคคีภัย  
   (๕) จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ท่ีจาเป็น ในการ
ปูองกันและระงับอัคคีภัย เช่น รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์กู้ภัย รถบรรทุกโฟม รถน้า รถบันไดเล่ือน แหล่งน้ า 
อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย  เพื่อเตรียมไว้น าไปใช้ในกรณีท่ีเกิด  
   (๖) จัดต้ังงบประมาณให้เพียงพอส าหรับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันที
เมื่อเกิดภัย   
   (๗) จัดเตรียมระบบส่ือสารหลัก ระบบส่ือสารรอง และระบบส่ือสารส ารองท่ี
จ าเป็น พร้อมท้ังจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ส่ือสารให้เพียงพอและใช้งานได้ตลอดเวลา  
   (8) พิจารณาฝึกซ้อมแผนปูองกันและระงับอัคคีภัยในพื้นท่ีเส่ียงอย่างสม่ าเสมอ  
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 ขณะเกิดภัย  
  การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีแนวทางดังนี้  
  (1) แจ้งให้ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ ออกเผชิญ และระงับเหตุในพื้นท่ีทันทีท่ีเกิด
อัคคีภัย และแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือ 
  (2) แจ้งส านักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีตัดกระแสไฟฟูาบริเวณพื้นท่ีเกิดเหตุ  
  (๓) ประสานเทศบาลในพื้นท่ีใกล้เคียง เพื่อขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิง 
  (๔) ให้แจ้งผู้อ านวยการอ าเภอทราบทันที 
  (๕) จัดต้ังศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจปูองกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย พร้อมท้ังจัด
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบประจ าศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ 
  (๖) ให้การสนับสนุนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
ในกรณีท่ีมีผู้เสียชีวิต  
 หลังเกิดภัย  
  การจัดการหลังเกิดภัย มีแนวทางดังนี้  
  (1) ใหฝุ้ายฟื้นฟูบูรณะ  ด าเนินการประเมินความเสียหายและความต้องเบื้องต้น  โดย
จัดทาบัญชีรายช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์สินท่ีเสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมท้ังออกหนังสือรับรองให้
ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู  
  (2) จัดหาท่ีพักช่ัวคราวให้ผู้ประสพภัยและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านสุขภาพ 
อนามัย สภาพจิตใจ การฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และการฟื้นฟูอาชีพ  
  (3) ให้ความสะดวกแก่เจ้าพนักงานสอบสวนเขตท้องท่ีสืบสวนสอบสวนถึงสาเหตุการ
เกิดเพลิงไหม้ โดยด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี  
  (4) การจัดการศพผู้เสียชีวิต ฝุายฟื้นฟู มีแนวทางดังนี้  
   (1) จัดเตรียมสถานท่ีเก็บรักษาศพและพื้นท่ีในการพิสูจน์เอกลักษณ์ศพผู้เสียชีวิต  
   (2) ให้การสนับสนุนการเคล่ือนย้ายศพผู้เสียชีวิต ตามความจ าเป็นและเท่าท่ีสามารถท าได้ 
  (5) ในการฟื้นฟูความเสียหายเบื้องต้นโดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรณีท่ีเกินขีดความสามารถให้พิจารณาขอความช่วยเหลือจากศูนย์อ านวยการอ าเภอต่อไป 
  (6) กรณีจ าเป็นต้องรับบริจาคความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากสาธารณชนให้ศูนย์
อ านวยการเฉพาะกิจฯ จัดต้ังศูนย์รับบริจาค  และก าหนดสถานท่ีเก็บรักษาส่ิงของและเงินบริจาค รวมท้ัง
วิธีการแจกจ่ายเพื่อให้เกิดเอกภาพ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ประสบภัยอย่างเสมอภาค และทันเหตุการณ์  
  (7) กรณีบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม้อาคารตั้งแต่สามสิบหลังคาเรือนขึ้นไปหรือมีเนื้อที่ต้ังแต่ 
หนึ่งไร่ขึ้นไป รวมท้ังบริเวณท่ีอยู่ติดต่อภายในระยะสามสิบเมตรโดยรอบบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม้  ซึ่งถือเป็น  
“เขตเพลิงไหม้” ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ด าเนินการ ดังนี้  
   (1) ประกาศแสดงเขตเพลิงไหม้ ณ สานักงานของราชการส่วนท้องถิ่น  และ
บริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม้ โดยมีแผนท่ีสังเขปแสดงเขตเพลิงไหม้ พร้อมท้ังระบุให้ทราบถึงการกระท า อัน
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
   (2) ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันท่ีเกิดเพลิงไหม้ ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้างดัดแปลง
รื้อถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคารในเขตเพลิงไหม้  
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   (3) พิจารณาว่าสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้หรือไม่โดยค านึงถึง
ประโยชน์ในการปูองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม การผังเมือง การ
สถาปัตยกรรมและการอานวยความสะดวกแก่การจราจร และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเสนอความเห็น
พร้อมด้วยแผนท่ีสังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม้ต่อคณะกรรมการควบคุมอาคาร ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันท่ีเกิดเพลิงไหม้ เพื่อให้คณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาดาเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ต่อไป  
  (8) จัดให้มีการศึกษาผลกระทบจากอัคคีภัยท่ีมีต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชน เพื่อ
น าไปเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการภัยจากอัคคีภัยในอนาคต  
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บทที ่15 
 

การปอูงกนัและบรรเทาภยัจากสารเคมีและวัตถอุนัตราย 
 
บทน า 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีการน าวิทยาการและเทคโนโลยี รวมท้ังสารเคมีและวัตถุอันตรายมาใช้ใน
ด้านต่างๆ ท้ังในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม การศึกษาวิจัย และอื่นๆ เป็นจ านวนมากอย่าง
แพร่หลาย  ซึ่งผลของการน ามาใช้โดยขาดความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนขาดความระมัดระวังในเรื่องความ
ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การเก็บรักษา การบรรจุ และการขนส่ง อาจก่อให้เกิดอุบัติภัย และน ามา
ซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนส่ิงแวดล้อมได้   
 ส าหรับพื้นท่ีต าบลหน้าสตน  มีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ถนนเพชรเกษม ตัดผ่านตลอด
ต าบล เป็นระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร  ซึ่งเป็นถนนท่ีใช้ขนถ่ายสารเคมีและวัตถุอันตรายผ่านอยู่
บ่อยครั้ง  ประกอบกับลักษณะของพื้นท่ีถนนตัดผ่านส่วนใหญ่เป็นโค้งและมีความลาดชันในบางจุด  ท าให้
มีความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง  และอาจเกิดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายท่ีมีความรุนแรงได้  
ดังนั้น จึงต้องมีมาตรการปูองกันและมีการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาอุบัติภัยจากสารเคมีและ
วัตถุอันตราย 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อปูองกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนท่ีเกิดจาก สารเคมีและ
วัตถุอันตราย 
 2. เพื่อให้การด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถฟื้นฟู
พื้นท่ีประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 
 3. เพื่อก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบของฝุายต่าง ๆ ตามโครงสร้างศูนย์ฯ ในการปูองกันและ
บรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ให้ชัดเจน บูรณาการ และมีประสิทธิภาพ 
นิยามศัพท์ 
 ภัยที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหล 
เพลิงไหม้และการระเบิด ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานท่ีท่ีมีการเก็บ การใช้ การบรรจุ และการขนส่ง ท้ังท่ี
เคล่ือนท่ีได้และไม่ได้ 
 สารเคมีและวัตถุอันตราย หมายถึง ส่ิงท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
  (1) วัตถุที่ระเบิดได้ หมายถึง เป็นสารท่ีเกิดการระเบิดได้ เมื่อได้รับความร้อน เปลวไฟ             
ถูกกระแทกหรือจุดระเบิด เช่น กระสุนปืน ดินระเบิด ดินปืน ตัวจุดระเบิดพลุ แก๊ป  ประทัด ดอกไม้ไฟ  
เป็นต้น 
  (2) ก๊าซ หมายถึง ก๊าซท่ีสามารถติดไฟได้ง่ายเมื่อได้รับความร้อน หรือ เปลวไฟ เช่น 
ก๊าซหุงต้ม ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซบิวเทน เป็นต้น หรือก๊าซท่ีเมื่อสูดดมกล่ินหรือสัมผัสถูกร่างกายแล้ว ท าให้
เกิดอันตรายต่อสุขภาพและอาจเสียชีวิตได้ เช่น ก๊าซคลอรีน ก๊าซแอมโมเนีย เป็นต้น หรือ ก๊าซท่ีถูกอัดไว้
ในถังด้วยความดันสูงเมื่อถูกกระแทกอย่างแรงอาจเกิดระเบิดได้ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์          
ก๊าซออกซิเจน เป็นต้น  
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  (3) ของเหลวไวไฟ หมายถึง ของเหลวท่ีสามารถติดไฟได้ง่ายเมื่อได้รับความร้อนหรือ
เปลวไฟ เช่น บิวเทน เมทิลแอลกอฮอล์ เอทิลแอลกอฮอล์ น้ ามัน   เป็นต้น 
  (4) ของแข็งไวไฟ หมายถึง สารท่ีลุกไหม้ได้ง่ายเมื่อได้รับความร้อนหรือ เปลวไฟ เช่น   
ไม้ขีดไฟ ก ามะถัน ฟอสฟอรัส ลิกไนต์ เป็นต้น หรือสารท่ีเมื่อถูกน้ าหรือความช้ืนจะท าให้เกิดก๊าซไวไฟ     
ซึ่งลุกไหม้ได้ เช่น แคลเซียมคาร์ไบด์ โซเดียม เป็นต้น  
  (5) สารออกซไิดซแ์ละสารเปอรอ์อกไซด์อนิทรยี ์หมายถึง สารที่ตัวเองไม่เกิดการลุกไหม้           
แต่ช่วยให้สารอื่นลุกไหม้ได้โดยสลายตัวให้ก๊าซออกซิเจนออกมา เช่น ปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรท ด่างทับทิม 
เป็นต้น หรือสารท่ีสลายตัวแล้วให้ก๊าซออกซิเจน  ซึ่งจะท าให้ตัวเองและสารอื่นเกิดการลุกไหม้ เช่น 
อะเซทติลเปอร์ออกไซด์ เป็นต้น 
   (6) สารมีพิษและสารติดเชื้อโรค หมายถึง สารท่ีเมื่อกิน สัมผัสกับผิวหนัง หรือสูดลม
หายใจรับสารนี้แล้ว เป็นอันตรายต่อร่างกายและอาจท าให้เสียชีวิตได้ เช่น ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม       
ยาฆ่าแมลง หรือสารที่ปนเป้ือนกับอาหารแล้วกินเข้าไปจะเป็นอันตราย เช่น สารละลายพลาสติก หรือสาร
ติดเช้ือ ได้แก่ เช้ือจุลินทรีย์ เป็นต้น 
  (7) วัสดุกัมมันตรังสี หมายถึง ธาตุหรือสารประกอบใด ๆ ท่ีมีองค์ประกอบส่วนหนึ่ง      
มีโครงสร้างภายในอะตอมไม่คงตัว และสลายตัวโดยการปลดปล่อยรังสีออกมา เช่น โคบอลต์ –60  
เรเดียม – 226 เป็นต้น 
  (8) สารกัดกร่อน หมายถึง สารท่ีมีคุณสมบัติในการท าลายเนื้อเยื่อของร่างกาย เช่น  
กรด ด่าง  เป็นต้น 
  (9) สารหรือวัตถุอื่นที่อาจเป็นอันตรายได้ หมายถึง สารท่ีไม่ได้จัดอยู่ในประเภทใดใน    
8 ประเภทข้างต้นแต่สามารถก่อให้เกิดอันตรายได้ เช่น สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC)  เป็นต้น  
 นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพด้วย 
  อาวุธเคมี หมายถึง ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรือหลายส่ิงรวมกัน ดังต่อไปนี้   
   (1) สารเคมีพิษและสารที่ใช้ผลิตสารเคมีพิษ เว้นแต่กรณีท่ีมีเจตนาเพื่อความมุ่ง
ประสงค์ท่ีไม่ได้ห้ามไว้ภายใต้อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี ตราบใดท่ีชนิดและปริมาณของสารเคมีเหล่านั้น
สอดคล้องกับความมุ่งประสงค์ท่ีไม่ได้ห้ามไว้ ภายใต้อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี 
   (2) ยุทธปัจจัยและอุปกรณ์ท่ีออกแบบโดยเฉพาะเพื่อก่อให้เกิดความตายหรือ
อันตรายอื่น โดยอาศัยคุณสมบัติท่ีเป็นพิษของสารเคมีพิษเหล่านั้นท่ีระบุไว้ใน (1) ซึ่งอาจถูกปล่อยออกมา
เมื่อมีการใช้ยุทธปัจจัยและอุปกรณ์ดังกล่าว 
   (3) เครื่องมือใดท่ีออกแบบโดยเฉพาะเพื่อใช้เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการใช้ยุทธ
ปัจจัยและอุปกรณ์ท่ีได้ระบุไว้ใน (2) 
  สารเคมีพิษ หมายถึง สารเคมีใดท่ีโดยปฏิกิริยาเคมีของสารเคมีนั้นมีผลต่อกระบวนการ
ของชีวิตซึ่งสามารถก่อให้เกิดความตาย การไร้ความสามารถช่ัวคราว หรืออันตรายถาวรต่อมนุษย์และสัตว์ 
ท้ังนี้รวมถึงสารเคมีเช่นว่าท้ังปวง โดยไม่ค านึงถึงต้นก าเนิดหรือวิธีการผลิตสารเคมีนั้น และไม่ค านึงว่าสาร
เหล่านี้ ถูกผลิตขึ้นในสถานท่ีผลิตในยุทธปัจจัยหรือท่ีอื่น 
  สารที่ใช้ผลิตสารเคมีพิษ หมายถึง ตัวท าปฏิกิริยาเคมีใดซึ่งมีส่วนในขั้นตอนใดในการ
ผลิตสารเคมีพิษไม่ว่าโดยวิธีใดก็ตาม ท้ังนี้รวมถึงองค์ประกอบหลักใดของระบบเคมีท่ีมีองค์ประกอบ
ทวิภาคหรือพหุภาค 
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  องค์ประกอบหลักของระบบเคมีที่มีองค์ประกอบทวิภาคหรือพหุภาค หมายถึง สารท่ี   
ใช้ผลิตสารเคมีพิษซึ่งมีบทบาทส าคัญท่ีสุดในการก าหนดคุณสมบัติท่ีเป็นพิษของผลิตภัณฑ์สุดท้าย และท า
ปฏิกิริยา อย่างรวดเร็วกับสารเคมีอื่นในระบบเคมีท่ีมีองค์ประกอบทวิภาคหรือพหุภาค 
  อาวุธชีวภาพ หมายถึง ยุทธภัณฑ์ท่ีใช้ส่ง แพร่ หรือกระจายสารชีวภาพและสัตว์พาหะ 
ท้ังนี้หมายรวมถึงสารชีวภาพซึ่งมุ่งหมายส าหรับใช้ยุทธภัณฑ์ดังกล่าวเป็นเครื่องส่ง แพร่ หรือ กระจายด้วย 
ไม่ว่าสารนั้นจะบรรจุอยู่ในยุทธภัณฑ์แล้วหรือยังไม่ได้บรรจุ 
 ความมุ่งประสงค์ที่ไม่ได้ห้ามไว้ภายใต้อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี หมายถึง 
  (1) ความมุ่งประสงค์ด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การวิจัย การแพทย์ เภสัชกรรม 
หรือความมุ่งประสงค์อื่นในทางสันติ 
  (2) ความมุ่งประสงค์ด้านการปูองกัน คือ เป็นความมุ่งประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การปูองกันสารเคมีพิษ และการปูองกันอาวุธเคมี 
  (3) ความมุ่งประสงค์ทางทหารท่ีไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธเคมี และไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
การใช้คุณสมบัติท่ีเป็นพิษของสารเคมีเป็นวิธีหนึ่งในการสงคราม 
  (4)  การบัง คับใช้กฎหมาย รวมถึงความมุ่ งประสง ค์เพื่ อควบคุมการจลาจล
ภายในประเทศ 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 

กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต าบลหน้าสตน  เตรียมพร้อมรับสถานการณ์การ
เกิดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ดังนี้ 
 ก่อนเกิดภัย ประกอบด้วย 
  ๑. การปูองกันและลดผลกระทบ มีแนวทางดังนี้ 
   (1) ประเมินความเส่ียงภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย โดยการประเมินภัย
และความล่อแหลมเพื่อประเมินโอกาสหรือความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย  
   (2) ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพื้นท่ีเส่ียงภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย 
รวมท้ังข้อมูลพื้นท่ีปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพให้เป็นปัจจุบัน  
   (3) จัดท าแผนท่ีพื้นท่ีเส่ียงภัย ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันหรือสอดคล้อง 
ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
   (4) จัดท าฐานข้อมูลก าลังเจ้าหน้าท่ี อาสาสมัคร เครื่องจักร เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ การกู้ชีพกู้ภัย เพื่อให้พร้อมเรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน  
   (5) พัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย 
ให้มีความเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
   (6) เสริมสร้างความรู้ และความตระหนักแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และ
เยาวชนเกี่ยวกับการปูองกันและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย  
   (7) จัดท าสรุปบทเรียน (Lesson Learnt) ของการเกิดภัยจากสารเคมีและวัตถุ
อันตรายครั้งส าคัญ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต  
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  2. การเตรียมความพร้อม มีแนวทางดังนี้ 
   (1) ฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครกู้ชีพ 
   (2) ให้ความรู้แก่ชุมชนโดยเน้นการจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติโดยอาศัย
ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Management: CBDRM)  
   (3) จัดท าบัญชีผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวัตถุอันตรายและสารเคมี หรือเจ้าหน้าท่ี
จากหน่วยงานและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง  
   (4) จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยจากสารเคมีและวัตถุ
อันตรายแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับจังหวัด และอ าเภอ 
    (5) จัดต้ังงบประมาณไว้ให้เพียงพอ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันที
เมื่อเกิดภัย  
   (6) จัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ ยานพาหนะ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นใน
การปูองกันภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย  เพื่อน าไปใช้ได้ทันทีในกรณีท่ีเกิดภัย  
   (7) จัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัยเพื่อรองรับผู้ประสบภัยพร้อมส่ิงสาธารณูปโภค 
ท่ีจ าเป็น  
   (8) จัดเตรียมระบบส่ือสารหลัก ระบบส่ือสารรอง และระบบส่ือสารส ารองท่ี
จ าเป็น พร้อมท้ังจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ส่ือสารให้เพียงพอและใช้งานได้ตลอดเวลา  
   (๙) สนับสนุนฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยจากสารเคมี
และวัตถุอันตราย  
 ขณะเกิดภัย 
  การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีแนวทางดังนี้ 
  1. กรณีเกิดเหตุ  
   (1) ผู้ประสบเหตุ หรือผู้ท่ีอยู่ในเหตุการณ์ท่ีได้รับทราบเหตุ แจ้งหรือรายงาน  
ไปยังกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต าบลหน้าสตน แล้วให้ศูนย์อ านวยการด าเนินการ ดังนี้ 
    ๑.1 ให้ ส่ังฝุายปูองกันและปฏิบั ติการออกปฏิบัติงานทันทีตาม
แผนปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย  
    1.2 ปิดกั้นมิให้ผู้ท่ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นท่ีประสบภัยจาก
สารเคมีและวัตถุอันตราย พร้อมท้ังจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อย  จัดระเบียบจราจรบริเวณพื้นท่ี
ประสบภัยและพื้นท่ีใกล้เคียง 
    1.3 รายงานเหตุการณ์ให้ผู้อ านวยการชั้นเหนือขึ้นไปทราบ 
    1.4 จัดต้ังศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยจาก
สารเคมีและวัตถุอันตราย เพื่อเป็นศูนย์ในการบัญชาการและอ านวยการปฏิบัติและจัดให้เจ้าหน้าท่ีเข้า
ประจ าศูนย์ 
    1.5 ในกรณีท่ีเห็นว่าไม่อยู่ในสภาพท่ีแน่ชัดเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อ
สารเคมีและวัตถุอันตรายในบริเวณท่ีเกิดเหตุให้แจ้งประสานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือกรมควบคุม
มลพิษ หรือ กรมธุรกิจพลังงาน กรณีท่ีเกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสี ให้ประสานกับส านักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องและสามารถปูองกันและบรรเทาภัยได้ตรงตามลักษณะของสารเคมีและวัตถุ
อันตรายแต่ละประเภท 
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    1.6 ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในบริเวณสถานท่ีเกิด
เหตุการณ์หรือบริเวณท่ีอาจได้รับผลกระทบข้างเคียงทราบเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังอพยพออกจากพื้นท่ี
ในกรณีท่ีจ าเป็น และวิธีการปูองกันตัวส าหรับผู้อยู่ในบริเวณท่ีอาจได้รับอันตราย เพื่อให้ปูองกันตนเองให้
ปลอดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย หากจ าเป็นให้ประกาศเป็นเขตอันตรายห้ามมิให้ผู้ไม่มีหน้าท่ี
เกี่ยวข้องเข้าไปบริเวณดังกล่าว 
 หลังเกิดภัย 
  การจัดการหลังเกิดภัย มีแนวทางดังนี้ 
  (1) ให้ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตรายจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เข้าไปยัง
บริเวณท่ีเสียหาย และตรวจสอบว่ามีผลกระทบข้างเคียงหรือมีสารเคมีและวัตถุอันตรายตกค้างหรือไม่ 
เพื่อด าเนินการแก้ไขให้บริเวณท่ีเกิดเหตุและบริเวณข้างเคียงเกิดความปลอดภัย  
  (2) ให้ฝุายฟื้นฟูบูรณะ  ด าเนินการประเมินความเสียหายและความต้องการเบื้องต้น  
โดยจัดท าบัญชีรายช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์สินท่ีเสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมท้ังออกหนังสือรับรองให้
ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู  
  (3) จัดหาท่ีพักช่ัวคราว และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านสุขภาพ อนามัย สภาพจิตใจ 
การช่วยเหลือและฟื้นฟูสัตว์ปุาและสัตว์เล้ียงท่ีได้รับผลกระทบจากภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายด้วย  
  (4) การจัดการศพผู้เสียชีวิต มีแนวทางดังนี้  
   1. จัดหาสถานท่ีเก็บรักษาศพ และพื้นท่ีในการพิสูจน์เอกลักษณ์ศพผู้เสียชีวิต   
   2. สนับสนุนการเคล่ือนย้ายศพ ตามความจ าเป็นและสามารถท่ีจะท าได้ 
  (5) ให้ฝุายปูองกันภัย ปูองกัน เฝูาระวัง และควบคุมโรคท่ีอาจจะเกิดขึ้นท้ังด้านร่างกาย
และจิตใจ  
  (6) ให้ฝุายฟื้นฟูบูรณะ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และฟื้นฟูอาชีพของผู้ประสบภัย ท้ังทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ ให้สามารถด ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างปกติ  
  (7) ให้ฝุายฟื้นฟูบูรณะ ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน รวมท้ังส่ิงสาธารณประโยชน์อื่นๆ ท่ีได้รับ
ความเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม รวมท้ังแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษต่างๆ  
  (8) ความเสียหายในเบื้องต้น  ให้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเทศบาลต าบลหน้าสตน
ด าเนินการฟื้นฟูบูรณะ โดยใช้งบประมาณขององค์กรก่อน  กรณีท่ีเกินขีดความสามารถให้พิจารณา
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
  (9) จัดให้มีการศึกษาผลกระทบจากสารเคมีและวัตถุอันตรายท่ีมีต่อชีวิต ทรัพย์สินของ
ประชาชน เพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายในอนาคต  
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บทที ่16 
 

การปอูงกนัและบรรเทาภยัแลง้ 
 

 บทน า  
 ลักษณะสภาพอากาศของพื้นท่ีต าบลหน้าสตนช่วงระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือนพฤษภาคม
โดยท่ัวไปจะเกิดความแห้งแล้งและมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงขึ้น โดยจะขึ้นสูงสุดในเดือนเมษายน ซึ่งอาจจะมี
อุณหภูมิสูงสุดถึง 40 - 43 องศาเซลเซียส เป็นผลให้มีอากาศร้อนอบอ้าวและร้อนจัดเกือบทุกพื้นท่ีของ
ประเทศประกอบกับมีปริมาณน้ าฝนท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ ากว่าปกติจนท าให้หลายพื้นท่ีต้องประสบกับความ
แห้งแล้งขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ าเพื่อการเกษตร  
 ปัจจุบันในบางพื้นท่ีของต าบลหน้าสตน ยังคงมีพื้นท่ีท่ีประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจ าทุกปี       
จึงจ าเป็นต้องเตรียมการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร์ท่ีประสบภัย 
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อปูองกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนท่ีเกิดจากภัยแล้ง  
 2. เพื่อให้การด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถฟื้นฟู
พื้นท่ีประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 
 3. เพื่อก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของฝุายต่างๆ  ในการปูองกันและบรรเทาสถานการณ์ภัย
แล้งให้ชัดเจน บูรณาการและมีประสิทธิภาพ  
นิยามศัพท์  
 ภัยแล้ง หมายถึง ความแห้งแล้งของลมฟูาอากาศ อันเกิดจากการท่ีมีปริมาณฝนน้อยหรือฝนไม่
ตกเป็นระยะเวลานานและครอบคลุมพื้นท่ีเป็นบริเวณกว้าง ท าให้เกิดการขาดแคลนน้ าด่ืม น้ าใช้ พืชพันธุ์
ไม้ต่างๆ ขาดน้ าไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง
รุนแรงต่อประชาชน  
ขั้นตอนการปฏิบัติ  
 กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.หน้าสตนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การเกิดภัยแล้ง ดังนี้ 
 ก่อนเกิดภัย ประกอบด้วย  
  1. การปูองกันและลดผลกระทบ มีแนวทาง ดังนี้  
   (1) ประเมินความเส่ียงภัยแล้ง โดยการประเมินภัยและความล่อแหลมเพื่อ
ประเมินโอกาสหรือความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดภัยแล้งและผลกระทบท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสาธารณชน
ทรัพย์สินและส่ิงแวดล้อม เพื่อก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการปูองกันและบรรเทาภัย  
   (2) ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพื้นท่ีเส่ียงภัย และจัดท าแผนท่ีพื้นท่ีเส่ียงภัย 
แล้งรวมท้ังข้อมูลแหล่งน้ า  
   (3) จัดท าข้อมูลก าลังเจ้าหน้าท่ี อาสาสมัคร เครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อให้พร้อม 
เรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภัยแล้ง 
   (4) พัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศด้านภัยแล้ง ให้มีความเช่ือมโยง 
ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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   (5) เฝูาระวังเพื่อการเตือนภัยจากภัยแล้ง  
   (6) เสริมสร้างความรู้และความตระหนัก แก่ประชาชน นักเรียนนักศึกษา และ 
เยาวชน เกี่ยวกับการเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ประกอบด้วย ก าหนดมาตรการประหยัดการใช้น้ าการ 
ลดปริมาณการปลูกพืชท่ีต้องใช้น้ามากในฤดูแล้งเป็นต้น  
   (7) จัดท าสรุปบทเรียน (Lesson Learnt) การเกิดภัยแล้งครั้งส าคัญ เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต  
  2. การเตรียมความพร้อม มีแนวทาง ดังนี้  
   (1) ฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)  
   (2) จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมท้ังการก าหนด
มาตรการประหยัดน้ าแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับจังหวัด และอ าเภอ 
   (3) เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ ท่ีจ าเป็น 
เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีเมื่อเกิด 
   (4) จัดท าแผนส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับแผนการบริหาร
จัดการน้ าเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้อย่าง 
   (5) วางแผนจัดเตรียมพันธุ์พืช ปุ๋ย และอื่นๆ ท่ีจ าเป็น  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
เมื่อผลิตผลการเกษตรได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
 ขณะเกิดภัย  
  1. การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีแนวทาง ดังนี้  
   (1) เมื่อได้รับข้อมูลการเกิดภัยแล้ง ให้จัดต้ังศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจปูองกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตามระดับความรุนแรงพร้อมท้ังจัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบประจ าศูนย์ 
   (2) ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทราบ
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น  เพื่อประหยัดการใช้น้าอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร  
   (3) ให้ความช่วยเหลือราษฎร์ตามความเหมาะสมเพื่อบรรเทาภัยแล้ง  กรณีท่ี
เกินความจ าเป็นไม่สามารถท าได้ ให้ติดต่อประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 หลังเกิดภัย  
  1. การจัดการหลังเกิดภัย มีแนวทางดังนี้  
   (1) ใหฝุ้ายฟื้นฟู  ส ารวจความเสียหายและจัดท าบัญชีรายช่ือผู้ประสบภัยและ
ทรัพย์สินท่ีเสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมท้ังออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับ
การสงเคราะห์และฟื้นฟู  
   (2) ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และฟื้นฟูอาชีพของผู้ประสบภัย หรือติดต่อประสาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 
   (3) ใหด้ าเนินการบรรเทาภัยแล้งเบ้ืองต้น โดยใช้งบประมาณงบกลางพลางก่อน  
กรณีท่ีเกินขีดความสามารถให้พิจารณาขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
   (๔) จัดให้มีการศึกษาผลกระทบจากภัยแล้งท่ีมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนอย่างเป็นระบบ  เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการภัยแล้งในอนาคต 
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บทที ่17 
 

การปอูงกนัและบรรเทาภยัจากไฟปาุและหมอกควนั 
บทน า 
 เทศบาลต าบลหน้าสตน  มีเนื้อท่ี ๓๐.๓๕ ตารางกิโลเมตร ระยะห่างจากท่ีท าการอ าเภอถึงเขต
ต าบลประมาณ ๓,๐๐๐ เมตรพื้นท่ีเป็นท่ีราบชายฝ่ัง ความกว้างของต าบลเฉล่ียประมาณ ๑ กิโลเมตร ยาว 
๑๘ กิโลเมตร ต้ังอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ าปากพนัง (โซนน้ าเค็ม) สภาพภูมิอากาศต าบลหน้าสตน  เป็นแบบมรสุม
เมืองร้อน  โดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้ฝนตก 
เกือบตลอดท้ังปี มีฤดูกาล ๒  ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน เป็นช่วงท่ี
ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ชายฝ่ังตะวันออก ท าให้ชายฝ่ัง  
มีฝนตกน้อย  ฤดูฝน  เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม  โดยช่วงนี้ชายฝ่ังตะวันตกของ
ภาคใต้จะได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดผ่านมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่ภาคใต้ เนื่องจาก
เป็นลมท่ีพัดผ่านทะเลมาตลอดเป็นมวลอากาศท่ีมีความช้ืนสูง ท าให้ฝนตกชุกท่ัวทั้งจังหวัด 
 ดังนั้น  ในช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน ของทุกปี  เป็นช่วงท่ีพื้นท่ีต าบล
หน้าสตนมีสภาพอากาศแห้งแล้ง ต้นไม้มีการผลัดใบ  ซึ่งท าให้เกิดความเส่ียงต่อการเกิดไฟปุา สร้างความ
เสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน์และส่ิงแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
อย่างประเมินค่ามิได้  และมีการเผาท าลายปุาพรุควนเคร็งส่งผลกระทบต่อการหายใจของประชาชน 

วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อปูองกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนท่ีเกิดจากไฟปุาและ
หมอกควัน  
 2. เพื่อให้การดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถฟื้นฟู
พื้นท่ีประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว  
 3. เพื่อก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของฝุายต่างๆ ตามโครงสร้างศูนย์  ในการปูองกันและ
บรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินจากไฟปุาและหมอกควันให้ชัดเจน บูรณาการและมีประสิทธิภาพ  
 
นิยามศัพท์  
 ไฟปุา หมายความว่า ไฟปุาท่ีเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม แล้วลุกลามไปได้โดยอิสระ ปราศจากการ
ควบคุม ท้ังนี้ไม่ว่าไฟนั้นจะเกิดขึ้นในปุาธรรมชาติหรือสวนปุา  
 หมอกควัน คือ ปรากฏการณ์ท่ีฝุุน ควัน และอนุภาคแขวนลอยในอากาศ รวมตัวกันในสภาวะท่ี
อากาศปิด  
 การเผาในที่โล่ง หมายความว่า ไฟไหม้ การเผาไหม้ หรือไฟคุกรุ่นใดๆ หรือการเผาวัสดุใดๆ ท่ี
เกิดขึ้นในที่เปิดโล่งโดยท่ีฝุุน ควัน ก๊าซ และสารพิษอื่นจากการเผาไหม้ สามารถแพร่กระจายไปได้ในอากาศ  

ขั้นตอนการปฏิบัติ  
 กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลหน้าสตน  เตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์การเกิดไฟปุาและหมอกควัน ดังนี้  
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  ก่อนเกิดภัย ประกอบด้วย  
   1. การปูองกันและลดผลกระทบ มีแนวทางดังนี้  
       (1) ประเมินความเส่ียงจากไฟปุาและหมอกควัน รวมท้ังการเผาในท่ีโล่งโดยการ
ประเมินภัยและความล่อแหลม เพื่อประเมินโอกาสหรือความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดไฟปุาและหมอกควัน รวมท้ังการเผาใน
ท่ีโล่ง และศึกษาวิธีลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น เพื่อก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในการปูองกันและลดผลกระทบจาก
ไฟปุาและหมอกควัน  
       (2) ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพื้นท่ีเส่ียงภัยจากไฟปุาและหมอกควัน
รวมท้ังข้อมูลพื้นท่ีปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพให้เป็นปัจจุบัน  
       (3) จัดท าแผนท่ีเส่ียงภัยให้เป็นมาตรการเดียวกัน  
       (4) จัดท าฐานข้อมูลก าลังเจ้าหน้าท่ี อาสาสมัคร เครื่องจักร เครื่องมือ และ
อุปกรณ์การกู้ชีพกู้ภัย เพื่อให้พร้อมเรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน  
       (5) พัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศไฟปุาและหมอกควัน 
รวมท้ังการเผาในท่ีโล่งให้มีความเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
       (6) เสริมสร้างความรู้และความตระหนักแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา 
และเยาวชน เกี่ยวกับการปูองกันและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากไฟปุาและหมอกควัน 
รวมท้ังการเผาในท่ีโล่ง  
       (7) จัดท าสรุปบทเรียน (Lesson Learnt) ของการเกิดไฟปุาและหมอกควัน  
รวมท้ังการเผาในท่ีโล่งครั้งส าคัญ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต  
   2. การเตรียมความพร้อม มีแนวทางดังนี้  
       (1) ฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ชุดเผชิญ
สถานการณ์วิกฤติ ชุดปฏิบัติการหนึ่งต าบลหนึ่งทีม  กู้ชีพกู้ภัยอาสาสมัครแจ้งเตือนภัย (OTOS) 
       (2) ให้ความรู้แก่ชุมชุน  โดยเน้นหลักการจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติโดย
อาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM)  
       (3) พัฒนาระบบการพยากรณ์และเฝูาระวังเพื่อการเตือนภัยจากไฟปุาและ
หมอกควัน รวมท้ังการเผาในท่ีโล่ง  
       (4) จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยจากไฟปุาและหมอก
ควัน  รวมท้ังก าหนดมาตรการควบคุมการเผาในท่ีโล่ง แบบบูรณาการระดับจังหวัด อ าเภอ และท้องถิ่น 
ให้สอดคล้องกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ จังหวัด และอ าเภอ 
       (5) จัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัยเพื่อรองรับผู้ประสบภัยพร้อมส่ิงสาธารณูปโภคท่ีจ าเป็น  
       (6) ต้ังงบประมาณไว้ให้เพียงพอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันที
เมื่อเกิดภัย  
       (7) เตรียมความพร้อมตลอดเวลา ๒๔ ช่ัวโมง 
       (8) จัดเตรียมระบบส่ือสารหลักและระบบส่ือสารส ารองท่ีจ าเป็น พร้อมท้ัง
จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ส่ือสาร ให้เพียงพอและใช้งานได้ตลอดเวลา เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟปุาและหมอก
ควัน รวมท้ังการเผาในท่ี 
       (9) ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยจากไฟปุาและหมอกควัน  
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  ขณะเกิดภัย  
   การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีแนวทางดังนี้  
   (1) เมื่อได้รับข้อมูลการเกิดไฟปุาและหมอกควัน ให้จัดต้ังศูนย์อ านวยการ
เฉพาะกิจปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยจากไฟปุาและหมอกควัน  
   (2) ให้ประสานกับอุทยานแห่งชาติศรีนครศรีธรรมราชเพื่อขอความสนับสนุน
ด้านเครื่องมือ 
และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
   (3) กรณีจ าเป็นต้องรับบริจาคความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากสาธารณชน ให้
ศูนย์อานวยการเฉพาะกิจฯ จัดต้ังศูนย์รับบริจาคก าหนดสถานท่ีเก็บรักษาส่ิงของและเงินบริจาค รวมท้ัง
วิธีการแจกจ่ายเพื่อให้เกิดเอกภาพ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ประสบภัยอย่างเสมอภาค และทันเหตุการณ์  
   (4) การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลแจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ 
และให้การช่วยเหลือเท่าท่ีจะท าได้ 
  หลังเกิดภัย  
   การจัดการหลังเกิดภัย มีแนวทางดังนี้  
   (1) ให้ฝุายฟื้นฟู ด าเนินการประเมินความเสียหายและความต้องการเบื้องต้น 
โดยจัดท าบัญชีรายช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์สินท่ีเสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมท้ังออกหนังสือรับรองให้
ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และ 
   (2) ให้ฝุายฟื้นฟู จัดหาท่ีพักช่ัวคราวให้ผู้ประสบภัยและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยด้านสุขภาพอนามัยสภาพจิตใจ การฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และการฟื้นฟูอาชีพ  
   (3) ให้การสนับสนุนและความสะดวกเจ้าพนักงานสอบสวนเขตท้องท่ีสืบสวน
สอบสวนถึงสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ โดยด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี  
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รายชือ่ประกอบ 

โครงสรา้งกองอ านวยการปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาลต าบลหนา้สตน 
(1) ฝุายอ านวยการ 
 

ฝุายงาน ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ หนา้ทีท่ีร่บัผดิชอบ 
ฝุายอ านวยการ 1. นายประทีป  คงตุก ปลัด ทต. หัวหน้าฝุายฯ 
 2. นางมินทร์ธิตา  แก้วช่วย หน.ฝุายอ านวยการ รองหัวหน้าฝุายฯ 
 3. นางภรณ์พนา  เพ็ชรคงทอง ผอ.กองคลัง คณะท างาน 
 4. นายนุกูล   ปล้องคง ผอ.กองช่าง คณะท างาน 
 5. นายชาญชัย   บุญประเสริฐ นักพัฒนาชุมชน คณะท างาน 
    
หน่วยรับบริจาค 1. นางภรณ์พนา  เพ็ชรคงทอง ผอ.กองคลัง หัวหน้าหน่วยฯ 
 2. นางรัตนา  ทองสงฆ์ นักวิชาการเงินและบัญชี รองหัวหน้าหน่วยฯ 
 3. นางสาวเจนจิรา  คงรินทร์ จพง.จัดเก็บรายได้ คณะท างาน 
 4. นางบุญศรี  เอียดสังข ์ ผช.จนท.การเงินฯ คณะท างาน 
 5. นางชวนพิศ  บัวทอง ผช.จนท.พัสดุ คณะท างาน 
    
หน่วยสวัสดิการ นายชาญชัย  บุญประเสริฐ นักพัฒนาชุมชน หัวหน้าหน่วยฯ 
 นางสาวธนพรรณ  นันทกาญจน์ จพง.ธุรการ รองหัวหน้า 
 นางสาวณาตยา  เสนแก้ว นักทรัพยากรบุคล คณะท างาน 
 นางสาวนงลักษณ์   ภิรมย์ เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล คณะท างาน 
 นางประดับ  ยังช่วย ผช.จนท.ธุรการ คณะท างาน 
 นางถวิล  ด าล้วนเส้ง แม่บ้าน คณะท างาน 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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(2) ฝุายแผนและโครงการ 
 

ฝุายงาน ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ หนา้ทีท่ีร่บัผดิชอบ 
ฝุายแผนและ 1. นางสาวธัญรัตน์  พุ่มพวง นักวิเคราะห์ฯ หัวหน้าฝุายฯ 
โครงการ 2. นายวิใจ  บุญจันทร์ นายช่างโยธา รองหัวหน้าฝุายฯ 
 3. นายโกศล  คงแก้ว วิศวกรโยธา คณะท างาน 
 4. นายระเบียบ  เตาสัน พนง.ผลิตน้ าประปา คณะท างาน 
 5. นายไกรทิพย์  เหมทานนท์ ผู้ช่วยช่างไฟฟูา คณะท างาน 
 
(3) ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ 
 

ฝุายงาน ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ หนา้ทีท่ีร่บัผดิชอบ 
ฝุายแผนและ 1. จ่าสิบโทอุดม  ดีแก้ว นักปูองกันฯ หัวหน้าฝุายฯ 
ปฏิบัติการ 2. นายวัชรพันธ์  เพชรพูน นิติกร รองหัวหน้าฝุายฯ 
    
หน่วยปูองกันและ 1. จ่าสิบโทอุดม  ดีแก้ว นักปูองกันฯ หัวหน้าหน่วยฯ 
บรรเทาสาธารณภัย 2. นายวัชรพันธ์  เพชรพูน นิติกร รก.แทน หน.หน่วยฯ 
 3. นายสมิง  พิพัฒนานนท์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 2 รองหัวหน้าหน่วยฯ 
 4. นายสุพร เกื้อมา อปพร. หมู่ท่ี ๕ รองหัวหน้าหน่วยฯ 
 5. สมาชิก อปพร. ตามบัญชีโครงสร้าง คณะท างาน 
    
หน่วยปฏิบัติการ 1. นายสัมฤทธิ์  แก้วเนียม ประธานอปพร. หัวหน้าหน่วยฯ 
กู้ชีพกู้ภัย 2. นายศิริภพ  เจ้ยแก้ว รองประธานอปพร. รองหัวหน้าหน่วยฯ 
 3. นายย่าสีน  โต๊ะเส็น อปพร. รองหัวหน้าหน่วยฯ 
 4. นายสมศักดิ ์ บัวทอง อปพร. คณะท างาน 
 5. นายสุพร  เกือ้มา อปพร. คณะท างาน 
 6. นายอนันต์  โต๊ะเส็น อปพร. คณะท างาน 
 7. นายสมพร  เขียวแต้ม อปพร. คณะท างาน 
 8. นายสมรักษ์  มากด า อปพร. คณะท างาน 
 9. นายประท่ิน  เทียนทอง อปพร. คณะท างาน 
 10. นายกู๊ดร๊อต  สันสุวรรณไล อปพร. คณะท างาน 
 11. นายสมพร  ไต้เล่ียง อปพร. คณะท างาน 
 12. นายสถิตย์   เขียวแต้ม อปพร. คณะท างาน 
หน่วยรักษาความ 1. นายนุกูล  ปล้องคง ผอ.กองช่าง หัวหน้าหน่วยฯ 
สงบเรียบร้อย 2. นายสัมฤทธิ์  แก้วเนียม อปพร. รองหัวหน้าหน่วยฯ 
 3. นายศิริภพ  เจ้ยแก้ว อปพร. รองหัวหน้าหน่วยฯ 
 4. สมาชิก อปพร. ตามบัญชีโครงสร้าง คณะท างาน 
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(4) ฝุายฟื้นฟูบูรณะ 
 

ฝุายงาน ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ หนา้ทีท่ีร่บัผดิชอบ 
ฝุายฟื้นฟูบูรณะ 1. นายนุกูล  ปล้องคง ผอ.กองช่าง หัวหน้าฝุายฯ 
 2. จ่าสิบโทอุดม  ดีแก้ว นักปูองกันฯ รองหัวหน้าฝุายฯ 
 3. นายวิใจ  บุญจันทร์ นายช่างโยธา คณะท างาน 
 4. นายโกศล  คงแก้ว วิศวกรโยธา คณะท างาน 
 5. นายมนตรี  สนติวงค์ พนง.ผลิตน้ าประปา คณะท างาน 
    
หน่วยสงเคราะห์ 1. นายชาญชัย  บุญประเสริฐ นักพัฒนาชุมชน หัวหน้าหน่วยฯ 
ผู้ประสบภัย 2. นางฉลวย  แก้วศรีจันทร์ ผช.นักพัฒนาชุมชน รองหัวหน้าหน่วยฯ 
 3. นางสาวณาตยา  เสนแก้ว นักทรัพยากรบุคคล คณะท างาน 
 4. นางสาวนงลักษณ์   ภิรมย์ เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล คณะท างาน 
 5. นางประดับ  ยังช่วย ผช.เจ้าหน้าท่ีธุรการ คณะท างาน 
    
    
หน่วยบูรณะ 1. นายนุกูล  ปล้องคง ผอ.กองช่าง หัวหน้าหน่วยฯ 
ซ่อมแซม 2. นายวิใจ   บุญจันทร์ นายช่างโยธา รองหัวหน้าหน่วยฯ 
 3. นายโกศล  คงแก้ว วิศวกรโยธา คณะท างาน 
 4. นายกิติศักดิ ์ ซ้ายเกล้ียง พนง.ขับเครื่องจักกล คณะท างาน 
 5. นายอัตพล  บุญแก้วสุข พนักงานขับรถยนต์ คณะท างาน 
 6. นายอนันต์  โต๊ะเส็น ภารโรง คณะท างาน 
 
(5) ฝุายประชาสัมพันธ์ 
 

ฝุายงาน ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ หนา้ทีท่ีร่บัผดิชอบ 
ฝุายประชาสัมพันธ์ 1. นางสาวธนพรรณ  นันทกาญจน์ เจ้าพนักงานธุรการ หัวหน้าฝุายฯ 
 2. นางสาวนงลักษณ์   ภิรมย์ เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล รองหัวหน้าฝุายฯ 
 3. นางประดับ  ยังช่วย ผช.เจ้าหน้าท่ีธุรการ คณะท างาน 
 4. นางถวิล  ด าล้วนเส้ง แม่บ้าน คณะท างาน 
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(6) ฝุายสื่อสาร  
 

ฝุายงาน ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ หนา้ทีท่ีร่บัผดิชอบ 
ฝุายสื่อสาร 1. จ่าสิบโทอุดม   ดีแก้ว นักปูองกันฯ หัวหน้าฝุายฯ 
 2. นางทัชชาวด ี รัตนวงค์แข นักวิชาการศึกษา รองหัวหน้าฝุายฯ 
 3. น.ส.ณาตยา  เสนแก้ว นักทรัพยากรบุคคล คณะท างาน 
 4. น.ส.นงลักษณ์  ภิรมย์ เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล คณะท างาน 
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หมายเลขโทรศพัทส์ายดว่น ๒4 ชัว่โมง 
 
เลขหมาย ลักษณะการใช ้ หนว่ยงาน 

191 แจ้งเหตุด่วน – เหตุร้าย สถานีต ารวจ 
199 แจ้งดังเพลิง เทศบาล/ 

ส านักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1182 ข้อมูลพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 
1193 แจ้งอุบัติเหตุบนทางหลวง ต ารวจทางหลวง 
1196 แจ้งอุบัติเหตุทางน้ า กองบังคับการต ารวจทางน้ า 
1356 แจ้งเหตุเกี่ยวกับการคมนาคมและช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย 
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม 

1362 แจ้งเหตุไฟปุา และการช่วยเหลือจากไฟปุา กรมปุาไม้ 
1365 แจ้งเหตุฉุกเฉินของท่าส่งก๊าซ บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน 
1543 แจ้งอุบัติเหตุบนทางด่วน ต ารวจทางด่าน 
1554 แจ้งอุบัติเหตุ และบริการรถพยาบาล

ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ 
หน่วยแพทย์กู้ชีวิตวชิรพยาบาล กทม. 

1555 สายด่วน กทม. แจ้งเรื่องร้องทุกข์ท่ัวไปในเขต 
กทม. 

กทม. 

1556 สายด่วน อย.บริการข้อมูลความรู้และเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

1564 สายด่วนบริการข้อมูลสารเคมี กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
1650 แจ้งเหตุกรณีฉุกเฉินจากมลพิษ สารเคมีและ

กากของเสีย 
กรมควบคุมมลพิษ 

1669 แจ้งอุบัติเหตุและการช่วยเหลือทางการแพทย์
ฉุกเฉิน 

ศูนย์นเรนทร กระทรวงสาธารณสุข 

1691 บริการรถพยาบาลและการส่งกลับ ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล รพ.ต ารวจ 
1784 แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัย กรมปูองกันและบรรเทาสราธารณภัย 
1860 แจ้งเตือนการเกิดสาธารณภัย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
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หมายเลขโทรศพัทพ์นกังานเทศบาลต าบลหนา้สตน 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ หมายเลขโทรศพัท ์
 ส านกังานปลดั   

1 นายประทีป   คงตุก ปลัด ทต. 089-5891641 
2 นางมินทร์ธิตา   แก้วช่วย หน.ฝุายอ านวยการ 088-4506615 
3 นายวัชรพันธ์   เพชรพูน นิติกร 088-7683439 
4 นางสาวนันธิกานต์  พลายด้วง   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทะเบียน

และบัตร 
080-8817170 

5 นางสาวณาตยา  เสนแก้ว นักทรัพยากรบุคคล 085-7982201 
6 นายชาญชัย  บุญประเสริฐ นักพัฒนาชุมชน 082-7334893 
7 นางทัชชาวดี   รัตนวงค์แข นักวิชาการศึกษา 080-8928949 
8 นางสาวธัญรัตน์   พุ่มพวง นักวิเคราะห์ฯ 091-8219305 
9 จ่าสิบโทอุดม  ดีแก้ว นักปูองกันฯ 081-5970911 

10 นางสาวธนพรรณ  นันทกาญจน ์ จพง.ธุรการ 063-0658705 
11 นางประดับ  ยังช่วย เจ้าหน้าท่ีธุรการ 081-7387583 
12 นางฉลวย  แก้วศรีจันทร์ ผช.นักพัฒนาชุมชน 084-0538418 
13 นางสาวนงลักษณ์  ภิรมย์ ผช.เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 089-4570499 
14 นายอัตพล  บุญแก้วสุข พนักงานขับรถ  
15 นางถวิล  ด าล้วนเส้ง แม่บ้าน 063-0653070 
16 นายอนันต์  โต๊ะเส็น ตกแต่งสวน 086-9451789 

 กองคลงั   

17 นางภรณ์พนา   เพ็ชรคงทอง ผอ.กองคลัง 087-8911838 
18 นางรัตนา   ทองสงฆ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 083-1021152 
19 นางสาวเจนจิรา   คงรินทร์ จพง.จัดเก็บรายได้ 089-6475530 
20 นางจิรา  วรพงค์ ผช.เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ 081-2739502 
21 นางชวนพิศ  บัวทอง ผช.เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 084-6309491 
22 นางสาวกุหลาบ  เรืองแก้ว ผช.เจ้าหน้าท่ีธุรการ 086-9443281 

23 นางบุญศรี  เอียดสังข์ จนท.การเงินและบัญชี 089-0124408 
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ล าดับที ่ ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ หมายเลขโทรศพัท ์
 กองชา่ง   

24 นายนุกูล  ปล้องคง ผอ.กองช่าง 089-8742396 
25 นายวิใจ  บุญจันทร์ นายช่างโยธา 099-3142513 
26 นายโกศล  คงแก้ว วิศวกรโยธา 089-4479750 
27 นางสาววินัย  สงด า จพง.ธุรการ(กองช่าง) 081-7418271 
28 นางศิริกุล  เหมทานนท์ พนักงานจดมาตรวัดน้ า 083-1828632 
29 นายระเบียบ  เตาสัน พนักงานผลิตน้ าประปา 089-9714829 
30 นายสุรชัย  วรพงค์ พนักงานผลิตน้ าประปา 086-2716854 
31 นายมนตรี  สนติวงค์ พนักงานผลิตน้ าประปา 089-7267750 
32 นายกิติศักดิ์  ซ้ายเกล้ียง พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 091-8246683 
33 นายไกรทิพย์  เหมทานนท์ ผู้ช่วยช่างโยธา 084-7136864 
34 นายจีระศักดิ์  คงจันทร์ พนง.ขับรถขยะ  
35 นายไสว  เดชสุวรรณ พนง.เก็บขยะ  
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หมายเลขโทรศพัทก์ านนั/ ผูใ้หญบ่า้น  
หมู่ที ่ ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ หมายเลขโทรศพัท ์
1 นางราตรี  เพชรฆาต ผู้ใหญ่บ้าน  082-2752516 

2 นายสมิง  พิพัฒนานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน  089-9727733 

3 นายสันติ  นิยมเดชา ผู้ใหญ่บ้าน  084-0537749 

4 นายณรงค์ชัย  พันธุ์รัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน  091-8344767 

5 นางพิมล  จงจิรพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน  085-7006647 

6 นายสมศักดิ์  บัวมาศ ผู้ใหญ่บ้าน  081-0783264 

7 นายไฝสอน  นิยมเดชา 
 

ผู้ใหญ่บ้าน  087-3825510 

8 นายสุกิจ  เนียมรินทร์ ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน  086-8342172 

9 นายสุวิทย์  นิยมเดชา ผู้ใหญ่บ้าน  081-6066696 
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หมายเลขโทรศพัทอ์าสาสมัครปอูงกนัภยัฝาุยพลเรอืนต าบลหนา้สตน (อปพร.) 
รุน่ที ่๑ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกลุ ที่อยู ่ หมายเลขโทรศพัท ์
1 นายย่าสีน  โต๊ะเส็น  หมู่ท่ี ๗  ต.หน้าสตน อ.หัวไทร 

จ.นครศรีธรรมราช 
 

2 นายอนันต์  โต๊ะเส็น หมู่ท่ี ๓  ต.หน้าสตน อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมราช 

 

3 นายกู๊ดร๊อต  สันสุวรรณไล หมู่ท่ี 7  ต.หน้าสตน อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมราช 

 

4 นายธานี  นุ่นรอด  หมู่ท่ี 8  ต.หน้าสตน อ.หัวไทร   
จ.นครศรีธรรมราช 

 

5 นายจงรักษ์  เนียมรินทร ์ หมู่ท่ี 8 ต.หน้าสตน อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมราช 

 

6 นายมนัส  เนียมรินทร์ หมู่ 8 ต.หน้าสตน อ.ปากพนัง  
จ.นครศรีธรรมราช 

 

7 นายสมศักดิ์  บัวทอง หมู่ท่ี 5  ต.หน้าสตน อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมราช 

 

8 นายสุพร  เกื้อมา หมู่ท่ี 5  ต.หน้าสตน อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมราช 

 

9 นายสมพร  เขียวแต้ม หมู่ท่ี 5  ต.หน้าสตน อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมราช 

 

10 นายเกษม  จิตรานนท์ หมู่ท่ี 5  ต.หน้าสตนอ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมราช 

 

11 นางนิภา  เพ็ชรศรี หมู่ท่ี 6  ต.หน้าสตน อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมราช 

 
 

12 นางจุพาทิพย์ ทิพย์กอง
ลาศ 

หมู่ท่ี 5  ต.หน้าสตน อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมราช 

 

13 นายสมรักษ์  มากด า หมู่ท่ี 2  ต.หน้าสตน อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมราช 

 

14 นายสมพร  ไต้เล่ียง หมู่ท่ี 2  ต.หน้าสตน อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมราช 

 

15 นายประท่ิน  เทียนทอง หมู่ท่ี 2  ต.หน้าสตน อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมราช 

 

16 นายอ าพล  วาทรักษ์ หมู่ท่ี 2  ต.หน้าสตน อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมราช 

 

17 นางสมคิด  เกิดวัน หมู่ท่ี 2  ต.หน้าสตน อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมราช 
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18 นางถวิล  ด าล้วนเส้ง หมู่ท่ี 2  ต.หน้าสตน อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมราช 

 

19 นายสนิท  ศรีเจ้า หมู่ท่ี 2  ต.หน้าสตน อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมราช 

 

20 นายณรงค์ฤทธิ์  คงเรือง หมู่ท่ี 2  ต.หน้าสตน อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมราช 

 

21 นางสมมาศ   เดชชู หมู่ท่ี 2  ต.หน้าสตน อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมราช 

 

22 นายพนม  ด าล้วนเส้ง หมู่ท่ี 2  ต.หน้าสตน อ.หัวไทร  
จ.นครศรีธรรมราช 

 

23 นายจ าลอง  เจ้ยแก้ว  หมู่ท่ี ๘  ต.หน้าสตน อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมราช 

 

24 นางภรณ์พิรมย์  ยิ้มสุด หมู่ท่ี 8  ต.หน้าสตน อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมราช 

 

25 นายศิริภพ  เจ้ยแก้ว  หมู่ท่ี 8  ต.หน้าสตน อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมราช 

 

26 นายทวิวัส  เหล่ียมดี หมู่ท่ี 4  ต.หน้าสตน อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมราช 

 

27 นายเฉลิม  เรืองโรจน ์ หมู่ท่ี 8  ต.หน้าสตน อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมราช 
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ล าดับที ่ ชื่อ – สกลุ ที่อยู ่ หมายเลขโทรศพัท ์
28 นายเอกชัย  เขาไข่แก้ว หมู่ท่ี ๘  ต.หน้าสตน อ.หัวไทร 

จ.นครศรีธรรมราช 
 

29 นายนิรัตน์  ยิ้มสุด หมู่ท่ี 8 ต.หน้าสตน อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมราช 

 

30 นายสุเชษฐ์   ผอมเกื้อ หมู่ท่ี 8  ต.หน้าสตน อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมราช 

 

31 นายนุวงค์  เขียวแต้ม หมู่ท่ี 8  ต.หน้าสตน อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมราช 

 

32 นายประสิทธิ์  เพชรคง หมู่ท่ี 8  ต.หน้าสตน อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมราช 

 

33 นายพงค์   เพชรคง หมู่ท่ี 8  ต.หน้าสตน อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมราช 

 

34 นางค าจิต  เส้งมาก หมู่ท่ี 5  ต.หน้าสตน อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมราช 

 

35 นางกัลยา  วาทีรักษ์ หมู่ท่ี 5  ต.หน้าสตน อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมราช 

 

36 นายสถิตย์  เขียวแต้ม หมู่ท่ี 8  ต.หน้าสตน อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมราช 

 

37 นายประเสริฐ์   คงอินทร์ หมู่ท่ี 5  ต.หน้าสตน อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมราช 
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หมายเลขโทรศพัทห์นว่ยงานราชการ 
 

ล าดับที ่ ชื่อหนว่ยงาน โทรศพัท์ส านกังาน โทรสาร 
1 ท่ีท าการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7535-6143  
2 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7535-6006 0-7534-2803 
3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7535-6707  
4 ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7535-6707  

5 ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

0-7534-1063  

6 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7534-3409  

7 ต ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7535-6018  
8 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7534-1029 0-7534-0473 
9 ส านักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7534-5158-9  
10 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7535-7312 0-7534-6691 
11 ส านักงาน กสทช.จังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7576-4191 0-7576-4190 ต่อ 110 

12 พัฒนาท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7576-4191 0-7576-8015 
13 ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7537-5255 0-7537-5254 
14 กาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7530-2051 0-7530-2119 
15 กองทัพภาคท่ี 4 ค่ายวชิราวุธ 0-7538-3444  
16 กกต.จังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7543-2501-2 0-753๒-0353 
17 ส านักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
0-7535-6165 0-7534-1026 

18 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7534-1029 0-7534-2340 
19 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7535-6151 0-7534-7356 
20 กรมประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7535-6150  
21 กรมปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7535-6254 0-7535-6065 
22 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7534-8028 0-7534-8028 
23 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7544-6168  
24 เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7535-6597  
25 ท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7535-6375 0-7535-6144 

26 ปูองกันจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7534-1063  
27 ทรัพยากรน้ าจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7534-1010 0-7531-8370 
28 ท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7534-7313  
29 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7531-0057  
30 ศูนย์บริหารการทะเบียนจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7535-6553 0-7535-6531 
31 สัสดีจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7535-6467  
32 ทางหลวงชนบท 0-7537-8836 0-7537-8794 
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33 สรรพสามิตจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7535-6152 0-7535-6171 
34 พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7535-6165 0-7534-1026 
35 ประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7535-7202-5 0-7535-7475 
36 แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7534-5158-9  
37 ท่ีท าการอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 0-7545-1840-1 0-7545-1841 
38 ท่ีท าการอ าเภอทุ่งสง 0-7541-1212 0-7541-1685 
39 ท่ีท าการอ าเภอปากพนัง 0-7551-7399 0-7551-7691 
40 ท่ีท าการอ าเภอท่าศาลา 0-7552-1049  
41 ท่ีท าการอ าเภอขนอม 0-7552-9013  
42 ท่ีท าการอ าเภอร่อนพิบูลย์ 0-7544-1147 0-7544-1080 
43 ท่ีท าการอ าเภอชะอวด 0-7538-0360 0-7538-1300 
44 ท่ีท าการอ าเภอฉวาง 0-7548-1147 0-7548-1229 
45 ท่ีท าการอ าเภอสิชล 0-7577-1575  
46 ท่ีท าการอ าเภอเชียใหญ่ 0-7538-6062  

47 ท่ีท าการอ าเภอพิปูน 0-7549-9004 0-7549-9014 
48 ท่ีท าการอ าเภอทุ่งใหญ่ 0-7548-9158  
49 ท่ีท าการอ าเภอหัวไทร 0-7538-9635 0-7538-9010 
50 ท่ีท าการอ าเภอลานสกา 0-7539-1039 0-7539-1049 
51 ท่ีท าการอ าเภอพรหมคีรี 0-7539-6102  
52 ท่ีท าการอ าเภอนาบอน 0-7549-1172  
53 ท่ีท าการอ าเภอบางขัน 0-7537-1266  

54 ท่ีท าการอ าเภอจุฬาภรณ ์ 0-7530-8110  
55 ท่ีท าการอ าเภอถ้ าพรรณรา 0-7530-6017  
57 ท่ีท าการอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 0-7577-2608-9 0-7577-2503 
58 ท่ีท าการอ าเภอพระพรหม 0-7537-8313  

59 ท่ีท าการอ าเภอนบพิต า 0-7530-7251 0-7530-7189 

60 ท่ีท าการอ าเภอช้างกลาง 0-7544-5728  

61 นายอ าเภอหัวไทร 0-7538-9635  

62 ส านักทะเบียนอ าเภอหัวไทร 0-7538-9379  
63 ส านักงานเกษตรอ าเภอหัวไทร 0-7538-9635  

64 สถานีต ารวจภูธรหัวไทร 0-7538-9009  

65 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอหัวไทร 0-7538-9635  

66 สัสดีอ าเภอหัวไทร 0-7538-9635  

67 ส านักงานสรรพากรอ าเภอหัวไทร 0-7538-9503  

68 ประมงอ าเภอหัวไทร 081-3700549  
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69 ปศุสัตว์อ าเภอหัวไทร 081-3700549  

70 ส านักงานท่ีดินอ าเภอหัวไทร 0-7538-9434  

71 สาธารณสุขอ าเภอหัวไทร 0-75-38-9435  

72 กีฬาอ าเภอหัวไทร 085-2475833  

73 ท้องถ่ินอ าเภอหัวไทร 0-7538-8420  
74 หมวดการทางท่ี 1 อ าเภอหัวไทร 0-7538-9503  
75 หมวดการทางท่ี 2 อ าเภอหัวไทร 0-7533-7700  
76 เทศบาลต าบลหน้าสตน 0-7538-9311 0-7538-9313 
77 เทศบาลต าบลหัวไทร 0-7538-9504  
78 องค์การบริหารส่วนต าบลรามแก้ว 0-7546-6959  
79 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านราม 0-7535-4224  
80 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร 0-7533-7737  
81 องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 0-7576-6522  
82 องค์การบริหารส่วนต าบลบางนบ 0-7576-6060  
83 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซ่อม 0-7534-8841  
84 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพังไกร 0-7576-7080  
85 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 0-7547-8130  
86 องค์การบริหารส่วนต าบลควนชะลิก 0-7547-8092  
87 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7544-6020  
88 โรงเรียนวัดหน้าสตน 098-0272704  
89 โรงรียนวัดฉิมหลา 087-2759765  

 
92 โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ 084-7440520  
93 โรงเรียนวัดรามแก้ว 081-7878930  
90 กศน.หัวไทร 0-7538-9022  
91 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช   
92 โรงพยาบาลหัวไทร 0-7533-7712  
93 โรงพยาบาลเชียรใหญ่   
94 โรงพยาบาลปากพนัง   
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บญัชหีมูบ่า้นทีเ่สีย่งภยัจากเหตธุรรมชาติ 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมูบ่้าน ความเสีย่งภยั ระดบัความรนุแรง 

1 บ้านหน้าสตน วาตภัย,อุทกภัย ปานกลาง 

2 บ้านหัวอ้ายด้วน วาตภัย,อุทกภัย ปานกลาง 

3 บ้านหัวท่าเข็น วาตภัย,อุทกภัย ปานกลาง 

4 บ้านบางทราย วาตภัย,อุทกภัย ปานกลาง 

5 บ้านโพธิ์ทะเลงาม วาตภัย,อุทกภัย ปานกลาง 

6 บ้านหน้าทวด วาตภัย,อุทกภัย ปานกลาง 

7 บ้านหน้าศาลเหนือ วาตภัย,อุทกภัย ปานกลาง 

8 บ้านเกาะยาว วาตภัย,อุทกภัย ปานกลาง 

9 บ้านแพรกเมือง วาตภัย,อุทกภัย ปานกลาง 
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เครือ่งมอือปุกรณ ์ เครือ่งจกัรกล  ยานพาหนะ  ทีใ่ชใ้นการปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ส ารวจตรวจสอบ เมือ่วันที ่     เดอืน  สงิหาคม พ.ศ. 255๙ 

 

ที ่ รายละเอยีดเครือ่งจกัรกล 

จ า
นว

นท
ีม่ ี

หน
ว่ย

 

ประเภทของสาธารณภยั 

หมายเหต ุ

อทุ
กภ

ยั 

วา
ตภ

ยั 

โค
ลน

ถม่
 

อคั
คภี

ยั 

ไฟ
ปาุ

 

สา
รเค

ม ี

อา
คา

รถ
ลม่

 

ภยั
จร

าจ
ร 

ภยั
แล

ง้ 

ฟืน้
ฟสู

ภา
พพ

ืน้ท
ี ่

สภ
าพ

กา
รใ

ชง้
าน

 

1 รถยนต์ 4 ประตู 2 คัน / / / / / / / / / / พร้อม  
2 รถจักรยานยนต์ 110 ซีซ ี 6 คัน / / / / / / / / / / พร้อม  
3 กรวยจราจร 36 น้ิว 10 กรวย / - / / - / / / - / พร้อม  
4 ปูายไฟกระพริบ อปพร. 4  ปูาย / - / / / / / / - / พร้อม  
5 เสื้อกั๊กสะท้อนแสง 15 ตัว / / / / / / / / / / พร้อม  
6 เสื้อกันฝน 3 ตัว / / / - - / - - - - พร้อม  
7 ไฟฉาย 4.5 โวลท์ 8 กระบอก / / / / / / / / - / พร้อม  
8 ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง 10 ถัง - - - / / / / / - - พร้อม  
9 ค้อนปอนด์ 2 อัน - - / - - / / / - / พร้อม  
10 รองเท้าดับเพลิง 10 คู่ / - / / / / / / - - พร้อม  
11 วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ 5 w 10 เครื่อง / / / / / / / / / / พร้อม  
12 วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ 10 w - เครื่อง - - - - - - - - - -   
13 ถังเก็บน้ า ขนาด 2,000 ลิตร - ถัง - - - - - - - - - -   
14 เต้นท์ - หลัง - - - - - - - - - -   
15 เครื่องพ่นหมอกควัน - เครื่อง - - - - - - - - - -   
16 เครื่องสูบน้ า ขนาด 240 cm3 - เครื่อง - - - - - - - - - -   
17 ไซเรนท์ ติดหลังคารถ 1 ชุด - - - - - / - / - - ไม่พร้อม  
18 วิทยุสื่อสารโทรคมนาคม 2 เครื่อง / / / / / / / / / / พร้อม  
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ขอ้มูลพืน้ทีเ่สีย่งอทุกภยั วาตภยั ดนิโคลนถลม่และพืน้ทีป่ลอดภยั  
เทศบาลต าบลหนา้สตน อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช 

พื้นท่ีเสี่ยง จ านวน ลกัษณะทีต่ัง้ ลกัษณะของภยั ความเสยีหายทีอ่าจจะไดร้บั 

พื้นท่ีปลอดภัย 
ล าดับท่ี หมู่ท่ี หมู่บ้าน 

ปร
ะช

าก
ร 

คร
ัวเรื

อน
 

ที่ล
ุ่มแ

อ่ง
กร

ะท
ะ 

ที่ล
ุ่มร

ิมล
 าน

้ า 

ที่ร
าบ

ติด
เช

ิง
เข

า 
ที่เ

นิน
เข

า/
ภูเ

ขา
 

ชา
ยฝ

ั่งท
ะเ

ล 

น้ า
ท่ว

มขั
ง 

น้ า
ลน้

ตล
ิ่ง 

น้ า
ปุา

ไห
ล

หล
าก

 
วา

ตภ
ัย 

คล
ื่นก

ัดเ
ซา

ะ
ชา

ยฝ
ั่ง 

บ้านเรือน
ราษฎร
(หลัง) 

พื้นท่ีเกษตร
(ไร่) 

1 1 บ้านหน้าสตน 626 168           120 - โรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาล 

2 2 บ้านหน้าสตน 1,233 387           220 - โรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาล 

3 3 บ้านหน้าศาล 1,054 428           400 - ศาลาประชาคมอ าเภอ(หลังเก่า) 

4 4 บ้านบางทราย 228 120           87 614 ศาลาประชาคมอ าเภอ(หลังเก่า) 

5 5 บ้านปากระวะ 949 358           274 527 วัดคลองแดน 

6 6 บ้านหน้าทวด 1,049 305           263 327 โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ 

7 7 บ้านหน้าศาลเหนือ 851 304           270 - โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ 

8 8 บ้านเกาะยาว 1,339 426           372 2,000 โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ 

9 9 บ้านแพรกเมือง 1,084 305           280 730 โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ 

  รวม 8,413 2,801        
   

2,286 4,198  



 

 

 

 
ครั้งที่   ๓   /2559 

ตัวอย่างแบบรายงานเหตดุ่วนสาธารณภยั 
 

                                    วันที่     ๓     เดือน    สิงหาคม    พ.ศ.  2559   . 
 

ด่วนที่สุด ที่ นศ 56601/1617     

จาก  เทศบาลต าบลหน้าสตน        . 

ถึง    นายอ าเภอหัวไทร                            . 

ขอรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย ดังต่อไปน้ี  
1. ชนิดของภัย   อุทกภัย    วาตภัย    ความแห้งแล้ง    อัคคีภัย      ไฟฟูา    อากาศหนาว 
     แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม         สารเคมีและวัตถุอันตราย  อุบัติภัย              ทุ่นระเบิด 
     การปูองกันและระงับภัยอากาศ    การก่อวินาศกรรม          การอพยพประชาชนและส่วนราชการ 
     อื่นๆ 
 ความรุนแรงและลักษณะของภัย  เล็กน้อย       ปานกลาง   รุนแรง 
2. ภัยเกิดวันที่  ๒  สิงหาคม  2559  เวลา  ๑๓.๑๕   น.   ถึงสิ้นสุดวันที่            ขณะรายงานยังไม่สิ้นสุด          . 
3. สถานที่เกิดภัย หมู่ที่   ๒,๗,๘,       ต าบล   หน้าสตน   อ าเภอ      หัวไทร    จังหวัด     นครศรีธรรมราช      . 
4. ราษฎรที่ประสบภัย 
    4.1 ราษฎรได้รับความเดือดร้อน    20         คน    6       ครัวเรือน   4.2 บาดเจ็บ          -       คน 
    4.3 และเสียชีวิตขณะน าส่งโรงพยาบาล      -      คน                              4.4 สูญหาย          -        คน 
5. พ้ืนที่ประสบภัยและความเสียหาย 
    5.1 อาคารสิ่งก่อสร้าง บ้านพักอาศัยเสียหาย  ทั้งหลัง   บางส่วน    จ านวน                6              หลัง 
         อาคารสูงต้ังแต่ 23 เมตรข้ึนไป              -                แห่ง        อาคารโรงงาน         -              แห่ง 
         วัด           แห่ง  สถานที่ราชการ                         แห่ง      อื่นๆ                   -              แห่ง 
         ความเสียหายประมาณ           ๑๐,๐๐๐                บาท 
    5.2 พ้ืนที่และทรัพย์สินทางการเกษตร พืชผัก      -      ไร่         นา      -     ไร่   บ่อปลา           -         บ่อ 
          กุ้ง       -       บ่อ  สัตว์เลี้ยง (โค/กระบือ)  -     ตัว        สุกร     -    ตัว 
          เป็ด/ไก่   -      ตัว   อื่นๆ                   บาท                                           
    5.3 สิ่งสาธารณประโยชน์  ถนน       -     สาย     สะพาน      -        แห่ง         คอสะพาน      -         แห่ง 
         อื่นๆ                                            ความเสียหายประมาณ             บาท      
6. การบรรเทา         เทศบาลต าบลหน้าสตน                               ได้เข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว 
7. เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ รถดับเพลิง     -     คัน  รถบรรทุกน้ า     -     คัน  รถกู้ภัย   -    คัน  เรือ        -        ล า 
    เครื่องสูบน้ า                   เครื่อง      อื่นๆ                                               . 
8. การด าเนินงานของส่วนราชการ หน่วยงานอาสาสมัคร มูลนิธิในพ้ืนที่ 
      ส่วนราชการ (ชื่อ)                                                                                                            . 
  อาสาสมัคร (ชื่อ)                                                                                                            .                                                                                     
  ภาคเอกชน (ชื่อ)                                                                                                             . 

 
 

(ลงชื่อ)                                             .ผู้รายงาน 
(นายประทีป  คงตุก) 

ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาลต าบลหน้าสตน 
 



 

 

 

แบบรายงานท่ี 1 
                                     ตวัอยา่งแบบรายงานสถานการณภ์ยัธรรมชาต ิ

ชื่อภยั........................................ 
ช่วงเกิดสถานการณภ์ยัธรรมชาติวนัที่......................เดอืน.............................พ.ศ. ................... 

ต าบล............................. อาเภอหวัไทร   จงัหวดันครศรธีรรมราช 
1. พื้นท่ีได้รับผลกระทบ 

1.1 หมู่ท่ี................................... จานวนเกษตรกร.................ราย 
พืชท่ีได้รับผลกระทบ ข้าว ประมาณ................................ไร ่
พืชไร ่ประมาณ................................ไร ่
1.2 หมู่ท่ี................................... จานวนเกษตรกร.................ราย 
พืชท่ีได้รับผลกระทบ ข้าว ประมาณ................................ไร ่
พืชไร ่ประมาณ................................ไร ่
1.3 หมู่ท่ี................................... จานวนเกษตรกร.................ราย 
พืชท่ีได้รับผลกระทบ ข้าว ประมาณ................................ไร ่
พืชไร ่ประมาณ................................ไร ่
1.4 หมู่ท่ี................................... จานวนเกษตรกร.................ราย 
พืชท่ีได้รับผลกระทบ ข้าว ประมาณ................................ไร ่
พืชไร ่ประมาณ................................ไร ่
1.5 หมู่ท่ี................................... จานวนเกษตรกร.................ราย 
พืชท่ีได้รับผลกระทบ ข้าว ประมาณ................................ไร ่
พืชไร ่ประมาณ................................ไร ่

2. ระดับความรุนแรง/แนวโน้ม 
............................................................................................................................................................................. 
3. การคาดการณ์ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน 
............................................................................................................................................................................. 
4. การช่วยเหลือเบื้องต้น 
............................................................................................................................................................................. 
5. อื่นๆ ............................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ...............................................ผู้รายงาน 
(...........................................) 

วันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ. .............  
หมายเหตุ  
1. ให้รายงานทันทีหรือภายใน 24 ช่ัวโมง เมื่อเกิดสถานการณ์ 
2. การรายงานสถานการณ์น้ี เป็นการติดตามสถานการณ์ในพื้นท่ี เมื่อเร่ิมเกิดภัยธรรมชาติ 
3. ให้มีการประเมินผลกระทบต่อพืช หากพืชเสียหายและตาย ให้รายงานตามแบบรายงาน การเกิดภัยพิบัติด้าน
พืช โดยระบุวันเกิดภัย เมื่อพืชเสียหายหรือตาย 



 

 

 

ตวัอย่างแบบรบัรองผู้ประสบอุทกภยั 
เทศบาลต าบลหนา้สตน  ต าบลหนา้สตน  อ าเภอหวัไทร  จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

ที่.......................................................... 
 วันที่................เดือน.....................................พ.ศ. ................... 

 
  ข้าพเจ้า......................................... .......................................ขอให้ถ้อยค าข้อเท็จจริงด้วยความสัตย์
จริง   ต่อ.................................................................ต าแหน่ง..................................................... ขอให้ถ้อยค าข้อเท็จจริงว่า   

ข้าพเจ้าเป็น  เจ้าของบ้าน  ผู้อาศัย ในกรณี   บ้านมีเลขที่  บ้านไม่มีเลขที่  บ้านเช่า
บ้านเลขที่................... หมู่ที่..............ตรอก/ซอย.................................................... ต าบลหน้าสตน  อ าเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์.................................................................... เปน็ผูป้ระสบเหตุอุทกภยั  กรณี 

 1.  น้ าท่วมถึงบ้านพักอาศัย  และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 
 2.  บ้านพักอาศัยถูกน้ าท่วมขังติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 
 3.  บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายจากน้ าท่วมฉับพลัน น้ าปุาไหลหลากและดินโคลนถล่ม 

พร้อมน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร/หลักฐานประกอบดังน้ี 
1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน.................ฉบับ 
2.  ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน.................ฉบับ 
3.  ภาพถ่ายความเสียหายของบ้านพักอาศัยและทรัพย์สิน  จ านวน.................ฉบับ 
4.  สัญญาเช่าบ้าน / หนังสือรับรองการเช่าบ้านจากเทศบาลฯ จ านวน.................ฉบับ 
5.  อื่นๆ................................................................................  จ านวน.................ฉบับ 

ข้าพเจ้าขอรับรอง ข้อความและเอกสารข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
ลงชื่อ.................................................... ผู้ขอรับเงินช่วยเหลือ  ลงชื่อ......................... ...............................เจ้าหน้าท่ีรับเรื่อง 
       (......................................................)          (......................................................) 
 
ลงชื่อ........................................................ ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ลงชื่อ........................................... สมาชิกสภาเทศบาลเขต.. 
       (......................................................)     (......................................................) 
 

เทศบาลต าบลหน้าสตน ต าบลหน้าสตน 
                                                                                                อ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 วันที่................เดือน.....................................พ.ศ. ................... 
ข้าพเจ้า.................................................  ต าแหน่ง.....................................  ได้ตรวจสอบเอกสาร

หลักฐาน ท่ีผ่านการรับรองของก านัน/ผู้ใหญ่บ้านหรือสมาชิกสภาเทศบาลแล้ว   
ขอรับรอง ว่า  (นาย/นาง/นางสาว) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .นามสกุล

......................................เป็น  เจ้าของบ้าน  ผู้อาศัย ในกรณี   บ้านมีเลขที่  บ้านไม่มีเลขที่  บ้านเช่า 
เลขที่................................. หมู่ท่ี..............ตรอก/ซอย...................................................... ต าบลหน้าสตน   อ าเภอหัวไทร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์.........................................................เป็นผู้ประสบอุทกภัย และไ ด้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลหน้าสตน  แล้วส่งผลให้บ้านพักอาศัยหรือทรัพย์สิน
ได้รับความเสียหายจริง โดยให้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยตามระเบียบฯ เพ่ือขอรับความช่วยเหลือ จากหน่วย
ราชการได้ต่อไป 
 

ลงชื่อ................................................... 
            ( ............................................ ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลหน้าสตน 
 


