
กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ 
ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ 
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แผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถล่ม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ  
อ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 25๖2 

------------------------------ 
 

๑. กฎหมำยและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.2550 
  2) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  พ.ศ.2558 
  3) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์  พ.ศ.2558 
  

 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ก าหนดให้กองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มีหน้าที่จัดท าแผนปฏิบัติการตามความเสี่ยงภัยด้านต่างๆ ให้สอดรับกับแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ปี พ.ศ.2558 

๒. สถำนกำรณ์ทั่วไป 
  1.1 สถำนกำรณ์ทั่วไป 
  อุทกภัยและดินถล่ม  เป็นปัญหาด้านสาธารณภัยที่ส าคัญของต าบลบึงกระจับเสมอมา ฤดูฝนจะอยู่ใน ช่วง
เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกปี  ในช่วงนี้หลายพื้นท่ีจะมีฝนตกหนักและตกติดต่อกันเป็นเวลานาน  ก่อให้เกิดน้ า
ไหลบ่ามาตามผิวดินมากกว่าปกติ จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดน้ าท่วมในพ้ืนที่ต่าง ๆ ประกอบกับ  จังหวัดเพชรบูรณ์
ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นภูเขาสูงลาดชันล้อมรอบและเป็นแอ่งกระทะ 
รวมทั้งมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างไม่ระมัดระวัง ขาดการอนุรักษ์ ทั้งทรัพยากรป่าไม้  ทรัพยากรดิน 
และในบางพ้ืนที่มีการถางป่าเพ่ือท าการเกษตรกรรม จึงเป็นตัวเร่งให้เกิดอุทกภัยและดินถล่มเร็วขึ้น ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อประชาชน ชุมชน/หมู่บ้าน โดยเฉพาะที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่เสี่ยงภัยของต าบลบึงกระจับ 
  นอกจากนี้  การด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ในชีวิตประจ าวันของประชาชนทั้งการตั้งชุมชน การก่อสร้างต่างๆ  
การท าการเกษตร การเผาป่า  การตัดไม้ท าลายป่า  ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ  และภาวะ
โลกร้อน ล้วนเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้อุทกภัยทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และก่อให้เกิดดินถล่มตามมา  โดยเฉพาะ   
ในบริเวณพ้ืนที่ที่มีลักษณะภูมิศาสตร์เป็นภูเขาสูงชันล้อมรอบ 
  ๑.๒ สถำนกำรณ์เฉพำะ 
   พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยและดินถล่มของต าบลบึงกระจับ  ประกอบด้วยพื้นที่10 หมู่บ้าน   
 )รายละเอียดตามภาคผนวก)  

๓. ภำรกิจ 
 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  เป็นองค์กรปฏิบัติ
หลักที่รับผิดชอบ   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ต าบลบึงกระจับ รับผิดชอบการอ านวยการ 
ควบคุม ก ากับ ดูแล สั่งการ  และด าเนินการต่างๆ ในการป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน ตาม
ศักยภาพของหน่วยงาน และขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานข้างเคียง เมื่อประเมินว่าไม่สามารถควบคุม
สถานการณ์ได้   
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๔. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยง และบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากอุทกภัย 
และดินถล่มได้อย่างเร่งด่วนและทันต่อสถานการณ์ 
 2) เพ่ือมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3) เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ภัย ตลอดจนฟ้ืนฟู
ผู้ประสบภัยและพ้ืนที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 
 

๕. ขอบเขตของสำธำรณภัย  
 1) อุทกภัย  หมายถึง  เหตุการณ์ที่มีน้ าท่วมพ้ืนดินสูงกว่าระดับปกติ  ซึ่งมีสาเหตุจากมีปริมาณน้ าฝนมาก
จนท าให้มีปริมาณน้ าส่วนเกินมาเติมปริมาณน้ าผิวดินที่มีอยู่ตามสภาพปกติ  จนเกินขีดความสามารถ  การระบายน้ า
ของแม่น้ า  ล าคลอง  และยังมีสาเหตุมาจากการกระท าของมนุษย์  โดยการปิดกั้นการไหลของน้ าตามธรรมชาติ   
ทั้งเจตนาและไม่เจตนา  จนเป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดน้ าท่วมขัง/น้ าล้นตลิ่ง 
และน้ าท่วมฉับพลัน )Flash Flood)  
  ๒) ดินถล่มหรือโคลนถล่ม หมายถึง ปรากฏการณ์ที่มวลดินหรือหินไถลเลื่อนลงจากพ้ืนที่สูงสู่พ้ืนที่ต่ ากว่า
ภายใต้อิทธิพลแรงโน้มถ่วงของโลก และการมีน้ าเป็นตัวกลางท าให้มวลวัสดุเกิดความไม่มีเสถียรภาพ อัตราการไถลเลื่อน
ดังกล่าวข้างต้นอาจช้าหรือเร็วขึ้นกับประเภทของวัสดุ   ความลาดชัน  สภาพสิ่งแวดล้อม  และปริมาณน้ าฝน        
ในบางกรณีแผ่นดินถล่มอาจเกิดจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด  การเคลื่อนตัวของวัสดุดังกล่าวอาจพัดพาต้นไม้ 
บ้านเรือน รถยนต์  สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ  ช ารุด หรือพังทลาย  และยังอาจท าให้ช่องเปิดของสะพานและแม่น้ าล าคลอง 
อุดตันจนเป็นสาเหตุให้เกิดอุทกภัยขึ้นได้ในเส้นทางการเคลื่อนตัว ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นอันตรายต่อชีวิต 
ทรัพย์สินของประชาชน  และสิ่งแวดล้อม 
 3) อำสำสมัคร หมายถึง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน )อปพร.) 

๖. ควำมรุนแรงของสำธำรณภัย  
  ระดับความรุนแรงของสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 
แบ่งเป็น 4 ระดับ  โดยมีผู้รับผิดชอบตามระดับความรุนแรง ดังนี้ 
   

ระดับควำมรุนแรง
ของสำธำรณภัย 

ลักษณะภัยและควำม
รุนแรง 

กำรจัดกำรสำธำรณภัย 

1 สาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วไป
หรือมีขนาดเล็ก 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ สามารถควบคุม
สถานการณ์และจัดการระงับภัยได้โดยล าพัง 
 

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ ไม่สามารถควบคุม
สถานการณ์ได้ ผู้อ านวยการจังหวัด เข้าควบคุมสถานการณ์ 

3 สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มี
ผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง 
หรือสาธารณภัยที่จ าเป็นต้อง
อาศัยผู้เชี่ยวชาญหรือ
อุปกรณ์พิเศษ 

ผู้อ านวยการจังหวัด ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้        
ผู้อ านวยกลาง และ/หรือผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัยแห่งชาติ เข้าควบคุมสถานการณ์ 

4 สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มี
ผลกระทบร้ายแรงอย่างยิ่ง 

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมาย ควบคุมสถานการณ์ 
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๗. องค์กรปฏิบัติ 
   กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นองค์กรปฏิบัติหลักที่รับผิดชอบการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่จังหวัด รับผิดชอบการอ านวยการ ควบคุม ก ากับ ดูแล สั่งการ  และด าเนินการต่างๆ  
ในการป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน  ตามศักยภาพของหน่วยงานในเขตจังหวัด  และขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานข้างเคียง  เมื่อประเมินว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้  องค์กรระดับรอง  ประกอบด้วย   
    1) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ  มีนายอ าเภอ เป็นผู้อ านวยการอ าเภอ รับผิดชอบ
และปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอ าเภอของตน  และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัด
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    2) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล   มีนายกเทศมนตรีเป็นผู้อ านวยการท้องถิ่น มีหน้าที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลของตน  และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอ  
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    3) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล   มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นผู้อ านวยการท้องถิ่น   มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลของตน  และมีหน้าที่
ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

       ทั้งนี ้ ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อ าเภอ/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล 
มีโครงสร้างตามที่ก าหนดไว้ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพชรบูรณ์ พ.ศ.2558 ดังนี้ 
          ก. โครงสร้ำงของกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด/อ ำเภอ/
เทศบำล/องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประกอบด้วย 6 ฝ่าย  
  - ฝ่ายอ านวยการ 
  - ฝ่ายแผนและโครงการ   
  - ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
  - ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ   
  - ฝ่ายประชาสัมพันธ์   
  - ฝ่ายสื่อสาร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1  โครงสร้ำงกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
          จังหวัด/อ ำเภอ/เทศบำล/องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 

ฝ่ำย 
อ ำนวยกำร 
 

ฝ่ำย 
ฟื้นฟู
บูรณะ 

 

ฝ่ำย 
ประชำสัมพันธ์ 

 

ฝ่ำย 
สื่อสำร 

 

ฝ่ำย 
แผนและ
โครงกำร 
 

ฝ่ำย 
ป้องกัน 

และปฏิบัติกำร 
 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  

จังหวัด/อ ำเภอ/เทศบำล/องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
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    ข. ภำรกิจของกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย มีดังนี ้
    - ฝ่ำยอ ำนวยกำร   ท าหน้าที่  อ านวยการ  ควบคุม  ก ากับดูแล  ให้การป้องกันและ
บรรเทาภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     - ฝ่ำยแผนและโครงกำร   ท าหน้าที่วางแผน   พัฒนาแผน   ติดตามประเมินผล           
งานฝึกซ้อมแผนฯ  งานด้านฝึกอบรมต่างๆ  และงานจัดท าโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาภัย  การตรวจตรา  
    - ฝ่ำยป้องกันและปฏิบัติกำร ท าหน้าที่  ติดตามสถานการณ์  ประเมินสถานการณ์              
ที่อาจเกิดข้ึน วางระบบการเตือนภัย วางมาตรการต่าง ๆ  ในการปฏิบัติการกู้ชีพ  กู้ภัย  การอพยพ  และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย  งานการข่าว  การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติการจิตวิทยา  
     - ฝ่ำยฟื้นฟูบูรณะ ท าหน้าที่ส ารวจความเสียหาย  และความต้องการด้านต่างๆ จัดท า
บัญชีผู้ประสบภัย  ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  ด าเนินการฟ้ืนฟูบูรณะ   
สิ่งที่ช ารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม  
     - ฝ่ำยประชำสัมพันธ์  ท าหน้าที่เกี่ยวกับการรายงานสถานการณ์ภัย  การแถลงข่าว 
ประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันภัย   ความเสียหาย  ความช่วยเหลือ  และข้อเท็จจริง                         
ให้สื่อมวลชนและประชาชนได้รับทราบ  รวมทั้ง  การรณรงค์ป้องกันภัย 
     - ฝ่ำยสื่อสำร  ท าหน้าที่  วางระบบข้อมูลสารสนเทศ  ระบบการติดต่อสื่อสารระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ 
   ค. กำรบรรจุอัตรำก ำลัง 
 - กรณีของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดใช้ก าลังเจ้าหน้าที่
ของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นหลักและเสริมก าลังด้วยเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน  และอาสาสมัครในจังหวัด 
 - กรณีของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ ใช้ก าลังเจ้าหน้าที่    
ที่รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอ าเภอเป็นหลักและเสริมก าลังด้วยเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน  และอาสาสมัครในอ าเภอ 
 - กรณีของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล  ใช้ก าลังเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเป็นหลัก  และเสริมก าลังด้วยเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานภายในเทศบาลภาคเอกชน  และอาสาสมัคร       
    - กรณีของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล   
ใช้ก าลังเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหลักและเสริมก าลังด้วย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ภาคเอกชน  และอาสาสมัคร 
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๘. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ  
 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์  เตรียมพร้อมปฏิบัติการรับสถานการณ์
อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม  ดังนี้   
 ๘.1 กำรเตรียมพร้อมรับสถำนกำรณ์ 
 ๘.๑.๑ กำรป้องกัน ลดผลกระทบ และกำรเตรียมควำมพร้อม 
   1) ทบทวน ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถล่ม ให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยง
อุทกภัยและดินถล่ม ตลอดจนการก าหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือ การก าหนดพ้ืนที่ปลอดภัย เพ่ือรองรับการอพยพ 
และการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
     2) เตรียมการป้องกันด้านโครงสร้าง โดยใช้กลไกประชารัฐในการร่วมกันส ารวจแหล่งน้ า  
และเส้นทางการไหลของน้ า หากพบการตื้นเขินอันเป็นอุปสรรคต่อการรองรับน้ า หรือมีสิ่งกีดขวางทางน้ า ที่เป็น
อุปสรรคต่อการระบายน้ า ทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรืออาจเกิดจากฝีมือมนุษย์โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ที่ผ่านมา  
ราษฎรอาจมีการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ าเพ่ือกักเก็บน้ าตามแหล่งน้ าต่างๆ ให้ด าเนินการเร่งแก้ไข ปรับปรุง โดยเร็ว 
   3) ให้ตรวจสอบ และก าหนดระดับของระบบการเตือนภัยของอ าเภอและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 พร้อมทั้งจัดท า
กระบวนการแจ้งเตือนภัย ตั้งแต่การเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ การแจ้งเตือนล่วงหน้า และการแจ้งเตือนภัยต่อ
ประชาชนโดยก าหนดบุคคล หรือหน่วยงานรับผิดชอบ ตลอดจนระเบียบวิธีการปฏิบัติให้เกิดความชัดเจน 
    4) ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่ประสบปัญหา
จากการเกิดอุทกภัยอยู่บ่อยครั้ง ในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยตลอดช่วงฤดูฝนและสร้างความตระหนัก
ในการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย เช่น การระมัดระวังอันตรายจากไฟฟ้ารั่วในช่วงเกิดอุทกภัย การป้องกัน
ตนเองจากการถูกฟ้าผ่า อันตรายจากสัตว์มีพิษ สัตว์เลื้อยคลาน ตลอดจนโรคระบาดในช่วงฤดูฝน เป็นต้น 
    5) เตรียมความพร้อมเครื่องมือ  อุปกรณ์  เครื่องจักรกลในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  สามารถออกปฏิบัติการได้ตลอด  24 ชั่วโมง และให้ทดสอบการติดต่อสื่อสารระหว่าง
หน่วยงานโดยใช้ระบบสื่อสารหลัก  ระบบสื่อสารรอง  และระบบสื่อสารส ารองที่ก าหนด ตลอดจนจัดเตรียมสถานที่
ปลอดภัยเพื่อรองรับผู้ประสบภัย พร้อมสิ่งสาธารณูปโภคท่ีจ าเป็น 
    6) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากร ในการติดตาม เฝ้าระวัง วิเคราะห์ประเมิน
สถานการณ์  และการแจ้งเตือนการเกิดอุทกภัย  พายุหมุนเขตร้อน  และดินถล่ม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี เป็นต้น ตลอดจนเสริมทักษะ การปฏิบัติในการค้นหา และกู้ภัย
ร่วมกันระหว่างฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตลอดจนองค์กรสาธารณกุศลที่เกี่ยวข้อง 
    7) ตรวจสอบข้อมูลพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม พร้อมทั้งให้ท้องที่ และท้องถิ่น ร่วมกันเฝ้าระวัง  
โดยเฉพาะเขตพ้ืนที่เมื่อเกิดดินถล่มแล้วอาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและบ้านเรือนประชาชน พร้อมทั้งตรวจสอบ
หรือติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยในพ้ืนที่เสี่ยงภัย และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเพ่ือการเตือนภัย  เช่น  อาสาสมัคร  มิสเตอร์เตือนภัย  
หรือเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยที่ได้จัดตั้งไว้แล้ว  
   หน่วยงำนหลัก  ได้แก่  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  
  
  



6 

แผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถลม่ ต ำบลบึงกระจับ ปี พ.ศ. 2562 
 

 ๘.๑.2  กำรจัดตั้งศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์ฯ ต ำบล   
 1)  เมื่อเกิดอุทกภัยและดินถล่ม  )ขนาดเล็ก) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอุทกภัย
และดินถล่มองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการอุทกภัยและดินถล่มที่เกิดขึ้น
จนกว่าสถานการณ ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก าลังและทรัพยากร ในการบริหาร
จัดการอุทกภัยและดินถล่มที่เกิดขึ้น อ านวยการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร 
ตลอดจนองค์กรสาธารณกุศล ในการควบคุมสถานการณ์ ในพ้ืนที่เกิดเหตุได้อย่างมีเอกภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง โดยมี
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับเป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ และจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  2)  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละฝ่าย 
  3)  ระดมสรรพก าลัง เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร และทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ 
เช่น ยานพาหนะ เรือท้องแบน  เครื่องสูบน้ า )รายละเอียดตามแผนภูมิที่ ๒) เพ่ือเตรียมพร้อมปฏิบัติการรับสถานการณ์
อุทกภัยและดินถล่ม      
  4)  จัดประชุมติดตามสถานการณ์หรือสรุปสถานการณ์ภัยทุกวัน เวลา 09.๓0 น. จนกว่า
สถานการณ์ภัยจะคลี่คลาย 
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ก. โครงสร้ำงของศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์ฯ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 แผนภูมิที่ ๒  :  โครงสร้ำงศนูย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัยและดินถล่ม องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลบึงกระจับ (กำรจัดกำรสำธำรณภัยระดับ 1-๒)  
 
   ข. ภำรกิจของศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์ฯ มีดังนี้ 

 1) คณะที่ปรึกษำ/ผู้เชี่ยวชำญ  มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ  ค าแนะน า  ข้อมูลทางวิชาการ 
การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัย ที่เกิดขึ้น โดยให้
ค านึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้บัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ/ผู้อ านวยการเห็นสมควร ทั้งนี้  จ านวนของคณะที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญให้เป็นไปตามที่
เห็นสมควร  

- งำนกำรกู้ชีพ 
- งำนกำรกู้ภัย   
- งำนควำมปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน   
- งำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

)ถนน สะพำน (  
- งำนกำรขนส่ง 
- งำนอุตสำหกรรม สำรเคมี 
 วัตถุอันตรำย 
- หนว่ยทหำรในพืน้ที ่

- ฯลฯ  

- งำนสื่อสำร 
- งำนเสบียง  
- งำนศูนย์พักพิงชั่วครำว  
- งำนรักษำพยำบำล 
- งำนรับบริจำค 
- งำนกำรเงิน บัญชี 
- งำนสำธำรณูปโภค ไฟฟ้ำ ประปำ 
- งำนพลังงำน 
- งำนกำรฟื้นฟูและชุมชน 
- งำนระเบียบ กฎหมำย 

- ฯลฯ  

 

- งำนวิเครำะห์สถำนกำรณ์ 
และติดตำมสถำนกำรณ์ 
- งำนแจ้งเตือนภัย 
- งำนธุรกำร /เลขำนุกำร  
- งำนวำงแผน 
- งำนประสำนข้อมูล 

- ฯลฯ  
 
 

 

             

 ส่วนปฏิบัติกำร   ส่วนอ ำนวยกำร  ส่วนสนับสนุน 

 

นำยก อบต.บึงกระจับ 
(ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น) 

ศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์ฯ อบต.บึงกระจับ 
(กำรจัดกำรสำธำรณภัย ระดับ 1 - 2)  

ศูนย์ข้อมูลประชำสัมพันธ์ร่วม ที่ปรึกษำ/ผู้เชี่ยวชำญ 
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 2) ศูนย์ข้อมูลประชำสัมพันธ์ร่วม มีหน้าที่ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ เพ่ือสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน   และสื่อมวลชนรวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  โดยให้
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าขอบเขตแผนงาน ภารกิจและโครงสร้างภายใน
ศูนย์ฯ  และมีหน่วยงานสนับสนุน  ได้แก่  หอกระจ่ายข่าวหมู่บ้าน 
 3) ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติ มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
ด้านกฎหมาย ธุรการและก าลังพล ทั้งนี้ ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดเล็กหรือขนาดกลาง (ระดับ 1-2) หรือ
เมื่อประเมินว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ให้ประสานงานขอความช่วยเหลือจาก กองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอวิเชียรบุรี 
 4) ส่วนปฏิบัติกำร  มีหน้าที่ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว   โดยรักษาชีวิตและ
ปกป้องทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟ้ืนฟูสู่สภาวะปกติ ดับเพลิง ค้นหาและกู้ภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย 
บริการการแพทย์และสาธารณสุข คมนาคม รักษาความสงบเรียบร้อย โดยให้  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงกระจับ เป็นหน่วยงานหลัก 
 5) ส่วนอ ำนวยกำร มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ แจ้งเตือนภัย 
รวบรวม  ประสานข้อมูล  และประเมินความต้องการและความจ าเป็นในการสนับสนุนทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน 
รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนปฏิบัติการ  เป็นฐานด าเนินการ   
 
 6) ส่วนสนับสนุน มีหน้าที่ดังนี ้ 
  6.1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ  ด้านที่จ าเป็น  เพ่ือให้การจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การพลังงาน  การเกษตร  ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม  การสาธารณูปโภค  การโยธาธิการและ
การคมนาคม การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน โดยให้ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  หน่วยงานที่
รับผิดชอบภารกิจในแต่ละด้านร่วมกันจัดท าขอบเขตแผนงานภารกิจ และโครงสร้างภายในของส่วนฯ  
  6.2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงินการคลัง และการรับบริจาค 
โดยให้ กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ เป็นหน่วย
รับผิดชอบภารกิจด้านการรับบริจาค พร้อมทั้งให้ร่วมกันจัดท าขอบเขต แผนงาน ภารกิจ โครงสร้างภายในของส่วน 

 8.1.3 กำรเฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์ 
 1)  จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และค าเตือนจาก     
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งติดตามข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์เตือนภัยพิบัติ
แห่งชาติ )www.ndwc.go.th.) กรมอุตุนิยมวิทยา )www.tmd.go.th.) กรมชลประทาน )www.rid.go.th.) กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย )www.disaster.go.th.) ตลอด 24 ชั่วโมง 
  2)  ตรวจสอบข้อมูลปริมาณน้ าฝน ระดับน้ าในแม่น้ า สูงหรือต่ ากว่าตลิ่ง รวมทั้งบริเวณพ้ืนที่ลุ่ม 
ที่มักจะเกิดน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ เป็นระยะๆ ตลอดจนเฝ้าระวังและประสานการใช้ประโยชน์จากอาสาสมัครต่างๆ เช่น 
“มิสเตอร์เตือนภัย” ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว เพ่ือเตรียมพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัย และดินถล่ม 

http://www.ndwc.go.th/
http://www.tmd.go.th/
http://www.disaster.go.th/
http://www.disaster.go.th/
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  3)  ประเมินความเสี่ยงภัยจากอุทกภัยและดินถล่ม หรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุทกภัยฯ และ
รายงานข่าวสถานการณ์ไปยัง ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ อ าเภอวิเชียรบุรี 
  หน่วยงำนหลัก ได้แก่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
   หน่วยงำนสนับสนุน  ได้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  และก านัน – 
ผู้ใหญ่บ้านต าบลบึงกระจับ 

 8.1.4 กำรแจ้งเตือนภัย 
 1)  ตรวจสอบข้อมูลและรายงานสถานการณ์ภัยไปยังศูนย์บัญชาการการเหตุการณ์ฯ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงกระจับ ทางหมายเลขโทรศัพท์  0-5602-0326 ทางวิทยุสื่อสาร คลื่นความถี่ 162.525 MHz นาม
เรียกขาน บัวหลวง พร้อมทั้งรายงานผู้อ านวยการท้องถิ่น ทันที  
  2)  แจ้งข่าวเตือนภัยล่วงหน้าผ่าน องค์การบริหารส่วนต าบล  ที่คาดว่าจะเกิดอุทกภัย ให้เฝ้า
ระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์  
  3)  ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนโดยตรงผ่านข่ายการสื่อสารของทางราชการ  
สื่อมวลชน  วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว ฯลฯ  
 4)  ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการ  และภาคเอกชน  ในเขตพ้ืนที่จังหวัดให้เตรียมพร้อม          
รับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม 
 หน่วยงำนหลัก ได้แก่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
   หน่วยงำนสนับสนุน  ได้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  และก านัน – 
ผู้ใหญ่บ้านต าบลบึงกระจับ 

     ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ จัดวาง
แนวทาง มาตรการ ขั้นตอนการปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ เพ่ือการ 
ก าหนดขั้นตอนวิธีปฏิบัติ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเตือนภัยให้กับผู้ปกครองท้องที่ 
และประชาชน เพ่ือให้มั่นใจว่าประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว และมีการปฏิบัติเพ่ือเตรียมรับ
สถานการณ์ ตามแนวทางที่ก าหนด รายงานผลการปฏิบัติให้  ผู้อ านวยการท้องถิ่น ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่มี
การแจ้งเตือนภัย เป็นการยืนยันการสื่อสารสองทาง 
     ๘.๑.5  แนวทำงกำรปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหำรในพื้นที่ 
  ในการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ ร่วมกับทหาร  ให้ทุกหน่วยงานในจังหวัด
มีการประสานงานระหว่างกันอย่างใกล้ชิด และพยายามเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกัน รวมทั้งด ารงการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสนับสนุนการ
จัดการสาธารณภัยของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ และศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ฝ่ายทหารอาจพิจารณาจัดตั้งศูนย์ประสานงานระหว่างพลเรือนกับทหาร หรือศูนย์ปฏิบัติงานร่วมระหว่าง
พลเรือนกับทหาร ขึ้นอยู่กับระดับของหน่วยและสถานการณ์สาธารณภัย เพ่ือประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูล  
ในการจัดการด้านสาธารณภัย รวมทั้งการบรรยายสรุปสถานการณ์ประจ าวัน เพ่ือท าความเข้าใจต่อสถานการณ์     
ให้ตรงกัน โดยยึดกรอบแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2552 ดังนี้ 
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   1) ด าเนินการตามมาตรา 46 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
พ.ศ. 2550  
   2) ด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
   3) ด ารงการติดต่อสื่อสารและประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดระหว่างพลเรือนกับทหาร
ในพ้ืนที ่
 
 
 ๘.๑.6  แนวทำงกำรปฏิบัติร่วมกับภำคประชำสังคม เอกชน และองค์กำรสำธำรณกุศล 
  1) ให้จัดเจ้าหน้าที่ ประสานงาน กับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แต่ละระดับ )กรณีเกิดอุทกภัย 
และดินถล่ม) เพ่ือร่วมปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไป
อย่างมีเอกภาพ 
   2) ให้หน่วยงานกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สถานบันการแพทย์ฉุกเฉิน 
ร่วมกับองค์การสาธารณกุศล  จัดท าแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนก าลังทรัพยากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เพ่ือการปฏิบัติงานขององคก์รปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ 
 ๘.๑.7  กำรประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน    
  เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพ้ืนที่ใด  หากเป็นกรณีฉุกเฉินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขต
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้ครอบคลุมพ้ืนที่ประสบภัย  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง   
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 
   หน่วยงำนหลัก   ได้แก่   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล 
บึงกระจับ และส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

  ๘.๒  ขั้นปฏิบัติกำรในภำวะฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
          8.2.1 กรณีเกิดอุทกภัยและดินถล่มขนำดเล็ก (ควำมรุนแรงระดับ 1) : อ าเภอ)ผู้อ านวยการอ าเภอ/
นายอ าเภอ)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบต./เทศบาล )ผู้อ านวยการท้องถิ่น ได้แก่ นายก อบต./
นายกเทศมนตรี) สามารถควบคุมสถานการณ์ ระงับภัยได้โดยล าพัง ตามขีดความสามารถ ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  1) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล/ 
อ าเภอ แล้วแต่กรณี  รับผิดชอบในการบริหารจัดการอุทกภัยและดินถล่มที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์ จะกลับเข้าสู่
ภาวะปกติ  มีผู้อ านวยการท้องถิ่น )นายกองค์การบริหารส่วนต าบล/นายกเทศมนตรี/นายอ าเภอ) เป็นผู้ควบคุม
สถานการณ์/บัญชาการเหตุการณ์  
  2) ให้รายงานและสรุปสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่มไปยังผู้อ านวยการจังหวัด )ผู้ว่าราชการ
จังหวัด) เป็นระยะๆ เพ่ือประสานการปฏิบัติร่วมกันจนกว่าเหตุการณ์จะยุติ 

 8.2.2 เมื่อเกิดอุทกภัยและดินถล่มขนำดกลำง (ควำมรุนแรงระดับ 2) : เกินขีดความสามารถของ
อ าเภอ )ผู้อ านวยการอ าเภอ/นายอ าเภอ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบต./เทศบาล )ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
ได้แก่ นายก อบต./นายกเทศมนตรี) ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และบริหารจัดการอุทกภัยและดินถล่มได้      
โดยล าพัง ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
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   1) เมื่อเกิดอุทกภัยและดินถล่มมีความรุนแรงของสาธารณภัยขนาดกลาง )ความรุนแรง
ระดับ 2) ขยายเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพ้ืนที่หลายต าบลหรืออ าเภอ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอ าเภอ 
ได้วิเคราะห์และประเมินศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอุทกภัยและดินถล่มจากทรัพยากรในแต่ละด้าน  
ที่มีอยู่ในพ้ืนที่จนผ่านพ้นสถานการณ์ภัยพิบัติแล้วเกินขีดความสามารถของผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ      
ที่จะควบคุมสถานการณ์ได้โดยล าพัง หรือโดยเร็ว ให้ผู้อ านวยการอ าเภอ ขอรับการสนับสนุนจากผู้อ านวยการ
จังหวัด เพื่อพิจารณาเข้าควบคุมสถานการณ์ 
 
 
   2) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอุทกภัยและดินถล่มข้ึน โดยมีผู้อ านวยการจังหวัด )ผู้ว่าราชการจังหวัด) เข้าควบคุม
สถานการณ์/บัญชาการเหตุการณ์ ทั้งนี้ ให้โอนการบังคับบัญชาจาก ผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ ไปขึ้นกับ
ผู้อ านวยการจังหวัด  
    3) เมื่อผู้อ านวยการจังหวัดเข้าควบคุมสถานการณ์ ให้สั่งการให้ทุกหน่วยปฏิบัติ ดังนี้ 
    3.1) ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ ระดับจังหวัดที่จัดตั้งขึ้น ท าหน้าที่รับผิดชอบในการ
บริหารจัดการอุทกภัยและดินถล่มที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการ
ระดมสรรพก าลังและทรัพยากรในการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น อ านวยการประสานการปฏิบัติระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร  ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสาธารณกุศล       
ในการควบคุมสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้น และประสานงานกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
กรณีจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าฯ )เม่ือมีการยกระดับความรุนแรงของภัยเป็นระดับ 3 – 4) 
   3.2) หน่วยงานหลักประจ าฝ่ายต่างๆ  เช่น ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ฝ่ายแจ้งเตือนภัย 
เป็นต้น รายงานผลการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้ฝ่ายอ านวยการทราบและให้ฝ่ายอ านวยการสรุปและรวบรวม
ข้อมูลสถานการณ์ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการสั่งการต่อไป 
    3.3) ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือพร้อมทั้ง      
ความต้องการรับการสนับสนุน )ถ้ามี) และรายงานให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทราบ
ทุกวันจนกว่าสถานการณ์ภัยจะยุติ 
 8.2.3 กำรควบคุมสถำนกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน 
   ให้เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงาน เข้ารายงานตัว ณ ที่ท าการ
ปกครองจังหวัด ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ จังหวัดในพ้ืนที่ที่เกิดภัยก่อนรับมอบภารกิจและพ้ืนที่รับผิดชอบไปปฏิบัติ 
  1) กำรปฏิบัติกำรค้นหำระยะ 24 ชั่วโมงแรก (1 วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต การรักษาพยาบาล
ผู้บาดเจ็บ น้ าดื่ม อาหารปรุงส าเร็จ เสื้อผ้า ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
      1.1) ก าหนดเขตและกันเขตพ้ืนที่ประสบภัย ห้ามไม่ให้ผู้ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ    
เข้าพ้ืนที่ประสบภัย   
     1.2) สนธิก าลังเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว ดังนี้ 
    1.2.1) สั่งการให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ที่มีศักยภาพเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย 
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   1.2.2) สั่งการให้เครื่องจักร เครื่องมือที่จ าเป็น เช่น รถส่องไฟ รถยก รถแทกเตอร์    
รถตัก เครื่องมือตัด รถกู้ภัยขนาดใหญ่ รถปิคอัพ เครื่องสูบน้ าขนาดใหญ่ เรือท้องแบน ฯลฯ เข้าปฏิบัติการในพ้ืนที่
ประสบภัย 
   1.3) อพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยง ตามความจ าเป็นของสถานการณ์ภัย 
   1.4) กรณีพ้ืนที่ใดเป็นพ้ืนที่วิกฤติ  ไม่สามารถเข้าพ้ืนที่โดยทางรถยนต์  หรือทางเรือได้        
ให้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากหน่วยทหาร หรือต ารวจในพ้ืนที่ หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน 
   1.5) จัดสถานที่อยู่อาศัยชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยที่บ้านเรือนเสียหายอย่างเร่งด่วนเป็นล าดับแรก 
จัดระเบียบสถานที่อพยพ พร้อมทั้งลงทะเบียนผู้อพยพ 
   1.6) ระดมก าลังแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลใกล้เคียง เข้าช่วยปฏิบัติงานในพ้ืนที่
ประสบภัย     
   1.7) กรณีที่โครงสร้างพ้ืนฐานได้รับความเสียหายให้เร่งซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ระบบสื่อสาร 
ไฟฟ้า และประปา แล้วแต่กรณี ให้สามารถใช้การได้ หรือจัดท าระบบส ารองเพ่ือให้ชุดปฏิบัติการสามารถปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่ได้   
  1.8) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพ้ืนฐานตลอดจนจัดหา อาหารที่ปรุงส าเร็จ น้ าดื่ม   
เครื่องยังชีพที่จ าเป็น ให้แก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ประสบภัยให้เพียงพอและทั่วถึง    
 2) กำรปฏิบัติกำรค้นหำระยะ 24-48 ชั่วโมง (1-2 วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิตและ
ทรัพย์สิน  สืบหาญาติ จัดตั้งบ้านพักชั่วคราว  การรักษาพยาบาล การจัดการศพ  อาหาร  น้ าดื่ม  ยารักษาโรค เครื่องครัว  
ข้อมูลสถานการณ์  ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
   2.1) ส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น เพ่ือก าหนดมาตรการช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่องในช่วงระหว่างเกิดภัยและจัดท าบัญชีการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
   2.2) สนับสนุนและส่งก าลังบ ารุงด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการรักษาพยาบาล เช่น 
โลหิต ยา และเวชภัณฑ์ ที่จ าเป็นมายังพ้ืนที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลส ารองให้เพียงพอ 
   2.3) จัดส่งปัจจัยสี่ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น อาหาร น้ าดื่ม และ เครื่องนุ่งห่ม มายังสถานที่
อพยพชั่วคราว 
   2.4) ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมที่รับผิดชอบ ที่ช ารุด เสียหายจากอุทกภัย หรือน้ าป่าไหลหลาก 
พร้อมทั้งติดป้ายเตือนหรือวางแผงปิดกั้นช่องทางการจราจรให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้ทราบ จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
หรืออาสาสมัคร อ านวยความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย 
   2.5) รักษาความสงบเรียบร้อย และจัดการจราจรในพื้นที่ประสบภัย และพ้ืนที่อพยพ 
  2.6) ตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัยจากอุทกภัยขึ้น เพ่ือรวบรวมข้อมูลและเป็นแหล่งข้อมูล และ
ประสานงานให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต 
 3) กำรปฏิบัติกำรค้นหำระยะ 48-72 ชั่วโมง (2-3 วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต การสืบหาญาติ 
การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สิน และข้อมูลการให้ความ
ช่วยเหลือ ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
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   3.1) กรณีมีผู้เสียชีวิตจ านวนมาก ให้จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เก็บรักษาศพในระยะแรก 
)วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจชันสูตรเบื้องต้น บันทึกข้อมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน 
และเตรียมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
   3.2) การจัดหน่วยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่และให้บริการทางการแพทย์ 
   3.3) ติดตามประเมินสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่มอย่างใกล้ชิด ตลอดจนประสานการ
ช่วยเหลือ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานรับข้อมูลความเสียหายเบื้องต้น ความต้องการเบื้องต้น 
   4) กำรปฏิบัติกำรค้นหำหลังระยะ 72 ชั่วโมง ขึ้นไป (หลัง 3 วัน ขึ้นไป) ให้พิจารณาสนับสนุน
การปฏิบัติการค้นหาระยะ 24 ชั่วโมงแรก )1 วัน) เป็นล าดับแรกก่อนการปฏิบัติการค้นหาระยะ  24-48 ชั่วโมง 
)1-2 วัน) และการปฏิบัติการค้นหาระยะ 48-72 ชั่วโมง )2-3 วัน)  ตามล าดับ โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน 
ตามด้วยทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนก าลังพล เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
 ๘.๒.4  กำรอพยพ  
  กรณีท่ีจ าเป็นต้องอพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่ซึ่งเกิดอุทกภัยและดินถล่ม ให้ผู้อ านวยการ
จังหวัด  ผู้อ านวยการอ าเภอ  ผู้อ านวยการท้องถิ่น  และเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจ สั่งอพยพผู้อยู่ใน
พ้ืนที่นั้นออกไปเฉพาะเท่าที่จ าเป็น โดยให้อ าเภอ/ท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่ 
เสี่ยงภัย ให้หน่วยทหารในเขตพ้ืนที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่วยสนับสนุนการอพยพ ภายใต้การสั่งการของ
ผู้อ านวยการจังหวัด ผู้อ านวยการอ าเภอ ผู้อ านวยการท้องถิ่น และเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมาย ตามล าดับ   
แล้วแต่กรณี  และปฏิบัติหน้าที่ตามแผนอพยพ ดังนี้ 
   1) จัดให้มีสถานที่ปลอดภัยและที่อยู่อาศัยชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัย  ประชาชน และ
เจ้าหน้าที่  โดยจัดระเบียบพื้นที่อพยพให้เป็นสัดส่วนแต่ละครอบครัว หรือแต่ละชุมชน   
   ๒) จัดกลุ่มผู้ประสบภัยโดยแบ่งประเภทของบุคคลตามล าดับเรง่ด่วน เช่น  ผู้ป่วย  ทุพพลภาพ  
คนพิการ  คนชรา  เด็ก  และสตรีตามล าดับ  และด าเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนการอพยพที่ก าหนดไว้ในแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2558 
   3) อพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยงไปสู่พ้ืนที่ปลอดภัย การอพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่
อันตรายให้ด าเนินการเท่าที่จ าเป็นและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  ทั้งนี้  ให้พึงระมัดระวังมิให้เกิดผลเสียหายทางด้าน
จิตวิทยามวลชนด้วย 
   4) จัดระเบียบสถานที่อพยพและอ านวยความปลอดภัยและจัดเวรยามรักษาความ
ปลอดภัยในสถานที่อพยพ อาจขอก าลังอาสาสมัครจากผู้อพยพ หรือ อาสาสมัคร อ่ืนๆ 
   5) จัดให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น ข้าวสาร  อาหารแห้ง  เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค 
   6) จัดให้มีการลงทะเบียนผู้อพยพ เพ่ือเป็นการตรวจสอบจ านวนผู้ที่ยังติดค้างอยู่ในพ้ืนที่
เสี่ยงภัย 
   7)  จัดให้การรักษาพยาบาลและบริการการแพทย์ฉุกเฉินแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อพยพ 
  8) อ านวยความสะดวกแก่ผู้อพยพ  เช่น อ านวยความสะดวกด้านเครื่องอุปโภคบริโภค   
ที่จ าเป็น  การปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ บริการอาหารน้ าดื่ม การดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ
จัดสัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จัดระบบการรับของบริจาคให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 
   9) ป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคที่อาจจะเกิดข้ึนทั้งร่างกายและจิตใจ 
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ของประชาชนผู้ประสบภัย  
  10) แจ้งความเคลื่อนไหวของสถานการณ์การอุทกภัยและดินถล่มให้ผู้อพยพทราบ     
เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้อพยพคลายความวิตกกังวล 
  11) การอพยพกลับ  เมื่อมีข่าวสารยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อ านวยการจังหวัด หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายประกาศยุติสถานการณ์ภัยให้รีบแจ้งผู้อพยพเพ่ือเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ที่ตั้งต่อไป 
  หน่วยงำนหลัก   ได้แก่   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล 
บึงกระจับ และส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
  ๘.๒.5  กำรรำยงำนข้อมูลข่ำวสำรในภำวะฉุกเฉิน 
    1) รายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายปฏิบัติไปยังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ   
    2) สรุปสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่ม รายงานผู้อ านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ 
ทราบทุกขั้นตอนเป็นระยะๆ จนกว่าภัยจะยุติ  
  หน่วยงำนหลัก   ได้แก่   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล 
บึงกระจับ และส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
  ๘.๒.6  กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร 
   จัดแถลงข่าวและสรุปสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่ม ผ่านสื่อต่างๆ ให้หน่วยงาน ทุกภาคส่วน 
สื่อมวลชน และประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ภัยทุกวัน เป็นระยะ ๆ เพ่ือมิให้เกิดความสับสนและตื่นตระหนก
จนกว่าสถานการณ์ภัยจะคลี่คลาย 
  หน่วยงำนหลัก  ได้แก่   ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
  ๘.๒.7  กำรรับบริจำค  
  1) จัดตั้งศูนย์รับบริจาคและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และก าหนดสถานที่    
เก็บรักษาสิ่งของบริจาค  และวิธีการแจกจ่ายสิ่งของและเงินบริจาค  
 2) จัดท าบัญชีการรับ-แจกจ่าย  สิ่งของรับบริจาคไว้เป็นหลักฐาน  และมีระบบควบคุม  
การรับและใช้จ่ายเงินบริจาคเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและตามความประสงค์ของผู้บริจาค  
 3) รายงานผลการปฏิบัติให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นทราบ 

  หน่วยงำนหลัก ได้แก่  กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ กองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

๙. กำรสื่อสำรในภำวะฉุกเฉิน 
  ๙.1  จัดตั้งศูนย์สื่อสาร และจัดให้มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารอ่ืนๆ ที่จ าเป็น    
ให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอ่ืนได้ปกติ โดยเร็ว ทั่วถึง     
ทุกพ้ืนที ่
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  ๙.2 ใช้โครงข่ายสื่อสารทางโทรศัพท์  โทรสาร  และวิทยุสื่อสารเป็นหลัก 
        หน่วยงานหลักท่ีวางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
                1)  โทรศัพท์หมายเลข  0-6502-0326 
 ๙.3  คลื่นวิทยุสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 
       - ความถี่หลัก 162.525 MHz นามเรียกขาน บัวหลวง 

10. ภำคผนวก เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

ลงนาม     ผู้เสนอแผน 
           )นางสาวปิยวรรณ  สารวีรรณ์) 
                                  หัวหน้าส านักปลัด 
 
 
 
      ลงนาม     ผู้ให้ความเห็นชอบ 
            )นายภควรรษ  ธรรมพงศกร)      
                                                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
                                ผู้ชว่ยอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
                                
 
 

ลงนาม                                      ผู้อนุมัติแผน 
                     )นายสมัย  ศรสุรินทร์) 
                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
                    ผู้อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 



/มีหน้าที่.... 

 
    
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
ที่    370    /2562  

เรื่อง จัดตั้งศูนย์ บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม  
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ปี 2562 

------------------ 
  ด้วยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแจ้ งว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้
คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2562 ว่าฤดูฝนปีนี้จะเริ่มต้นประมาณสัปดาห์ที่ 3 
ของเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป โดยในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนจะมีฝนตกชุกหนาแน่นและ
มีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศไทยตอนบน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวมักก่อให้เกิด
สถานการณ์อุทกภัยและดินถล่ม ส่งผลอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ 
 ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับจึงได้มีค าสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ปี 2562 ขึ้น  ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

1. ศูนย์บัญชาเหตุการณ์องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
นายกองการบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ผู้อ านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  

มีหน้าที่ สั่งการ ควบคุมและบัญชาการในการจัดการสาธารณภัย จนกว่าสถานการณ์เข้าสู่
ภาวะปกต ิ

2. คณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
1) ก านันต าบลบึงกระจับ 
2) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกปรือ 
3) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงกระจับ 

 มีหน้าที ่ให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าข้อมูลทางวิชาการ การวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และ
เทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณะภัยที่เกิดขึ้นโดยค านึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
เป็นส าคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่ืนได้ตามที่ผู้บัญชาการเห็นสมควร 

3. ศูนย์ประสานการปฏิบัติ ประกอบด้วย 
1) ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
2) ที่ท าการก านัน 
3) ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู ่

 มีหน้าที ่ประสานหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม ด้านกฎหมาย ธุรการและก าลังพล 
4. ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์  

1) หัวหน้าส านักปลัด     ประธาน 
2) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป     กรรมการ 
3) ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์    กรรมการ/เลขนุการ 



~ 2 ~ 
 

/6.ส่วนปฏิบัติการ.... 

 มีหน้าที่ ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ เพ่ือสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ให้กับประชาชนและสื่อมวนชน รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน โดยให้ส านักงานปลัด เป็นหน่วยงาน
หลัก ในการจัดท าขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงการภายในศูนย์ฯ  

5. ส่วนอ านวยการ 
5.1 กรรมการส่วนอ านวยการ ประกอบด้วย  

1) รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ คนที่ 1  ประธาน 
2) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  กรรมการ 
3) ปลัดองค์การบริการส่วนต าบลบึงกระจับ   กรรมการ 
4) รองปลัดองค์การบริการส่วนต าบลบึงกระจับ   กรรมการ/เลขานุการ 

 มีหน้าที ่ 
1) เฝ้าระวังและติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย 
2) แจ้งเตือนล่วงหน้าพร้อมแนวทางการปฏิบัติตนให้ประชาชน ส่วนราชการ และ

หน่วยงาน รับทราบสถานการณ์และแนวโน้มการเกิดสาธารณภัย เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัยที่
จะเกิดขึ้นรวมถึงสั่งให้มีการอพยพ และเคลื่อนย้ายไปยังที่ปลอดภัย 

3) วิเคราะห์และวางแผนการเผชิญเหตุ 
4) ประสานและสนับสนุนในการจัดในการจัดการและการเผชิญเหตุสาธารณภัย แก่กอง

อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ 
5) สนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นในการเผชิญเหตุสาธารณภัย ให้กับกองอ านวยการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ 
6) ก าหนดจ านวนชนิดของทรัพยากร และบุคลาการที่ต้องใช้ให้มีประสิทธิภาพและ

รวดเร็วในการจัดการภาวะฉุกเฉิน 
7) ประสานการใช้ทรัพยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน เพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินด้านต่างๆ 
8) ประสานงานการจัดการในภาวะฉุกเฉินกับส่วนต่างๆ ในส่วนงานสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินอ่ืนๆ  

5.2 คณะท างานติดตามสถานการณ์ ประกอบด้วย 
1) รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ คนที่ 2  ประธาน 
2) เลขานุการนายกองค์การบริการส่วนต าบลบึงกระจับ  กรรมการ 
3) รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  กรรมการ 
4) ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล     กรรมการ/เลขานุการ 

 มีหน้าที่  
1) ติดตาม วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านสภาวะอากาศ สภาพน้ าท่วมและน้ า

หลากในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง 
2) เมื่อคณะท างานฯได้ประเมินสถานการณ์และเห็นมีแนวโน้มสูงที่จะเกิดเหตุ 

สาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ให้เสนอผู้อ านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯสั่งอพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่เสี่ยงไป
อยู่ในจุดปลอดภัย 

3) สามารถแจ้งเตือนภัยประชาชนได้ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์ในพ้ืนที่ 
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/5)วางแผนการ.... 

6. ส่วนปฏิบัติการ ประกอบด้วย 

1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ   ประธาน 
2) หัวหน้าส านักปลัด     กรรมการ 
3) ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ 
4) ต ารวจสายตรวจประจ าต าบลบึงกระจับ   กรรมการ 
5) ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู ่     กรรมการ 
6) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  กรรมการ 
7) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    กรรมการ 
8) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วน 

ต าบลบึงกระจับ       กรรมการ 
9) นายเอนก  ยอดอานนท์ ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป กรรมการ/เลขานุการ 

 หน้าที่  
1) ปฏิบัติการลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นโดยรวดเร็วด้วยการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการค้นหา 

 กู้ชีพกู้ภัย ประกอบด้วย ชุดเคลื่อนที่เร็ว ชุดสนับสนุนและด าเนินการค้นหา กู้ชีพกู้ภัย และระดมสรรพก าลัง
เข้าช่วยเหลือผู้ประสพภัย 

2) อพยพผู้ประสบภัยไปสู่พื้นท่ีปลอดภัย 
3) จัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัย 
4) ให้การรักษาพยาบาลและบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่เกิดเหตุ และพ้ืนที่อพยพ 
5) รักษาความสงบเรียบร้อยของพ้ืนที่ที่ประสบภัยและพ้ืนที่รองรับผู้อพยพ 
6) บริหารจัดการศพผู้เสียชีวิตให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง และเรียบร้อย 
7) จัดระบบส่งก าลังบ ารุงเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน 
8) รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯทราบทุกระยะ 
9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้อ านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ มอบหมาย 

7. ส่วนสนับสนุน 

7.1 ด้านสวัสดิการ ประกอบด้วย 
1) ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมฯ    ประธาน 
2) ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ 
3) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
4) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ     กรรมการ 
5) น.ส.อภิวารี  ราชสุทธิ  ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป  กรรมการ 
6) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน     กรรมการ/เลขานุการ 

 มีหน้าที ่
1) ประสานงานและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
2) สนับสนุนการแจกสิ่งของจ าเป็นต่อการด ารงชีพให้แก้ผู้ประสบภัย 
3) สนับสนุนงานด้านการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัย 
4) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการด้านสาธารณภัย 
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/7.4ด้านงบประมาณ.... 

5) วางแผนการให้ความช่วยเหลือ ด้านที่อยู่อาศัย การดูแลบุคคลที่ต้องได้รับการปฏิบัติ
เป็นกรณีพิเศษ การฟ้ืนฟูด้านสังคมและจิตใจให้แก่ผู้ประสบภัย และผู้ประสบปัญหาทางสังคม 

6) ให้บริการสาธรณกุศล 
7) ก าหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ว่างงานเนื่องจากการเกิดสาธารณภัย 
8) ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่พิการทุพพลภาพ และเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ 

จากการปฏิบัติหน้าที่ขณะเกิดภัย 

7.2 ด้านฟื้นฟูเศรษฐกิจ การศึกษาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
1) ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ    ประธาน 
2) ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ 
3) นายช่างโยธา      กรรมการ 
4) ผู้ช่วยธุรการกองช่าง     กรรมการ 
5) ครูประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    กรรมการ 
6) น.ส.อมรรัตน์  เวคะวากยานนท์ ต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป กรรมการ/เลขานุการ 

 มีหน้าที่ 
1) ประเมินผลกระทบระบบเศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม และสถานที่ส าคัญในพ้ืนที่

ประสบภัย 
2) ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง และวิธีการในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ 

สาธารณภัย รวมถึงการฟื้นฟูในสภารวมหลังเกิดภัย 
3) ก าหนดแนวทางการสนับสนุนของหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนใน

การฟ้ืนฟูและลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในระยะยาว 
4) วิเคราะห์ ประเมิน ป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัยแก่สถานที่ส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
5) ติดตามตรวจสอบ และฟ้ืนฟูพ้ืนที่เศรษฐกิจการศึกษาวัฒนธรรม และสถานที่ ส าคัญ

ทางประวัติศาสตร์ให้กลับมาสู่สภาพเดิมโดยเร็ว 

7.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

1) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ประธาน 
2) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป     กรรมการ 
3) ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล     กรรมการ 
4) น.ส.พัชริน  ค าสอนทา  ต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป  กรรมการ/เลขานุการ 

 มีหน้าที่ 
1) ประสานการปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณะภัยที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
2) วิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากสาธารณภัยที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งก าหนดวิธีการป้องกันและลดผลกระทบ 
3) ให้ข้อเสนอแนะแนวทางวิธีป้องการลดผลกระทบ และเตรียมความพร้อมรับ

สถานการณ์รวมถึงการฟื้นฟูหลังเกิดภัย ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
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7.4 ด้นงบประมาณและการรับบริจาค ประกอบด้วย 
1) ผู้อ านวยการกองคลัง     ประธาน 
2) นักวิชาการพัสดุ      กรรมการ 
3) นักวิชาการจัดเก็บรายได้     กรรมการ 
4) ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี    กรรมการ 
5) ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้    กรรมการ 
6) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    กรรมการ 
7) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ     กรรมการ 
8) ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง     กรรมการ/เลขานุการ 

 มีหน้าที่ 
1) ติดตามและรายงานสถานะของแหล่งงบประมาณเพ่ือการจัดการสาธารณภัยและ

งบประมาณเพ่ือการฟ้ืนฟ ู
2) ให้ข้อเสนอแนะกรณีที่จ าเป็นต้องใช้เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พิบัติกรณีฉุกเฉิน หรืองบกลางรัฐบาล 
3) ด าเนินการรับบริจาคเงินและสิ่งของเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
4) ประสานงานการควบคุม และตรวจสอบยอดเงินธุรกรรมทางการเงินของเงินบริจาค

ในบัญชีธนาคารที่หน่วยงานองค์กรหรือบุคคลโดยเปิดบัญชีไว้และแจ้งให้ประชาชนบริจาคเงิน ให้กองคลังเป็น
หน่วยงานหลักในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานรวมถึงจัดท า แผนสนับสนุน
ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านการงบประมาณและการบริจาค 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บักนี้เป็นต้นไป 

              สั่ง ณ วันที่  18   เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 
 
 
  
 (นายสมัย  ศรสุรินทร์) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
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