แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2553-2557

องค์ การบริหารส่ วนตาบลบ้ านกาศ
อาเภอแม่ สะเรียง จังหวัดแม่ ฮ่องสอน

บทที่ 1
บทนำ
1.1.หลักกำรและเหตุผล
การจัดทาแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็ นการเตรี ยมการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลเข้าน
กาศที่ จะป้ องกัน และบรรเทา สารณภัย ที่ เกิ ดขึ้ นในพื้ นที่ เพื่ อให้มี มาตรการรั ก ษา เยียวยาแก่ ผูซ้ ่ ึ ง ได้รับความ
เดื อดร้ อน ทั้งนี้ การดาเนิ นการจัดท าแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่ อให้เป็ นไปตามอานาจหน้าที่ ของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านกาศ ตามกฎหมายต่างๆ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ.2537 มาตรา 67
- พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน พ.ศ.2522
- ฯลฯ

1.2.วัตถุประสงค์ ของกำรจัดทำแผนป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
-เพื่อให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านกาศมีแนวทางในการดาเนิ นงานด้านการป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล
-เพื่อให้คณะผูบ้ ริ หารขององค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านกาศใช้เป็ นเครื่ องมือ และแนวทางในการ
ตัดสิ นใจ สาหรับการดาเนินการด้านป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านกาศ ได้รับบริ การสาธารณะด้านป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอย่างน้อยในระดับมาตรฐานขั้นพื้นฐาน
- เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบตั ิ ในด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.3.ขั้นตอนในกำรจัดทำแผนป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
1. การแต่งตั้งคณะผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาแผน(Plannig team)
2. กระบวนการในการจัดทาแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย(Planning Procedure) มี 4 ขั้นตอนดังนี้
(1) การทบทวนแผนที่มีอยูเ่ ดิม (Review of existing plan)
(2) การวิเคราะห์ความเสี่ ยงอันตราย(Hazards analysis)
(3) การประเมินความสามารถขององค์กร (Capability assessmenty)
(4) การจัดทาร่ างแผน

1.4 เป้ ำหมำยในกำรจัดทำแผนป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัยและกำรบังคับใช้
- จัดทาแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านกาศ จานวน 20 เล่ม
- แต่ละหมู่บา้ นในพื้นที่ มี แผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับตาบลเพื่อประสานในแนว
ทางการปฏิบตั ิให้เกิดความร่ วมมือและบูรณาการ
- วันถัดไปจากวันที่ประกาศใช้แผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถือเป็ นวันบังคับใช้แผนป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณะภัยขององค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านกาศ

1.5 นิยำมศัพท์
“สาธารณภัย” หมายถึง อัคคีภยั วาตภัย ตลอดจนภัยอื่นอันมีที่มาจากสาธารณะ ไม่วา่ จะเกิดจากธรรมชาติ
หรื อมีผกู้ ระทาให้เกิดขึ้น ซึ่ งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่ างกายของประชาชน หรื อความเสี ยหายแก่ทรัพย์สินของ
ประชาชน หรื อ ของรัฐ

ส่ วนที่ 2
สภาพทัว่ ไปและข้ อมูลพืน้ ฐานสาคัญขององค์ การบริหารส่ วนตาบลบ้ านกาศ

1. สภาพทัว่ ไป
ที่ต้ งั
ตำบลบ้ำนกำศ อยูห่ ่ ำงจำกอำเภอแม่สะเรี ยง 3 กิโลเมตร อยูท่ ำงทิศเหนื อของอำเภอแม่สะเรี ยง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
ทิศเหนือ
ติดกับตำบลเสำหิ น อำเภอแม่สะเรี ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทิศใต้
ติดกับเทศบำลตำบลแม่สะเรี ยง อำเภอแม่สะเรี ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันออก
ติดกับตำบลท่ำผำปุ้ ม อำเภอแม่ลำน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันตก
ติดกับตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรี ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่ในตำบลบ้ำนกำศ เป็ นพื้นที่รำบเหมำะสมแก่กำรทำไร่ ทำนำ ทำสวน
แหล่งน้ ำที่สำคัญในกำรเกษตร คือ ห้วยแม่หำร ห้วยแม่น้ ำยวม และห้วยแม่ตอ้ บ
ภูมิอำกำศ
ลักษณะภูมิอำกำศเป็ นมรสุ ม 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน
เริ่ มตั้งแต่เดือนมีนำคม ถึง เดือนพฤษภำคม
ฤดูฝน
เริ่ มตั้งแต่เดือนมิถุนำยน ถึง เดือนตุลำคม
ฤดูหนำว
เริ่ มตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน ถึง เดือนกุมภำพันธ์
จำนวนหมู่บำ้ น
จำนวนหมู่บำ้ น ในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บำ้ น 12 หมู่บำ้ น ได้แก่ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 13
จำนวนหมู่บำ้ นในเขต อบต.เต็มบำงส่ วน 1 หมู่บำ้ น ได้แก่ หมู่ที่ 12
ท้องถิ่นอื่นในตำบล
จำนวนเทศบำล
จำนวน 1 แห่ง
เนื้อที่
พื้นที่ท้ งั หมดมีจำนวน 162,500 ไร่ เป็ นพื้นที่กำรเกษตร จำนวน 8,374 ไร่
หรื อพื้นที่ประมำณ 260 กิโลเมตร
ประชำกร
ประชำกรรวมทั้งสิ้ น 9,448 คน
แยกเป็ นชำย
4,673 คน
แยกเป็ นหญิง
4,775 คน

2. สภาพทางเศรษฐกิจ
อำชีพ
ครัวเรื อนที่ประกอบอำชีพอย่ำงเดียว
จำนวน
300 ครัวเรื อน
ครัวเรื อนที่ประกอบอำชีพมำกกว่ำ 1 อำชีพ จำนวน
3,196 ครัวเรื อน
กำรประกอบอำชีพหลักของประชำกรทั้งตำบล คือ กำรทำนำ ผลผลิตเฉลี่ย 300 ถัง / ไร่
ครัวเรื อนที่ปลูกข้ำว ถัว่ เหลือง และพืชผักสวนครัว สัตว์เลี้ยง มี วัว ควำย หมู เป็ ด และไก่
กรรมสิ ทธิ์ในที่ดินทำกิน
ครัวเรื อนที่มีที่ดินทำกินของตนเองไม่ตอ้ งเช่ำ
จำนวน
2,900 ครัวเรื อน
ครัวเรื อนที่มีที่ดินทำกินของตนเองและต้องเช่ำเพิ่ม จำนวน
296 ครัวเรื อน
ครัวเรื อนที่ไม่มีที่ดินทำกินของตนเองต้องเช่ำทั้งหมด จำนวน
ครัวเรื อน
หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
ธนำคำร
แห่ง
โรงแรม/เกสท์เฮ้ำท์
1
แห่ง
ปั๊ มน้ ำมันและก๊ำซ
1
แห่ง
โรงงำนอุตสำหกรรม
แห่ง

3. สภาพทางสั งคม
กำรศึกษำ
โรงเรี ยนประถมศึกษำ 11
แห่ง
โรงเรี ยนมัธยมศึกษำ
2
แห่ง ( ม.ต้นในโรงเรี ยนขยำยโอกำส )
โรงเรี ยนอำชีวศึกษำ
แห่ง
โรงเรี ยน/สถำบันชั้นสูง แห่ง
ที่อ่ำนหนังสื อพิมพ์ประจำหมู่บำ้ น / ห้องสมุดประชำชน
13
แห่ง
สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ
วัด
9
แห่ง
สำนักสงฆ์
2
แห่ง
มัสยิด
แห่ง
ศำลเจ้ำ
13
แห่ง
โบสถ์
7
แห่ง
สำธำรณสุข
โรงพยำบำลของรัฐ
แห่ง
สถำนีอนำมัยประจำตำบล
2
แห่ง
สถำนพยำบำลเอกชน
แห่ง
ร้ำนขำยยำแผนปัจจุบนั แห่ง
อัตรำกำรมีและใช้สว้ มรำดน้ ำ ร้อยละ 90 %

ควำมปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ป้ อมตำรวจ

2

แห่ง

1

สำย

1
12

แห่ง
แห่ง
แห่ง

12
1

หมู่บำ้ น
หมู่บำ้ น

4. การบริการพืน้ ฐาน
กำรคมนำคม
มีทำงหลวงแผ่นดิน
กำรโทรคมนำคม
ที่ทำกำรไปรษณี ยโ์ ทรเลข
สถำนีโทรคมนำคมอื่น ๆ
โทรศัพท์สำธำรณะ
กำรไฟฟ้ ำ
ไฟฟ้ ำเข้ำถึงทั้ง
ไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์
แหล่งน้ ำธรรมชำติ
ลำน้ ำ , ลำห้วย
11
บึง , หนอง และอื่น ๆ 7
แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น
ฝำย
บ่อน้ ำตื้น
บ่อโยก
ประปำประจำหมู่บำ้ น 13

แห่ง
แห่ง
9
178
34
แห่ง

แห่ง
แห่ง
แห่ง

5. ข้ อมูลอืน่ ๆ
มวลชนจัดตั้ง
ลูกเสื อชำวบ้ำน
ไทยอำสำป้ องกันชำติ
อปพร.
สมำชิกตำรวจบ้ำน

2
-

รุ่ น
2
2

รุ่ น
รุ่ น
รุ่ น

347
คน
84
45

คน
คน
คน

บทที่ 3
สถำนกำรณ์ เสี่ ยงภัยขององค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลบ้ ำนกำศ
3.1 สถิติกำรเกิดสำธำรณภัยขององค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลเบ้ ำนกำศ
จำกกำรเก็บข้อมูลเหตุเรื่ องรำวร้องทุกข์ ของประชำชนในพื้นที่ และกำรติดตำมกำรเกิ ดขึ้นของสำธำรณภัย
ในเขตพื้นที่ขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลเขำกอบ
ปี งบประมำณ พ.ศ.2551
ปี งบประมำณ พ.ศ.2552
ชื่อสำธำรณภัย
จานวน ประมาณการมูลค่า จานวน ประมาณการมูลค่า
ครัง้
ความเสียหาย
ครัง้
ความเสียหาย
1
500,000
1
500,000
ภัยแล้ง/กำรขำดแคลนน้ ำ
1
1
1,500,000
อุกทกภัย/น้ ำท่วม
1
500,000
2
300,000
วำตภัย/ภัยจำกพำยุ ลมกรรโชกแรง
1
500,000
อัคคีภยั

3.2 กำรประเมินควำมเสี่ ยงภัย
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลบ้ำนกำศออกแบบ
มำก
ปัจจัยควำมเสี่ ยง
ค่าคะแนน = 3
ควำมถี่หรื อ
คือ มีความถี่การเกิดเกิน
โอกำสที่จะเกิด
2ครัง้ /เดือน
ค่าคะแนน = 3
ผลกระทบต่อชีวิต
คือ มีการบาดเจ็บสาหัส
ร่ ำงกำยคน
และเสียชีวิตหรื อมีผ้ ไู ด้ รับ
ผลกระทบเกิน500 คน

ตำรำงประเมินดังนี้
ปำนกลำง

น้อย

ค่าคะแนน = 2
ค่าคะแนน = 1
คือ มีความถี่การเกิด คือ มีความถี่การเกิด
ระหว่าง1-2ครัง้ /เดือน น้ อยกว่า1ครัง้ /เดือน
ค่าคะแนน = 2
ค่าคะแนน = 1
คือมีการบาดเจ็บสาหัส คือ มีการบาดเจ็บเพียง
แต่ไม่มีการเสียชีวิต
เล็กน้ อยหรื อมีผ้ ไู ด้ รับ
หรื อมีผ้ ไู ด้ รับผลกระทบ ผลกระทบน้ อยกว่า
100-500 คน
100 คน
ควำมเสี ยหำยต่อ ค่าคะแนน = 3 คือ มีมลู ค่า ค่าคะแนน = 2 คือ มี ค่าคะแนน = 1คือ มี
ความเสียหาย เกิน 500,000 มูลค่าความเสียหาย
มูลค่าความเสียหาย
ทรัพย์สิน
บาท
ระหว่าง 100,000 น้ อยกว่า 100,000
500,000บาท
บาท
เฉลี่ยคะแนน
เฉลี่ยคะแนน 2.5 ขึ้นไป เฉลี่ยคะแนน 1.5-2.5 เฉลี่ยคะแนนต่ำกว่ำ 1.5
สรุ ปควำมเสี่ ยง

3.3 ประเมินสถำนกำรณ์ ควำมเสี่ ยงภัยในพืน้ ที่
1.ควำมเสี่ ยงด้ ำนภัยแล้ง/กำรขำดแคลนนำ้
ปัจจัยควำมเสี่ ยง
มำก
3
ควำมถี่หรื อโอกำสที่จะเกิด
3
ผลกระทบต่อชีวติ ร่ ำงกำยคน
ควำมเสี ยหำยต่อทรัพย์สิน
เฉลี่ยคะแนน
สรุ ปควำมเสี่ ยง
2.ควำมเสี่ ยงด้ ำนอุทกภัย/นำ้ ท่ วม
ปัจจัยควำมเสี่ ยง
ควำมถี่หรื อโอกำสที่จะเกิด
ผลกระทบต่อชีวิต ร่ ำงกำยคน
ควำมเสี ยหำยต่อทรัพย์สิน
เฉลี่ยคะแนน
สรุ ปควำมเสี่ ยง

มำก
3
3
3

2
2.67
มีความเสี่ยงในระดับมาก
ปำนกลำง

น้อย

3
มีความเสี่ยงในระดับมาก

3.ควำมเสี่ ยงด้ ำนวำตภัย/ลมกรรโชกแรง
ปัจจัยควำมเสี่ ยง
มำก
ควำมถี่หรื อโอกำสที่จะเกิด
ผลกระทบต่อชีวิต ร่ ำงกำยคน
ควำมเสี ยหำยต่อทรัพย์สิน
เฉลี่ยคะแนน
สรุ ปควำมเสี่ ยง
4.ควำมเสี่ ยงด้ ำนอัคคีภัย
ปัจจัยควำมเสี่ ยง
ควำมถี่หรื อโอกำสที่จะเกิด
ผลกระทบต่อชีวิต ร่ ำงกำยคน
ควำมเสี ยหำยต่อทรัพย์สิน
เฉลี่ยคะแนน
สรุ ปควำมเสี่ ยง

ปำนกลำง

มำก

ปำนกลำง
2

น้อย
1

2
1.67
มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง
ปำนกลำง

2
1.33
มีความเสี่ยงในระดับน้ อย

น้อย
1
1

3.4 ประเมินช่ วงเวลำทีเ่ กิดสถำนกำรณ์ ควำมเสี่ ยงภัยในพืน้ ทีอ่ งค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลบ้ ำนกำศ
ชื่อภัยสำธำรณะ
ภัยแล้ง/กำรขำดแคลนน้ ำ
อุกทกภัย/น้ ำท่วม
วำตภัย/ภัยจำกพำยุ ลมกรรโชกแรง
อัคคีภยั

ช่วงเวลาที่เกิด
มกราคม-เมษายน
สิงหาคม-ธันวาคม
พฤษภาคม - ธันวาคม
มกราคม - ธันวาคม

พื ้นที่เสี่ยงภัย
ม.1,ม.5,ม.6,ม.7,ม.11,ม.13
ม.2,ม.4,ม.8,ม.9
ทุกหมูบ่ ้ านในพื ้นที่
ทุกหมูบ่ ้ านในพื ้นที่

บทที่ 4
การจัดองค์ กรและกาหนดผู้รับผิดชอบ
4.1 องค์ กรปฏิบัติ
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์ การบริหารส่ วนตาบล มีนำยกองค์กำรบริ หำรส่ วน
ตำบลเป็ นผูอ้ ำนวยกำร ปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลเป็ นผูช้ ่วย กำนัน ผูใ้ หญ่บำ้ น และภำคเอกชนในพื้นที่ร่วม
ปฏิบตั ิงำนในกองอำนวยกำรป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัย รับผิดชอบในกำรป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัยใน
เขตองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล และเป็ นหน่วยเผชิ ญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบตั ิในเขตพื้นที่ ซึ่ งมีศกั ยภำพดังนี้

6. ศักยภาพในตาบล

ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่ วนตาบลบ้ านกาศ
1) จำนวนบุคลำกร
44
คน
1.1 พนักงำนส่ วนตำบล
ตำแหน่งในสำนักงำนปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล
ตำแหน่งในส่ วนกำรคลัง
ตำแหน่งในส่ วนโยธำ
1.2 พนักงำนจ้ำงและพนักงำนจ้ำงประจำ
ตำแหน่งในสำนักงำนปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล
ตำแหน่งในส่ วนกำรคลัง
ตำแหน่งในส่ วนโยธำ
2) ระดับกำรศึกษำของบุคลำกร
ประถมศึกษำ
1 คน
มัธยมศึกษำ / อำชีวศึกษำ
12 คน
ปวส. / ปวท.
17 คน
ปริ ญญำตรี
13 คน
สู งกว่ำปริ ญญำตรี
1 คน

5
4
2

คน
คน
คน

21
2
10

คน
คน
คน

ข. ผู้บริ หารและสมาชิ ก
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.

ชื่อ-สกุล
นำยนพดล ปัญญำ
นำยสมคิด ลำภชูทรัพย์
นำยสง่ำ เสริ มสกุล
นำยเรื องเดช พันธ์มำลี

ตาแหน่ ง
นำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล
รองนำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล ลำดับ 1
รองนำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล ลำดับ 2
เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล

หมายเหตุ

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28
29
30

นำยประทีป ตันกิจประเสริ ฐ
นำยอุดม ป้ องสุ วรรณ
นำงอรุ นีย ์ มณี ธร
นำยทอง ชื่นดวง
นำยแดง เจริ ญเมือง
นำยประวิทย์ แน่นแหน้
นำยประเทือง อำจองกุล
นำยอนันต์ สถิตพนำไพร
นำยอภิรัตน์ ไชยศรี
นำยสมจิต เพียรฉลำด
นำยสี ทน มนเฑียร
นำยทอง วะระกุล
นำยพิเชษฐ มโนศักดิ์
นำยประเสริ ฐ อำภำจันทร์
นำงอุไร ปั ญญำ
นำยเหรี ยญทอง สุ ธำ
นำยพณำสัณฑ์ นันต๊ะภำพ
นำยชุมพล ใฝ่ ทำดี
นำยกอบกุล ไผ่สกุลอำสิ น
นำยเส่ พอ มีจิตใจ
นำยประดิษฐ์ จำรัสศรี
นำยอเนก กังวำนไพร
นำยวิศิษฐ์ เขียวมณี
นำยอุดม ป้ องสุ วรรณ
นำยนิวฒั น์ สิ งห์ต้ือ
นำงนิภำ สุ กุลวันชัย

ประธำนสภำ อบต.
รองประธำนสภำ อบต.
เลขำนุกำรสภำ อบต.
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 1
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 1
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 2
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 3
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 3
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 4
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 4
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 5
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 6
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 7
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 7
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 8
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 8
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 9
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 9
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 10
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 10
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 11
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 11
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 12
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 12
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 13
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 13

ค. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้กำหนดขึ้นในสังกัดของสำนักปลัด อบต.บ้ำนกำศ ซึ่งสำนักปลัด อบต. บ้ำนกำศ มีกำรแบ่งส่ วนงำน
ภำยในออกเป็ น 2 งำน ดังนี้
- งำนอำนวยกำร
- งำนแผนและโครงกำร
- งำนประชำสัมพันธ์
- งำนป้ องกันและปฏิบตั ิกำร
- งำนฟื้ นฟูบูรณะ
- งำนสื่ อสำร

4.2 ศู นย์ อปพร.องค์ การบริหารส่ วนตาบลบ้ านกาศ
ศู น ย์ อปพร.องค์ก ำรบริ หำรส่ ว นตำบลบ้ำนกำศ มี นำยกองค์ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลบ้ำ นกำศ เป็ น
ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์ฯ โดยมีกำรจัดโครงสร้ำงตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหน่วยอำสำสมัครป้ องกันภัยฝ่ ำย
พลเรื อน พ.ศ.2522 ข้อ 31 แบ่งโครงสร้ำงเป็ น 4 ฝ่ ำยดังนี้
1.ฝ่ ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีหน้ำที่สนับสนุนและจัดเตรี ยมกำลังสมำชิก อปพร. ในกำรป้ องกันสำธำรณภัย ภัยพิบตั ิต่ำงๆหรื อ
อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลบ้ำนกำศกำรจัดเตรี ยมควำมพร้อมในกำรบรรเทำภัย กำร
ดำเนินกำรกูภ้ ยั บรรเทำภัยให้รวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภำพ
2.ฝ่ ายรักษาความสงบเรียบร้ อย
ฝ่ ำยรักษำควำมสงบเรี ยบร้อยมีหน้ำที่ สนับสนุนและจัดเตรี ยมกำลังสมำชิก อปพร.ในกำรรักษำควำมสงบ
เรี ยบร้อย กำรรักษำควำมปลอดภัย โดยมีภำรกิจดังนี้
3.ฝ่ ายสงเคราะห์ ผ้ ปู ระสบภัย
มีหน้ำที่ สนับสนุนและจัดเตรี ยมกำลังสมำชิก อปพร.ในกำรช่วยเหลือหน่วยงำนที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องใน
กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น กำรเคลื่อนย้ำยผูเ้ จ็บป่ วย และกำรสงเครำะห์ผปู ้ ระสบภัย โดยมีภำรกิจดังนี้
4.ฝ่ ายปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย
มีหน้ำที่ เป็ นหน่วยเผชิ ญเหตุ(First Responder Unit) ประจำองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลบ้ำนกำศหรื อประจำ
ศูนย์ อปพร.ปฏิบตั ิงำนกูช้ ีพ กูภ้ ยั เบื้องต้นในกรณี เกิดภัยพิบตั ิหรื ออุบตั ิเหตุทำงถนน ให้กำรช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
และกำรช่วยเหลือให้กำรปฐมพยำบำล รวมทั้งเคลื่อนย้ำยผูป้ ระสบภัยได้อย่ำงปลอดภัยได้อย่ำงปลอดภัย รวดเร็ วและ
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร สำมำรถให้กำรสนับสนุนหน่วยงำนในพื้นที่หรื อหน่วยงำนข้ำงเคียงที่มีพ้นื ที่ติดต่อกัน ใน
กำรทำงำนกูช้ ีพได้อย่ำงรวดเร็ ว

4.4 การบรรจุอตั รากาลัง
4.5.1 ใช้กำลังเจ้ำหน้ำที่จำกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่เป็ นหลัก
4.5.2 ในภำวะปกติ ใช้กำลังเจ้ำหน้ำที่ตำมกำรบรรจุจริ งจำกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
4.5.3 ในภำวะไม่ปกติ หรื อเกิดสำธำรณภัยขึ้น ให้บรรจุแต่งตั้งและมอบหมำยหน้ำที่ให้หน่วยงำน
ต่ำงๆภำยในจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองสำวนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ เข้ำปฏิบตั ิหน้ำที่เพื่อให้กองอำนวยกำร
ป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัยมีประสิ ทธิ ภำพ

บทที่ 5
การเตรียมการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.1 วัตถุประสงค์
เพื่อเตรี ยมกำรด้ำนทรัพยำกร ระบบกำรปฏิบตั ิกำรและควำมพร้อมไว้รองรับสถำนกำรณ์สำธำรณะ
ภัยที่อำจเกิดขึ้นทั้งกำรป้ องกันบรรเทำและระงับภัยให้มีควำมพร้อมที่จะเผชิญสำธำรณภัยได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ

5.2 การปฏิบัติ
5.2.1 อุทกภัย
ก่อนเกิดสาธารณภัย
- สารวจพื้นที่เสี่ ยงภัย เช่น บริ เวณที่น้ าท่วมประจา ถนนหรื อสะพานที่อาจจะถูกน้ าพัดพังพื้นที่ทา
การเกษตร บ่อปลา สัตว์เลี้ยง ไว้เป็ นการล่วงหน้า และหามาตรการในการป้ องกันหากเกินขีดความสามารถให้
รายงานองค์การบริ หารส่ วนตาบลเขากอบ
- แจ้งเตือนภัยให้ราษฎร โดยเฉพาะผูอ้ ยูอ่ าศัยในพื้นที่เสี่ ยงภัยทราบล่วงหน้าถึงสถานการณ์
- จัดเตรี ยมอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในการป้ องกันอุทกภัยไว้ให้พร้อม เช่น เครื่ องสู บน้ า กระสอบ
ทราย เป็ นต้น
ขณะเกิดภัย
- รับปั ญหาความต้องการของราษฎรที่ประสบอุทกภัย และให้การบรรเทาช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
เบื้องต้น แล้วรายงานให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลเขากอบทราบ และหากเกินขีดความสามารถให้รายงานขอรับ
ความช่วยเหลือจากองค์การบริ หารส่ วนตาบลเขากอบโดยด่วน (กรณี เร่ งด่วนให้รายงานทางวิทยุสื่อสารหรื อทางอื่น
โดยทันที)
สารวจความเสี ยหายรายงานองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านกาศเพื่อขอรับการช่วยเหลือแยกเป็ น
- ความเสี ยหายสิ่ งสาธารณประโยชน์
- ความเสี ยหายด้านชีวติ และทรัพย์สิน
- ความเสี ยหายด้านการเกษตร
- ความเสี ยหายด้านปศุสัตว์และประมง
-ความเสี ยหายด้านอื่น ๆ
กำรบูรณะฟื้ นฟู
- บรรเทาทุกข์แก่ผปุ ้ ระสบสาธารณภัย เช่น การแจกจ่ายเครื่ องอุปโภค บริ โภค การให้การดูแลด้าน
สุ ขภาพ การแจกจ่ายยารักษาโรค
- เตรี ยมการบูรณะฟื้ นฟูหลังการเกิดสาธารณภัยในความเสี ยหาย ๆ ด้าน โดยพิจารณาจากความต้องการ
ของผูป้ ระสบสาธารณภัย และเตรี ยมการให้ความช่วยเหลือโดยทันทีหลังน้ าลด

5.2.2 ภัยแล้ง
ก่อนเกิดสาธารณภัย
- สารวจพื้นที่เสี่ ยงภัย เช่น บริ เวณที่ที่ขาดแคลนน้ า เป็ นประจา หรื อ เจอสภาพปั ญหาภัยแล้ง ถนน
หรื อสะพานที่อาจจะถูกน้ าพัดพังพื้นที่ทาการเกษตร บ่อปลา สัตว์เลี้ยง ไว้เป็ นการล่วงหน้า และหามาตรการในการ
ป้ องกันหากเกินขีดความสามารถให้รายงานองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านกาศ
- แจ้งเตือนภัยให้ราษฎร โดยเฉพาะผูอ้ ยูอ่ าศัยในพื้นที่เสี่ ยงภัยทราบล่วงหน้าถึงสถานการณ์
- จัดเตรี ยมอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในการป้ องกันภัยแล้งไว้ให้พร้อม เช่น จัดเตรี ยมหารถน้ า
ขณะเกิดภัย
- รับปั ญหาความต้องการของราษฎรที่ประสบปั ญหาภัยแล้ง และให้การบรรเทาช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
เบื้องต้น แล้วรายงานให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านกาศทราบ และหากเกินขีดความสามารถให้รายงานขอรับ
ความช่วยเหลือจากองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านกาศโดยด่วน (กรณี เร่ งด่วนให้รายงานทางวิทยุสื่อสารหรื อทางอื่น
โดยทันที)
สารวจความเสี ยหายรายงานองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านกาศเพื่อขอรับการช่วยเหลือแยกเป็ น
- ความเสี ยหายสิ่ งสาธารณประโยชน์
-ความเสี ยหายด้านชีวิตและทรัพย์สิน
- ความเสี ยหายด้านการเกษตร
-ความเสี ยหายด้านปศุสัตว์และประมง
- ความเสี ยหายด้านอื่น ๆ
กำรบูรณะฟื้ นฟู
- บรรเทาทุกข์แก่ผปุ ้ ระสบสาธารณภัย เช่น การแจกจ่ายเครื่ องอุปโภค บริ โภค การให้การดูแลด้าน
สุ ขภาพ การแจกจ่ายยารักษาโรค
- เตรี ยมการบูรณะฟื้ นฟูหลังการเกิดสาธารณภัยในความเสี ยหาย ๆ ด้าน โดยพิจารณาจากความต้องการ
ของผูป้ ระสบสาธารณภัย และเตรี ยมการให้ความช่วยเหลือโดยทันที
5.2.3 ไฟป่ าหรือไฟไหม้ ริมทาง
ก่อนเกิดสาธารณภัย
- สารวจพื้นที่เสี่ ยงภัย เช่น บริ เวณที่รกร้าง ข้างทาง ข้างถนนที่มีหน้าแห้ง หรื อกิ่งไม้แห้ง และหา
มาตรการในการป้ องกันหากเกินขีดความสามารถให้รายงานองค์การบริ หารส่ วนตาบลเขากอบ
- แจ้งเตือนภัยให้ราษฎร โดยเฉพาะผูอ้ ยูอ่ าศัยในพื้นที่เสี่ ยงภัยทราบล่วงหน้าถึงสถานการณ์
- จัดเตรี ยมอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในการป้ องกันอุทกภัยไว้ให้พร้อม เช่น เครื่ องสู บน้ า กระสอบ
ทราย เป็ นต้น

ขณะเกิดภัย
- รับปั ญหาความต้องการของราษฎรที่ประสบอุทกภัย และให้การบรรเทาช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
เบื้องต้น แล้วรายงานให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านกาศทราบ และหากเกินขีดความสามารถให้รายงานขอรับ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยด่วน (กรณี เร่ งด่วนให้รายงานทางวิทยุสื่อสารหรื อทางอื่นโดยทันที)
สารวจความเสี ยหายรายงานองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านกาศเพื่อขอรับการช่วยเหลือแยกเป็ น
- ความเสี ยหายสิ่ งสาธารณประโยชน์
-ความเสี ยหายด้านชีวิตและทรัพย์สิน
- ความเสี ยหายด้านการเกษตร
-ความเสี ยหายด้านปศุสัตว์และประมง
- ความเสี ยหายด้านอื่น ๆ
กำรบูรณะฟื้ นฟู
- บรรเทาทุกข์แก่ผปุ ้ ระสบสาธารณภัย เช่น การแจกจ่ายเครื่ องอุปโภค บริ โภค การให้การดูแลด้าน
สุ ขภาพ การแจกจ่ายยารักษาโรค
- เตรี ยมการบูรณะฟื้ นฟูหลังการเกิดสาธารณภัยในความเสี ยหาย ๆ ด้าน โดยพิจารณาจากความต้องการ
ของผูป้ ระสบสาธารณภัย และเตรี ยมการให้ความช่วยเหลือโดยทันที
5.2.4 อัคคีภัย
ก่อนเกิดสาธารณภัย
- สารวจพื้นที่เสี่ ยงภัย เช่น บ้านที่เป็ นบ้านไม้ หรื อมุงด้วยหญ้าคา และบ้านที่มีการเดินสายไฟที่ไม่
เป็ นระเบียบ,อุปกรณ์ไฟฟ้ าเก่าและชาชุด และหามาตรการในการป้ องกันหากเกินขีดความสามารถให้รายงาน
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านกาศ
- แจ้งเตือนภัยให้ราษฎร โดยเฉพาะผูอ้ ยูอ่ าศัยในพื้นที่เสี่ ยงภัยทราบล่วงหน้าเพื่อให้ความรู ้
- จัดเตรี ยมอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในการป้ องกันอุทกภัยไว้ให้พร้อม เช่น เครื่ องสู บน้ า กระสอบ
ทราย เป็ นต้น
ขณะเกิดภัย
- รับปั ญหาความต้องการของราษฎรที่ประสบอัคคีภยั และให้การบรรเทาช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
เบื้องต้น แล้วรายงานให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านกาศทราบ และหากเกินขีดความสามารถให้รายงานขอรับ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยด่วน (กรณี เร่ งด่วนให้รายงานทางวิทยุสื่อสารหรื อทางอื่นทันที)
สารวจความเสี ยหายรายงานองค์การบริ หารส่ วนตาบลเขากอบเพื่อขอรับการช่วยเหลือแยกเป็ น
- ความเสี ยหายสิ่ งสาธารณประโยชน์
-ความเสี ยหายด้านชีวิตและทรัพย์สิน
- ความเสี ยหายด้านการเกษตร
-ความเสี ยหายด้านปศุสัตว์และประมง
- ความเสี ยหายด้านอื่น ๆ

กำรบูรณะฟื้ นฟู
- บรรเทาทุกข์แก่ผปุ ้ ระสบสาธารณภัย เช่น การแจกจ่ายเครื่ องอุปโภค บริ โภค การให้การดูแลด้าน
สุ ขภาพ การแจกจ่ายยารักษาโรค
- เตรี ยมการบูรณะฟื้ นฟูหลังการเกิดสาธารณภัยในความเสี ยหาย ๆ ด้าน โดยพิจารณาจากความต้องการ
ของผูป้ ระสบสาธารณภัย และเตรี ยมการให้ความช่วยเหลือโดยทันที
5.2.5 วาตภัย
ก่อนเกิดสาธารณภัย
- หามาตรการในการป้ องกันหากเกินขีดความสามารถให้รายงาน องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านกาศ
- แจ้งเตือนภัยให้ราษฏร โดยเฉพาะผูอ้ ยูอ่ าศัยในพื้นที่เสี่ ยงภัยทราบล่วงหน้าถึงสถานการณ์
- จัดเตรี ยมอุปกรณ์/เครื่ องมือ/บุคลากร /งบประมาณ เครื่ องใช้ในการป้ องกันอุทกภัยไว้ให้พร้อม
ขณะเกิดภัย
- รับปั ญหาความต้องการของราษฏรที่ประสบวาตภัย และให้การบรรเทาช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยเบื้องต้น
แล้วรายงานให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลเขากอบทราบ และหากเกินขีดความสามารถให้รายงานขอรับความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยด่วน (กรณี เร่ งด่วนให้รายงานทางวิทยุสื่อสารหรื อทางอื่นทันที)
สารวจความเสี ยหายรายงานองค์การบริ หารส่ วนตาบลเขากอบเพื่อขอรับการช่วยเหลือแยกเป็ น
- ความเสี ยหายสิ่ งสาธารณประโยชน์
-ความเสี ยหายด้านชีวิตและทรัพย์สิน
- ความเสี ยหายด้านการเกษตร
-ความเสี ยหายด้านปศุสัตว์และประมง
- ความเสี ยหายด้านอื่น ๆ
กำรบูรณะฟื้ นฟู
- บรรเทาทุกข์แก่ผปุ ้ ระสบสาธารณภัย เช่น การแจกจ่ายเครื่ องอุปโภค บริ โภค การให้การดูแลด้าน
สุ ขภาพ การแจกจ่ายยารักษาโรค
- เตรี ยมการบูรณะฟื้ นฟูหลังการเกิดสาธารณภัยในความเสี ยหาย ๆ ด้าน โดยพิจารณาจากความต้องการ
ของผูป้ ระสบสาธารณภัย และเตรี ยมการให้ความช่วยเหลือโดยทันทีหลังน้ าลด

บทที่ 6
การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน
6.1 วัตถุประสงค์
6.1.1 เพื่อดำเนิ นกำรระงับภัยที่เกิดขึ้นให้ยตุ ิลงโดยเร็ ว หรื อลดควำมรุ นแรงของภัยที่โดยกำร
ประสำนควำมร่ วมมือจำกทุกภำคส่ วน
6.1.2 เพื่อรักษำชีวิต ทรัพย์สิน และสภำวะแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจำกกำรเกิดภัยพิบตั ิให้
สู ญเสี ยน้อยที่สุด

6.2 การจัดตั้งศู นย์ อานวยการเฉพาะกิจ
คณะกรรมกำรศูนย์อำนวยกำรป้ องกันและช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยตำบลบ้ำนกำศ อำเภอแม่สะเรี ยง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการอานวยการ
1 นำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลบ้ำนกำศ
เป็ นหัวหน้ำศูนย์
2. กำนันตำบลบ้ำนกำศ
เป็ นรองหัวหน้ำศูนย์
3. ผูใ้ หญ่บำ้ นทุกหมู่บำ้ น ตำบลบ้ำนกำศ
เป็ นผูช้ ่วยหัวหน้ำศูนย์
4. สมำชิกสภำ อบต. บ้ำนกำศ
เป็ นผูช้ ่วยหัวหน้ำศูนย์
5. หัวหน้ำสำยตรวจตำบลบ้ำนกำศ
เป็ นผูช้ ่วยหัวหน้ำศูนย์
6. เกษตรประจำตำบลบ้ำนกำศ
เป็ นผูช้ ่วยหัวหน้ำศูนย์
7. หัวหน้ำสถำนีอนำมัยตำบลบ้ำนกำศ
เป็ นผูช้ ่วยหัวหน้ำศูนย์
8. ผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรี ยนในเขตพื้นที่
เป็ นผูช้ ่วยหัวหน้ำศูนย์
9. ปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลบ้ำนกำศ
เป็ นเลขำนุกำรศูนย์
10. เจ้ำหน้ำที่วเิ ครำะห์นโยบำยและแผน
เป็ นผูช้ ่วยเลขำนุกำรศูนย์
มีหน้ าที่
1. เป็ นศูนย์กลำงในกำรติดต่อข่ำวสำรและสถำนกำรณ์ รวมทั้งกำรประสำนงำนกับตำบล ,หมู่บำ้ นและ
ส่ วนรำชกำรต่ำง ๆที่เกี่ยวข้องอย่ำงใกล้ชิด
2. รับรำยงำนเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ โดยใช้ข่ำยสื่ อสำรที่สะดวกและรวดเร็ วที่สุดเพื่อเสนออำเภอแม่สะรี ยงทรำบ
ทุกวัน จนกว่ำสถำนกำรณ์จะเริ่ มคลีคลำยสู่ ภำวะปกติ
3. เป็ นศูนย์รับบริ จำคกำรช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยในเขตตำบลเบ้ำนกำศ
4. พิจำรณำแก้ไขปั ญหำเฉพำะหน้ำและกำหนดแนวทำงในกำรแก้ไขปั ญหำภำยหลังน้ ำลดไว้ล่วงหน้ำโดย
ประสำนงำนกับส่ วนรำชกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. แถลงข่ำวต่อสื่ อมวลชนเพื่อเป็ นข้อเท็จจริ งต่ำง ๆ เกี่ยวกับภำวะน้ ำท่วมและดำเนิ นกำรช่วยเหลือให้ทรำบ
ทุกระยะ

2) ฝ่ ายแจ้ งเตือนภัย
มีหน้ำที่ติดตำมสภำวะอำกำศ สถำนกำรณ์น้ ำ รำยงำนผูอ้ ำนวยกำรป้ องกันภัยฝ่ ำยพลเรื อนตำบลเขำ
กอบทรำบทุกวัน เพื่อแจ้งเตือนและเผยแพร่ ขอ้ มูลสถำนกำรณ์อุทกภัยที่ถูกต้องให้ประชำชนทรำบ ซึ่ งมีคณะทำงำน
ประกอบด้วย
1. ปลัด อบต.บ้ำนกำศ
หัวหน้ำคณะทำงำน
2. บุคลำกรสังกัดสำนักปลัด อบต.บ้ำนกำศ
คณะทำงำน
3. สมำชิกสภำ อบต.บ้ำนกำศ ทุกคน
คณะทำงำน
3) ฝ่ ายบรรเทาทุกข์
3.1 หน่วยเคลื่อนที่เร็ ว มีหน้ำที่จดั ชุดปฏิบตั ิกำรเคลื่อนที่เร็ ว เพื่อซ่อมสร้ำงสิ่ งสำธำรณะประโยชน์
สนับสนุนหมู่บำ้ น เสริ มสร้ำงแนวป้ องกันน้ ำท่วมอพยพรำษฏรที่ประสบภัย ประกอบด้วย
หัวหน้ำส่ วนโยธำ
หัวหน้ำคณะทำงำน
ช่ำงโยธำ
คณะทำงำน
บุคลำกรในส่ วนโยธำ
คณะทำงำน
3.2 หน่วยบรรเทำทุกข์ มีหน้ำที่ในกำรจัดอำหำร น้ ำดื่ม ดูแลรักษำสุ ขภำพควำมเป็ นอยูข่ องผู ้
ประสบอุทกภัย และสัตว์เลี้ยง ประกอบด้วย
ปลัด อบต.บ้ำนกำศหัวหน้ำคณะทำงำน
หัวหน้ำส่ วนโยธำ
คณะทำงำน
หัวหน้ำส่ วนกำรคลัง
คณะทำงำน
ผูใ้ หญ่บำ้ นทุกหมู่บำ้ น
คณะทำงำน
สมำชิกสภำ อบต.บ้ำนกำศ
คณะทำงำน
4) ฝ่ ายฟื้ นฟูบูรณะ
มีหน้ำที่ฟ้ื นฟูบูรณะซ่อมแซมสิ่ งสำธำรณประโยชน์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยโดยเร็ ว ประกอบด้วย
ปลัด อบต.บ้ำนกำศ
หัวหน้ำคณะทำงำน
เกษตรประจำตำบล
คณะทำงำน
พัฒนำกรประจำตำบล
คณะทำงำน
หัวหน้ำส่ วนกำรคลัง อบต.บ้ำนกำศ
คณะทำงำน
หัวหน้ำส่ วนโยธำ อบต.บ้ำนกำศ
คณะทำงำน
5) ฝ่ ายรับบริจาคสิ่ งของ และเงินบริจาค
มีหน้ำที่รับบริ จำคสิ่ งของ รวมทั้งจัดเก็บรักษำ จัดทำบัญชีรับ จ่ำยสิ่ งของให้เป็ นไปตำมเจตนำของผู้
บริ จำค ประกอบด้วย
หัวหน้ำส่ วนกำรคลัง
หัวหน้ำคณะทำงำน
บุคลำกรสังกัด ส่ วนกำรคลัง อบต.บ้ำนกำศ
คณะทำงำน

6.3 การปฏิบัติ
หลักกำรปฏิบตั ิเมื่อเกิดสำธำรณภัยในเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้ดำเนินกำรดังนี้
6.3.1 เมื่อเกิดหรื อคำดว่ำจะเกิดภัยพิบตั ิข้ ึนในเขตขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ให้เป็ นหน้ำที่ของ
ผูอ้ ำนวยกำรท้องถิ่น เข้ำดำเนินกำรป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัยโดยเร็ ว
และให้แจ้งผูอ้ ำนวยกำรอำเภอที่
รับผิดชอบในเขตพื้นที่และผูอ้ ำนวยกำรจังหวัดทรำบทันที
6.3.2 กรณี ที่พ้นื ที่ที่เกิดหรื อจะเกิดภัยพิบตั ิอยูใ่ นควำมรับผิดชอบของผูอ้ ำนวยกำรท้องถิ่นหลำยคน
ผูอ้ ำนวยกำรท้องถิ่น จะใช้อำนำจหรื อปฏิบตั ิหน้ำที่ไปพลำงก่อนก็ได้ แล้วให้แจ้งผูอ้ ำนวยกำรท้องถิ่นอื่นทรำบ
โดยเร็ ว และกรณี ผอู ้ ำนวยกำรท้องถิ่นมีควำมจำเป็ นต้องได้รับควำมช่วยเหลือจำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรื อหน่วยงำน
ของรัฐที่อยูน่ อกเขตขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ของตน ให้แจ้งให้ผอู ้ ำนวยกำรอำเภอหรื อผูอ้ ำนวยกำร
จังหวัดแล้วแต่กรรี เพื่อสั่งกำรโดยเร็ วต่อไป
6.3.3 ผูอ้ ำนวยกำรในเขตพื้นที่ที่ติดต่อหรื อใกล้เคียง มีหน้ำที่สนับสนุนกำรป้ องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัยแก่ผอู ้ ำนวยกำรซึ่ งรับผิดชอบในกำรป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัยที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ติดต่อหรื อใกล้เคียงนั้น
6.3.4 เมื่อเกิดสำธำรณภัยขึ้น เจ้ำพนักงำนที่ประสบเหตุมีหน้ำที่ตอ้ งเข้ำดำเนิ นกำรเบื้องต้นเพื่อระงับภัยนั้น
แล้วรี บรำยงำนให้ผอู ้ ำนวยกำรท้องถิ่นเพื่อสั่งกำรต่อไป
และในกรรี จำเป็ นเจ้ำพนักงำนมีอำนำจดำเนิ นกำรใดเพื่อ
ประโยชน์ในกำรคุม้ ครองชีวิตหรื อป้ องกันอันตรำยที่จะเกิดแก่บุคคลได้
6.3.5 กรณี เจ้ำพนักงำนจำเป็ นต้องเข้ำไปในอำคำร หรื อสถำนที่ที่อยูใ่ กล้เคียงกับบริ เวณที่เกิดภัยพิบตั ิ เพื่อ
ทำกำรป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ให้กระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุ ญำตจำกเจ้ำของหรื อผูค้ รอบครองอำคำรหรื อ
สถำนที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้ำของหรื อผูค้ รอบครองอยูใ่ นเวลำนั้น หรื อเมื่อมีผอู ้ ำนวยกำรอยูด่ ว้ ย และหำกทรัพย์สิน
นั้นเป็ นสิ่ งที่ทำให้เกิดสำธำรณภัยได้ง่ำย
ให้เจ้ำพนักงำนมีอำนำจสั่งให้เจ้ำของหรื อผูค้ รอบครองขนย้ำยทรัพย์น้ นั
ออกจำกอำคำรหรื อสถำนที่ดงั กล่ำวได้
หำกเจ้ำของหรื อผูค้ รอบครองไม่ปฏิบตั ิตำมเจ้ำพนักงำนมีอำนำจขนย้ำย
ทรัพย์สินนั้นได้ตำมควำมจำเป็ น โดยเจ้ำพนักงำนไม่ตอ้ งรับผิดชอบบรรดำควำมเสี ยหำย อันเกิดจำกกำรกระทำ
ดังกล่ำว
6.3.6 ให้ผอู ้ ำนวยกำรในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสำรวจควำมเสี ยหำยที่เกิดขึ้นและทำบัญชีรำยชื่อผูป้ ระสบภัย
และทรัพย์สินที่เสี ยหำยไว้เป็ นหลักฐำน พร้อมทั้งออกหนังสื อรับรองให้ผปู ้ ระสบภัยไว้เป็ นหลักฐำนในกำรรับรอง
สงเครำะห์ฟ้ื นฟู

บทที่ 7
การอพยพ
7.1 วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชำชนและส่ วนรำชกำรและสำมำรถ
ดำเนินกำรอพยพเคลื่อนย้ำยเป็ นไปอย่ำงมีระบบสำมำรถระงับกำรแตกตื่นเสี ยขวัญของประชำชนไปสู่ สถำนที่
ปลอดภัยได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ

7.2 การปฏิบัติ
1) พืน้ ที่หมู่ที่ 1 บ้ านท่าข้ ามใต้
สถำนที่ปลอดภัย
- โรงเรี ยนแม่สะเรี ยงอนุบำลบ้ำนโป่ ง(สำขำท่ำข้ำม)
- วัดท่ำข้ำมใต้
เส้นทำงอพยพหลักและเส้นทำงสำรอง
-ใช้เส้นทำงถนนบ้ำนท่ำข้ำมใต้
ผูร้ ับผิดชอบในกำรอพยพ
-นำยบุญช่วย ตำคำ
-นำยทอง ชื่นดวง
-นำยแดง เจริ ญเมือง
2) พืน้ ที่หมู่ที่ 2 บ้ านสบหาร
สถำนที่ปลอดภัย
- โรงเรี ยนบ้ำนสบหำร
เส้นทำงอพยพหลักและเส้นทำงสำรอง
-ใช้เส้นทำงถนนบ้ำนสบหำร
ผูร้ ับผิดชอบในกำรอพยพ
-นำยบุญมำ หม่องเขียว
-นำยสำมำรถ รัตนแก้ว
โทร. 0872681127
-นำยเฉลียว
อินทร์ ฤทธิ์
โทร. 0896508685
3) พืน้ ที่หมู่ที่ 3 บ้ านทุ่งเลียง
สถำนที่ปลอดภัย
- ถนนเลี่ยงเมือง
- บริ เวณสี่ แยกอันดำมัน
- บริ เวณถนนเพชรเกษม
เส้นทำงอพยพหลักและเส้นทำงสำรอง

-ใช้เส้นทำงถนนเพชรเกษมไปสู่ ถนนเลี่ยงเมือง
ผูร้ ับผิดชอบในกำรอพยพ
-นำยวิวฒั น์
ยอดทอง
โทร. 0815369936
-นำยศักดำ
ชัยพลเดช
โทร. 0843070252
-นำยสนทยำ ศรี หิรัญ
โทร. 0835509452
4) พืน้ ที่หมู่ที่ 4 บ้ านถนนแพรก
สถำนที่ปลอดภัย
- สถำนีอนำมัยตำบลเขำกอบ
เส้นทำงอพยพหลักและเส้นทำงสำรอง
-ใช้เส้นทำงถนนเพชรเกษมไปสู่ สถำนีอนำมัยตำบลเขำกอบ
- ใช้เส้นทำงถนนเพชรเกษม-บำงดี ไปสู่ สถำนีอนำมัยตำบลเขำกอบ
ผูร้ ับผิดชอบในกำรอพยพ
-นำยสิ งห์
คีรีกิ้น
โทร. -นำยสมใจ
เกตุประกอบ
โทร. -นำยจรัส
ฤทธิจอม
โทร. 5) พืน้ ที่หมู่ที่ 5 บ้ านนาเหมร
สถำนที่ปลอดภัย
- สวนสำธำรณบ้ำนนำเหมร
เส้นทำงอพยพหลักและเส้นทำงสำรอง
-ใช้เส้นทำงถนนสำยนำเหมรไปสู่ สวนสำธำรณบ้ำนนำเหมร
ผูร้ ับผิดชอบในกำรอพยพ
-นำยสุ ทิน
ปลอดปล้อง
โทร. -นำยประยุทธ นำคมำตย์
โทร. -นำยอุดร
สู คง
โทร. 6) พืน้ ที่หมู่ที่ 6 บ้ านท่ ามะพร้ าว
สถำนที่ปลอดภัย
- บนถนนทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 4236 (ถนนสำยบ้ำนซำ)
- สนำมกีฬำหมู่ที่ 6
เส้นทำงอพยพหลักและเส้นทำงสำรอง
-ใช้เส้นทำงถนนนำข้ำวเสี ย ถนนสำยนำเป สู่ ถนนทำงหลวงแผ่นดิน
-ใช้เส้นทำงถนนนำข้ำวเสี ยสู่ สนำมกีฬำหมู่ที่ 6
ผูร้ ับผิดชอบในกำรอพยพ
-นำยปรี ชำ
คงรอด
โทร. 0822819906

-นำยจิระ
คีรีรักษ์
โทร. 0822738473
-นำยวัชริ นทร์ วรรณบวร
โทร. 0872726464
7) พืน้ ที่หมู่ที่ 7 บ้ านไสกล้ วยเถื่อน
สถำนที่ปลอดภัย
- วัดคีรีวหิ ำร
เส้นทำงอพยพหลักและเส้นทำงสำรอง
-ใช้เส้นถนนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4236 (ถนนสำยบ้ำนซำ)สู่ วดั คีรีวิหำร
ผูร้ ับผิดชอบในกำรอพยพ
-นำยดำรงศักดิ์ วรรณบวร
โทร. -นำยชำสิ ทธิ์ ทองศักดิ์
โทร. -นำยจัด
สมกำลัง
โทร. 8) พืน้ ที่หมู่ที่ 8 บ้ านหนองปรือ
สถำนที่ปลอดภัย
- โรงเรี ยนบ้ำนหนองปรื อ
- สถำนีอนำมัยบ้ำนหนองปรื อ
เส้นทำงอพยพหลักและเส้นทำงสำรอง
-ใช้เส้นทำงถนนสำยบ้ำนหนองปรื อ-บำงดี ไปสู่ โรงเรี ยนบ้ำนหนองปรื อ
-ใช้เส้นทำงถนนสำยบ้ำนควนยำยหม่อม ไปสู่ สถำนีอนำมัยบ้ำนหนองปรื อ
ผูร้ ับผิดชอบในกำรอพยพ
-นำยสมนึก บุญถำวร
โทร. -นำยแปลก
พรมมำ
โทร. -นำยทรงพล บุญชิต
โทร. 0872774617
9) พืน้ ที่หมู่ที่ 9 บ้ านนาท่ อม
สถำนที่ปลอดภัย
- ศูนย์พฒั นำเด็กเล็กตำบลเขำกอบ
เส้นทำงอพยพหลักและเส้นทำงสำรอง
-ใช้เส้นทำงถนนสำยบ้ำนนำท่อง สู่ ศูนย์พฒั นำเด็กเล็กตำบลเขำกอบ
ผูร้ ับผิดชอบในกำรอพยพ
-นำยสุ ดำย
ห่วงจริ ง
โทร. 0840650984
-นำยเดชำ
ภักดีโชติ
โทร. 0841910847
-นำยอำไพ
วรรณบวร
โทร. 0841903567
10) พืน้ ที่หมู่ที่ 10 บ้ านหนองคล้า

สถำนที่ปลอดภัย
- โรงเรี ยนบ้ำนเขำหัวแหวน
เส้นทำงอพยพหลักและเส้นทำงสำรอง
-ใช้เส้นทำงถนนสำยถ้ ำเล-เขำหัวแหวน
ผูร้ ับผิดชอบในกำรอพยพ
-นำยบุญฤทธิ์ จันทรังษี
โทร. 0833911383
-นำยประเนิน ไชยกูล
โทร. 0878866021
-นำยสมศักดิ์ ทองแก้ว
โทร. 11) พืน้ ที่หมู่ที่ 11 บ้ านท่ าประดู่
สถำนที่ปลอดภัย
- ศำลำเฉลิมพระเกียรติ
เส้นทำงอพยพหลักและเส้นทำงสำรอง
-ใช้เส้นทำงถนนเพชรเกษมไปสู่ ศำลำเฉลิมพระเกียรติ
ผูร้ ับผิดชอบในกำรอพยพ
-นำยสุ ทีป
บุญคง
โทร. -นำยนนไชย์ ทองอ้ม
โทร. 0805342161
-นำยสุ ชำติ
ลิ้มฉุ น้
โทร. 12) พืน้ ที่หมู่ที่ 12 บ้ านนาเป
สถำนที่ปลอดภัย
- บนถนนทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 4236 (ถนนสำยบ้ำนซำ)
เส้นทำงอพยพหลักและเส้นทำงสำรอง
-ใช้เส้นทำงถนนนำข้ำวเสี ย ถนนสำยนำเป สู่ ถนนทำงหลวงแผ่นดิน
ผูร้ ับผิดชอบในกำรอพยพ
-นำยปรี ชำ
ทองผอม
โทร. 0862771453
-นำยสำยัณห์ เรื องสงค์
โทร. -นำยอำกรณ์ ศรี ภิรมย์มิตร
โทร. -

บทที่ 8
การสื่ อสาร
8.1 การสื่ อสารกับองค์ การบริหารส่ วนตาบลเขากอบ
กำรติดต่อสื่ อสำร กำรแจ้งเหตุภยั พิบตั ิ หรื อสำธำรณภัยสำมำรถแจ้งเหตุได้ท้ งั ทำงโทรศัพท์และวิทยุ
สื่ อสำร โดยเจ้ำหน้ำที่และพนักงำนขององค์กำรบริ กำรส่ วนตำบลทุกตำแหน่งได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นเจ้ำหน้ำที่ประจำ
ศูนย์ อปพร.องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลบ้ำนกำศ

ที่
1
2
3
4
5
6
7

6.1.1 การติดต่ อสื่ อสารด้ วยโทรศัพท์
ชื่อ-หน่วยงำน-บุคคล
นำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลบ้ำนกำศ
รองนำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลเขำกอบ
รองนำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลเขำกอบ
ปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลเขำกอบ
หัวหน้ำส่ วนโยธำ
หัวหน้ำส่ วนกำรคลัง
เจ้ำหน้ำที่วเิ ครำะห์นโยบำยและแผน

หมำยเลขโทรศัพท์
0-53680-0772

หมำยเลขมือถือ
08-18813981
08-98356604
08-10250283
08-512570935
08-98546952
08-67290788

8.2 ขั้นตอนและวิธีการสื่ อสารของ ศู นย์ อปพร.องค์ การบริหารส่ วนตาบลบ้ านกาศ
1. แจ้งเหตุสำรธำรณภัยได้ที่ศูนย์ อปพร.องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลบ้ำนกำศ
2. เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฯแจ้งผูอ้ ำนวยกำรศูนย์ อปพร.องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลบ้ำนกำศเพื่อสั่งกำร
3.ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์ฯ แจ้งหัวหน้ำฝ่ ำยทุกฝ่ ำย สั่งกำร/หรื อแจ้ง สมำชิก อปพร.
4.หัวหน้ำฝ่ ำยแจ้งสมำชิก อปพร. ปฏิบตั ิภำรกิจตำมที่ได้รับมอบหมำย

