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กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยต ำบลเขำสำมสิบ 
อ ำเภอเขำฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

วันที่  16  เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
 
แผนเผชิญเหตุอุทกภัยต ำบลเขำสำมสิบ ปี 2563  
อ้ำงถึง : 
        1. พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550 
  2. แผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ พ.ศ. 2558 
  3. แผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
  4. ค ำสั่งอ ำเภอเขำฉกรรจ์ ที่ 221 /2563 เรื่อง กำรตั้งศูนย์อ ำนวยกำรเฉพำะกิจป้องกันและแก้ไข
ปัญหำอุทกภัย ปี 2563 อ ำเภอเขำฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ลงวันที่  1   มิถุนำยน 2563  
  5. ค ำสั่งองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสำมสิบ ที่ 310/2563 เรื่อง กำรตั้งศูนย์อ ำนวยกำรเฉพำะกิจ
ป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย ปี 2563 ต ำบลเขำสำมสบิ อ ำเภอเขำฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ลงวันที่       
มิถุนำยน 2563 

1. สภำพทั่วไป 
     ต ำบลเขำสำมสิบ อ ำเภอเขำฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว มีพ้ืนที ่ 102.75  ตำรำงกิโลเมตร  หรือประมำณ 
64,219 ไร่แบ่งกำรปกครองเป็น 13 หมู่บ้ำน ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่รำบลุ่มสลับดอน มีอ่ำงเก็บน้ ำ
เขำสำมสิบเป็นพ้ืนที่ในกำรเก็บกักน้ ำ  โดยมีแนวเขตติดต่อกันดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต ำบลสระแก้ว และต ำบลท่ำเกษม อ ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
ทิศใต้   ติดต่อกับ ต ำบลไทรเดี่ยว อ ำเภอคลองหำด และต ำบลคลองหินปูน  

อ ำเภอวังน้ ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต ำบลท่ำเกวียน อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต ำบลเขำฉกรรจ์ อ ำเภอเขำฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

 
ต ำบลเขำสำมสิบแบ่งเป็นหมู่บ้ำนตำมเขตลักษณะกำรปกครองท้องที่จ ำนวน 13 หมู่บ้ำนดังนี้ 

หมู่ที่ 1 ชื่อบ้ำนโคกมัน  
หมู่ที่ 2 ชื่อบ้ำนขอนขว้ำง  
หมู่ที่ 3 ชื่อบ้ำนคลองสิบสำม  
หมู่ที่ 4 ชื่อบ้ำนเขำสำมสิบ  
หมู่ที่ 5 ชื่อบ้ำนพวงนิมิต  
หมู่ที่ 6 ชื่อบ้ำนเนินตะแบก  
หมู่ที่ 7 ชื่อบ้ำนหนองโกวิทย์  
หมู่ที่ 8 ชื่อบ้ำนหนองคุ้ม  
หมู่ที่ 9 ชื่อบ้ำนโคกมะกอก 
หมู่ที่ 10 ชื่อบ้ำนน้ ำอ้อม  
หมู่ที่ 11 ชื่อบ้ำนฝั่งคลอง  
หมู่ที่ 12 ชื่อบ้ำนสุขส ำรำญ  
หมู่ที่ 13 ชื่อบ้ำนจัดสรร  

 
 
 

/2. สภำพลุ่มน้ ำ… 
 



-2- 
 

2. สภำพลุ่มน  ำ 
     ต ำบลเขำสำมสิบ มีอ่ำงเก็บน้ ำเขำสำมสิบเป็นพื้นที่เก็บกักน้ ำ มีควำมจุอ่ำงเก็บน้ ำที่ระดับสูงสุด 5.70 ล้ำน 
ลบ.ม.  ควำมจุอ่ำงเก็บน้ ำที่ระดับต่ ำสุด 1.14 ล้ำน ลบ.ม. ควำมจุอ่ำงเก็บน้ ำส ำรองใช้งำน 4.56 ล้ำน ลบ.ม. 
สำมำรถส่งน้ ำช่วยเหลือพ้ืนที่เพำะปลูก ประมำณ  2,680  ไร่ โดยมีคลองดังนี้ 
     - คลองสิบสำม เป็นคลองสำยหลักที่รับน้ ำจำกอ่ำงเก็บน้ ำเขำสำมสิบโดยตรง ไหลจำกบ้ำนเขำสำมสิบ –
บ้ำนจัดสรรร – บ้ำนคลองสิบสำม – บ้ำนสุขส ำรำญ – บ้ำนโคกมะกอก  และไหลไปรวมกับคลองพระสะทึง ต ำบล
เขำฉกรรจ์   
    -  คลองนำใน เป็นคลองที่มีพ้ืนที่รับน้ ำจำกพ้ืนที่ท ำกำรเกษตรบ้ำนสุขส ำรำญ - บ้ำนโคกมะกอก และไหล
ลงสู่คลองพระสะทึง ต ำบลเขำฉกรรจ์   

- คลองโคกมัน เป็นคลองที่มีพ้ืนที่รับน้ ำจำกพ้ืนที่ท ำกำรเกษตรบ้ำนโคกมัน และไหลลงสู่คลองพระสะทึง 
ต ำบลเขำฉกรรจ์   

- คลองคันทุง เป็นคลองที่เป็นใช้เป็นเขตในกำรแบ่งพ้ืนที่ของต ำบลเขำสำมสิบ กับต ำบลสระแก้ว โดยไหล
ผ่ำน บ้ำนขอนขว้ำง-บ้ำนฝั่งคลอง - บ้ำนโคกมัน และไหลลงสู่คลองพระสะทึง ต ำบลเขำฉกรรจ์ 

- คลองน้ ำอ้อม เป็นคลองที่มีพ้ืนที่รับน้ ำจำกพ้ืนที่ท ำกำรเกษตรบ้ำนน้ ำอ้อม  โดยไหลผ่ำน บ้ำนน้ ำอ้อม –
ไหลไปบรรจบคลองช้ำงตำย บ้ำนเนินตะแบก และไหลไปบรรจบคลองวังจิก บ้ำนพวงนิมิต และไหลลงสู่คลองพระ
สะทึง ต ำบลเขำฉกรรจ์ 

- คลองหนองคุ้ม เป็นคลองที่มีพ้ืนที่รับน้ ำจำกพ้ืนที่ท ำกำรเกษตรบ้ำนหนองคุ้ม  โดยไหลผ่ำน บ้ำนหนอง
คุ้ม -  ไหลลงสู่คลองวังจิก บ้ำนพวงนิมิต   

- คลองทรำย เป็นคลองท่ีมีพ้ืนที่รับน้ ำจำกพ้ืนทีเ่ขำสำมสิบ  โดยไหลผ่ำนบ้ำนหนองคุ้ม  -ไหลไปบรรจบกับ
คลองหนองคุ้ม  ไหลไปรวมกับคลองวังจิก บ้ำนพวงนิมิต และไหลลงสู่คลองพระสะทึง ต ำบลเขำฉกรรจ์ 

- คลองไผ่ เป็นคลองท่ีมีพ้ืนที่รับน้ ำจำกพ้ืนที่ท ำกำรเกษตรบ้ำนพวงนิมิต  และไหลลงสู่คลองวังจิก  
3. วัตถุประสงค์  
     3.๑ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนป้องกันบรรเทำภัยจำกอุทกภัยและดินถล่ม กำรให้กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย และ 
กำรฟ้ืนฟูบูรณะในเขตต ำบลเขำสำมสิบ มีข้ันตอนกำรด ำเนินกำรอย่ำงครอบคลุม มีระบบ และเป็นเอกภำพ 
     3.๒ เพ่ือจัดระบบกำรด ำเนินงำนและเตรียมควำมพร้อมในด้ำนต่ำง ๆ ไว้รองรับสถำนกำรณ์ ภัยพิบัติตำม
ลักษณะกำรเสี่ยงภัยในทุกขั้นตอนของกำรด ำเนินกำรป้องกันภัยจำกอุทกภัยและดินถล่ม ทั้งในช่วงก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย           
และภำยหลังที่ภัยได้ผ่ำนพ้นไปแล้ว 
     ๓.3 เพ่ือพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรป้องกัน กำรระงับ กำรบรรเทำ และกำรฟ้ืนฟูบูรณะเมื่อเกิดภัย             
ให้มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลสูงสุด ในทุกสถำนกำรณ ์
     3.๔ เพ่ือให้หน่วยงำน ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ในเขตต ำบลเขำสำมสิบ ได้ทรำบและเข้ำใจภำรกิจ หลักกำร 
ขั้นตอน และวิธีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจน 
     3.๕ เพ่ือให้องค์กรเอกชน มูลนิธิ ชมรม สมำคม และประชำชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในกำรป้องกันภัยจำก
อุทกภัย  และดินโคลนถล่ม ที่อำจจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่  

4. องค์กรปฏิบัติ 

 กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยต ำบลเขำสำมสิบ เป็นองค์กรปฏิบัติหลักที่รับผิดชอบ          
ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัยและดินโคลนถล่มในเขตพ้ืนที่ต ำบล รับผิดชอบ อ ำนวยกำร ควบคุม ก ำกับ 
ดูแล สั่งกำร และด ำเนินกำรต่ำงๆ ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ทุกขั้นตอน ตำมศักยภำพ  ของ
หน่วยงำนเขตต ำบล และขอควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนข้ำงเคียง ตลอดจนพิจำรณำควำมรุนแรง เมื่อประเมินว่ำ   ไม่
สำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์ได้  
 

/แผนภูมิที่ 1… 
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แผนภูมิที่ 1 โครงสร้ำงกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยต ำบลเขำสำมสิบ อ ำเภอเขำฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

   1) หน่วยงำนภำยในกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอเขำฉกรรจ์ ประกอบด้วย 10 ฝ่ำย 

     - ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
     - ฝ่ำยป้องกันและปฏิบัติกำร 
     - ฝ่ำยแจ้งเตือนภัยและรำยงำนเหตุด่วน 
     - ฝ่ำยสนับสนุนกำรปฏิบัติกำร 
     - ฝ่ำยรับบริจำค 
     - ฝ่ำยประชำสัมพันธ์และสื่อสำร 
     - ฝ่ำยรักษำควำมสงบเรียบร้อยและกำรจรำจร 
     - ฝ่ำยฟ้ืนฟูบูรณะสำธำรณูปโภค และสังคม 
     - ฝ่ำยรับเรื่องรำวร้องทุกข์ 
     - ฝ่ำยสนับสนุนด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
 
 
 
 
 

 

 

โครงสร้ำงกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยต ำบลเขำสำมสิบ อ ำเภอเขำฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

         2) ภำรกิจของกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย มีดังนี   
  -  ฝ่ำยอ ำนวยกำร ท ำหน้ำที่ อ ำนวยกำร ควบคุม ก ำกับ ดูแล ให้กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล  
  -  ฝ่ำยปฏิบัติกำรและอพยพ ท ำหน้ำที่ ติดตำมสถำนกำรณ์ ประเมินสถำนกำรณ์ ที่อำจเกิดขึ้น       
วำงระบบกำรเตือนภัย วำงมำตรกำรต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติกำรกู้ชีพ กู้ภัย กำรอพยพ กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
งำนกำรข่ำว กำรรักษำควำมปลอดภัย และกำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำ 
  -  ฝ่ำยแจ้งเตือนภัย ท ำหน้ำที่ ติดตำมพยำกรณ์อำกำศ และสถำนกำรณ์ปริมำณน้ ำสถำนีวัดน้ ำต่ำง ๆ 
ในพ้ืนที่ พร้อมประกำศแจ้งเตือนลักษณะอำกำศ ให้ประชำชนได้ทรำบถึงสถำนกำรณ์ สำธำรณภัยต่ำง  ๆ  
ที่อำจเกิดข้ึน ได้ในพ้ืนที่อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำรเตรียมกำรป้องกันภัยในเบื้องต้น 
  -  ฝ่ำยสนับสนุนกำรปฏิบัติกำร ท ำหน้ำที่ จัดเตรียมยำนพำหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ ในกำรช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ที่สำมำรถเข้ำไปถึงบ้ำนเรือนของรำษฎรที่ประสบภัย ได้ทั้งทำงบกและทำงน้ ำ ทั้งนี้ ให้จัดท ำบัญชียำนพำหนะ 
และเครื่องจักรกล ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้ให้พร้อมใช้กำรได้ทันท ี
 

/- ฝ่ำยรับบริจำค... 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
ต ำบลเขำสำมสิบ 

คณะที่ปรึกษำ 

ฝ่ำย 
สนับสนุน 

ด้ำน 
กำรแพทย ์

และ 
สำธำรณสุข 

ฝ่ำย 
รับ

เร่ืองรำว 
ร้องทุกข์ 

ฝ่ำย 
ประชำ 
สัมพันธ ์

และสื่อสำร 
 

ฝ่ำย 
แจ้งเตือน 

 

ฝ่ำย 
ปฏิบัติกำร 
และกำร
อพยพ 

 

ฝ่ำย 
รักษำ 
ควำม
สงบ/ 

กำรจรำจร 

ฝ่ำย 
อ ำนวยกำร 

 

ฝ่ำย 
ฟื้นฟูบูรณะ 
สำธำรณู 
ปโภค 

และสังคม 

ฝ่ำย 
รับบริจำค 

ฝ่ำย 
สนับสนุน 

กำร 
ปฏิบัติกำร 
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  -  ฝ่ำยรับบริจำค ท ำหน้ำที่ จัดตั้งศูนย์รับบริจำคสิ่งของที่จ ำเป็นในกำรยังชีพ รวมทั้งอำหำร 
เครื่องนุ่งห่มยำรักษำโรค ที่เหมำะสมกับควำมจ ำเป็น  และควำมต้องกำรของผู้ประสบภัย และประชำสัมพันธ์         
ให้ประชำชนที่มีจิตศรัทธำน ำสิ่งของมำบริจำค พร้อมกับจัดท ำบัญชีและเก็บรักษำสิ่งของที่รับบริจำคให้อยู่ในสภำพ
เรียบร้อย 
  -  ฝ่ำยประชำสัมพันธ์และสื่อสำร ท ำหน้ำที่ เกี่ยวกับกำรรำยงำนสถำนกำรณ์ กำรแถลงข่ำว 
ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ควำมรู้ ด้ำนกำรป้องกันภัย ควำมเสียหำย ควำมช่วยเหลือ และข้อเท็จจริง ให้สื่อมวลชน     
และประชำชนได้รับทรำบ รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์กำรสื่อสำร โทรศัพท์ /โทรสำร วิทยุสื่อสำร รถกระจำยเสียง       
ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เมื่อเกิดภัยขึ้น  
  -  ฝ่ำยรักษำควำมสงบเรียบร้อยและกำรจรำจร ท ำหน้ำที่ รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง และเป็น     
ชุดเคลื่อนที่ เร็ว เข้ำดูแลควำมสงบเรียบร้อย ในพ้ืนที่ที่ เกิดสำธำรณภัย ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวก  
ด้ำนกำรจรำจร แก่รำษฎรผู้สัญจรไปมำ บริเวณพ้ืนที่ประสบภัย 

- ฝ่ำยฟ้ืนฟูบูรณะสำธำรณูปโภค และสังคม ท ำหน้ำที่ ซ่อมแซมสำธำรณูปโภค ที่จ ำเป็นพ้ืนฐำน 
เช่น เส้นทำงคมนำคม ไฟฟ้ำ ประปำ อำคำรโรงเรียน สถำนที่รำชกำรที่ช ำรุดเสียหำย  อันเนื่องจำกอุทกภัย  และ
ดินโคลนถล่ม ให้สำมำรถใช้กำรได้ ตำมปกติ ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ ด้ำนแรงงำน ร่วมทั้งกำรเยียวยำ และ
ฟ้ืนฟูด้ำนจิตใจผู้ประสบภัยเมื่อภัยยุติ 
  -  ฝ่ำยรับเรื่องรำวร้องทุกข์ ท ำหน้ำที่ รับเรื่องรำวร้องทุกข์ ควำมเดือดร้อนของผู้ประสบภัย  
โดยจัดเจ้ำหน้ำที่รับเรื่องรำวร้องทุกข์ ตลอด 24 ชั่วโมง แก่รำษฎรที่ร้องทุกข์ ตลอดจนประสำนงำนกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ให้เข้ำไปแก้ไขปัญหำให้ควำมช่วยเหลือบรรเทำควำมเดือดร้อน และตรวจสอบติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
  -  ฝ่ำยสนับสนุนด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข ท ำหน้ำที่ ด ำเนินกำรตรวจรักษำโรค ให้ค ำแนะน ำ 
เฝ้ำระวังโรคแทรกซ้อน ให้แก่ผู้ประสบภัยพร้อมทั้งแจกจ่ำยเวชภัณฑ์ยำรักษำโรค  

5. นิยำมศัพท ์
     อุทกภัย หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่มีน้ ำท่วมพ้ืนดินสูงกว่ำระดับปกติ ซึ่งมีสำเหตุจำกมีปริมำณน้ ำฝน/น้ ำไหล
หลำกมำก จนท ำให้มีปริมำณน้ ำส่วนเกินมำเติมปริมำณน้ ำผิวดินที่มีอยู่ตำมสภำพปกติจนเกินขีดควำมสำมำรถ  
กำรระบำยน้ ำของแม่น้ ำ ล ำคลอง และยังมีสำเหตุมำจำกกำรกระท ำของมนุษย์ โดยกำรปิดกั้นกำรไหลของน้ ำ  
ตำมธรรมชำติ ทั้งเจตนำและไม่เจตนำ จนเป็นอันตรำยต่อชีวิต ทรัพย์สิน ของประชำชน และสิ่งแวดล้อม ท ำให้เกิด 
น้ ำท่วมขัง/ล้นตลิ่ง และน้ ำท่วมฉับพลัน (Flash Flood)  
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6. ควำมรุนแรงของสำธำรณภัย 

ระดับควำมรุนแรง 
ของสำธำรณภัย 

ลักษณะภัยและควำมรุนแรง  

กำรจัดกำรสำธำรณภัย 

1 สำธำรณภัยที่เกิดขึ้นทั่วไป 
หรือมีขนำดเล็ก 

ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น สำมำรถควบคุม และจัดกำร
ระงับภัยได้โดยล ำพัง 

2 สำธำรณภัยขนำดกลำง ผู้ อ ำ น ว ยกำ รท้ อ ง ถิ่ น  ไ ม่ ส ำ ม ำ ร ถ คว บคุ ม
สถำนกำรณ์ได้ ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ เข้ำควบคุม
สถำนกำรณ ์

3 สำธำรณภัยขนำดใหญ่ที่มีผลกระทบ
รุนแรงกว้ำงขวำง หรือสำธำรณภัยที่
จ ำ เป็นต้องอำศัยผู้ เชี่ ยวชำญ หรือ
อุปกรณ์พิเศษ 

ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ ไม่สำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์
ได้ ผู้อ ำนวยกำรจังหวัด เข้ำควบคุมสถำนกำรณ์ 

4 สำธำรณภัยขนำดใหญ่ที่มีผลกระทบ
ร้ำยแรงอย่ำงยิ่ง 

ผู้อ ำนวยกำรจังหวัด เข้ำควบคุมสถำนกำรณ์ 

 

7. ขั นตอนกำรปฏิบัติ 
    กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยต ำบลเขำสำมสิบ เตรียมพร้อมปฏิบัติกำรรับสถำนกำรณ์
อุทกภัย และดินโคลนถล่ม ดังนี้ 
    7.1 กำรเตรียมพร้อมรับสถำนกำรณ์ภัย 

  7.1.1 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 1) ส ำรวจและจัดท ำทะเบียนพ้ืนที่ที่อยู่อำศัยที่เคยถูกน้ ำท่วม หรือบริเวณที่เสี่ยงน้ ำไหลหลำก 

และเตรียมมำตรกำรป้องกันเป็นพิเศษ 
 2) ตรวจสอบควำมมั่นคงแข็งแรงของอำคำร อ่ำงเก็บน้ ำ เหมือง คันกั้นน้ ำ ต่ำงๆ ที่อำจเป็น

สำเหตุท ำให้เกิดอุทกภัย เนื่องจำกฝนตกหนักและน้ ำไหลหลำก 
 3) ก ำหนดพ้ืนที่อพยพรำษฎรไว้ล่วงหน้ำ หำกสำมำรถเคลื่อนย้ำยรำษฎรที่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง

ภัยไปไว้ในพ้ืนที่ปลอดภัย โดยสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที และหำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ ให้ก ำหนดแผนปฏิบัติ
กำรฉุกเฉินในกำรเตือนภัยไว้ 

 4) จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ สถำนที่ ยำนพำหนะ เรือ และวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำร
ป้องกันภัย ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติไว้ให้พร้อมตั้งแต่ยำมปกติ 

 5) จัดเตรียมเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนทุกระดับและให้มีกำรซักซ้อมแผนปฏิบัติกำรฯ เพ่ือทรำบหน้ำที่
ในกำรเตรียมควำมพร้อมปฏิบัติกำร 

 6) จัดให้มีข่ำยสื่อสำรที่สำมำรถรับทรำบ และแจ้งเตือนภัยให้ประชำชนทรำบล่วงหน้ำได้ 
ตลอดจนให้ควำมรู้แก่ประชำชน เพ่ือให้สำมำรถจัดกำรภัยพิบัติขั้นต้นได้ด้วยตนเอง และทันเหตุกำรณ์ ตำมขีด
ควำมสำมำรถ  
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 7) ให้ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้น ำชุมชน ประชุมท ำควำมเข้ำใจกับประชำชนที่อำศัยในท่ีลุ่มใกล้ทำงน้ ำ
ที่รำบเชิงเขำ ให้เตรียมพร้อมระมัดระวังอุทกภัยหรือดินโคลนถล่ม ที่อำจเกิดขึ้นจำกฝนตกหนัก น้ ำท่วมฉับพลัน 
หรือน้ ำป่ำไหลหลำก เตรียมพ้ืนที่อพยพ และแจ้งให้รำษฎรที่อำศัยอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงภัยทรำบโดยทั่วกัน  

 8) ตรวจสอบสิ่งกีดขวำงทำงระบำยน้ ำ ทำงเดินของน้ ำในล ำห้วย ล ำคลอง และล ำน้ ำต่ำงๆ หำก
พบให้ท ำกำรรื้อถอนออกทันที เพื่อให้น้ ำสำมำรถไหลได้อย่ำงรวดเร็ว 

 9) หำวิธีกำรป้องกันทุกด้ำน เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบจำกอุทกภัย ตำมโครงกำรที่ได้
ด ำเนินกำรตำมปกติ และโครงกำรพิเศษของทำงรำชกำร 

 10) จัดท ำแผนเผชิญเหตุป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย และดินโคลนถล่ม องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล  

 11) เมื่อเกิดภัยขึ้นหรือคำดว่ำจะเกิดภัย ให้จัดตั้งศูนย์อ ำนวยกำรเฉพำะกิจป้องกันและแก้ไข
ปัญหำอุทกภัย และดินโคลนถล่ม ขึ้น 

7.1.2  กำรเฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์  
 1) จัดเจ้ำหน้ำที่เฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์อุทกภัย และดินโคลนถล่ม จำกกรมอุตุนิยมวิทยำ 

กรมชลประทำน และค ำเตือนจำกกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พร้อมทั้งติดตำมข้อมูลจำกเวบไซต์ของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชำติ (www.ndwc.go.th) กรมอุตุนิยมวิทยำ (www.tmd.go.th)  
กรมชลประทำน (www.rid.go.th) กรมทรัพยำกรธรณี (ww.dmr.go.th) “ศูนย์เมฆขลำ” กรมทรัพยำกรน้ ำ 
(http://mekhala.dwr.go.th/main/) กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (WWW.disaster.go.th)ตลอด 24 ชั่วโมง 

 2) ตรวจสอบข้อมูลกำรเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่ม ในพ้ืนที่ข้ำงเคียง โดยให้ประเมินควำมเสี่ยง    
ที่จะเกิดภัยขึ้นในพ้ืนที่ต ำบลหมู่บ้ำน และรำยงำนสถำนกำรณ์ไปยังศูนย์อ ำนวยกำรเฉพำะกิจฯ อ ำเภอเขำฉกรรจ์  
เพ่ือเตรียมพร้อมเฝ้ำระวัง และติดตำมสถำนกำรณ์ 

  7.1.3 กำรแจ้งเตือนภัย 
 1) ตรวจสอบข้อมูลและรำยงำนสถำนกำรณ์ไปยังศูนย์อ ำนวยกำรเฉพำะกิจฯ ต ำบลเขำสำมสิบ  

ทำงหมำยเลขโทรศัพท์ 0-3756-1911 โทรสำร 0-3756-1912 พร้อมทั้งรำยงำนผู้อ ำนวยกำรต ำบล ทันท ี
 2) แจ้งข่ำวเตือนล่วงหน้ำผ่ำนหน่วยงำนไปยัง ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่บ้ำนที่คำดว่ำจะเกิดภัยพิบัติ ให้เฝ้ำ

ระวัง และเตรียมพร้อมรับสถำนกำรณ์  
 3) ประชำสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยล่วงหน้ำแก่ประชำชนโดยตรง ผ่ำนข่ำยกำรสื่อสำรของทำง

รำชกำร สื่อมวลชน วิทยุชุมชน หอกระจำยข่ำว สื่อออนไลน์ กลุ่มไลน์ “ท้องที่ ท้องถิ่น” ฯลฯ  
 4) ประสำนกำรปฏิบัติกับส่วนรำชกำร และภำคเอกชน ในเขตพ้ืนที่อ ำเภอ ให้เตรียมพร้อมรับ

สถำนกำรณ์อุทกภัย และดินโคลนถล่ม 
    7.2 กำรปฏิบัติกำรฉุกเฉินสถำนกำรณ์ภัย 
 7.2.1 ขั นตอนปฏิบัติกำรในภำวะฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติ ดังนี  
  1) กรณีภัยขนำดเล็ก (ควำมรุนแรงระดับ 1) ซึ่งอำจมีผลกระทบเป็นวงกว้ำงครอบคลุมพ้ืนที่
หมู่บ้ำน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ ฯ เข้ำควบคุมสถำนกำรณ์ และให้รำยงำนเหตุกำรณ์ให้อ ำเภอทรำบ ดังนี้ 
     - ภำยใน 1 ชั่งโมงหลังเกิดภัย ให้รำยงำนพื้นที่เกิดภัย (หมู่บ้ำน ต ำบล) 
     - ภำยใน 3 ชั่วโมงหลังเกิดภัย ให้รำยงำนควำมเสียหำยเพ่ิมเติม เพ่ือให้ทรำบถึงบริเวณที่เกิด
ภัย และควำมเสียหำยที่เกิดข้ึน เช่น จ ำนวนบ้ำนเรือน ผู้เสียชีวิต ผู้ที่สูญหำย เป็นต้น 
   

 

/2) กรณีภัยขนำด… 
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2) กรณีภัยขนำดกลำง (ระดับควำมรุนแรง 2) ขยำยเป็นบริเวณกว้ำง ครอบคลุมพ้ืนที่หลำย

หมู่บ้ำน ซึ่งผู้อ ำนวยกำรศูนย์ ฯ ได้วิเครำะห์ ประเมินศักยภำพในกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำภัยจำกอุทกภัย และ
ดินโคลนถล่ม จำกทรัพยำกรในแต่ละด้ำน ที่มีอยู่ในพ้ืนที่แล้ว ภัยนั้นเกินขีดควำมสำมำรถของผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น  
ที่จะควบคุมสถำนกำรณ์ได้โดยล ำพัง หรือโดยเร็ว ให้ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น ขอรับกำรสนับสนุนจำกผู้อ ำนวยกำร
อ ำเภอ เพ่ือพิจำรณำเข้ำควบคุมสถำนกำรณ์ และให้โอนกำรบังคับบัญชำจำกท้องถิ่น ไปขึ้นกับนำยอ ำเภอ โดยให้
อ ำเภอสนับสนุนกำรปฏิบัติ ในกำรเผชิญเหตุ แต่ละด้ำนอย่ำงเร่งด่วน  

         7.2.2 กำรอพยพประชำชน 
         เมื่อเกิดหรือคำดว่ำจะเกิดภัยในพ้ืนที่ใด และในพ้ืนที่นั้นมีผู้อยู่อำศัยจะก่อให้เกิดอันตรำยหรือ 
กีดขวำงต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ให้ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ ฯ และเจ้ำพนักงำนที่ได้รับ
มอบหมำย มีอ ำนำจสั่งอพยพผู้อยู่ในพ้ืนที่นั้น ออกไปเฉพำะเท่ำที่จ ำเป็น และเมื่อได้รับแจ้งเตือนภัยจ ำเป็นต้อง
อพยพ ให้ท้องถิ่นเป็นหน่วยหลักในกำรอพยพประชำชนออกจำกพ้ืนที่เสี่ยงภัย ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่วย
สนับสนุนกำรอพยพ ภำยใต้กำรสั่งกำรของผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ และเจ้ำพนักงำนที่ได้รับมอบหมำย ตำมล ำดับ 
แล้วแตก่รณี และขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้  

 

ล ำดับ ขั้นตอนกำรปฏิบัติ หน่วยรับผิดชอบ 
1 ส ำรวจ/แจ้งเตือนประชำชนที่จะอพยพ ให้เตรียม

สิ่งของที่จ ำเป็น และยำรักษำโรคให้พร้อมอพยพ 
ก ำนัน, ผู้ใหญ่บ้ำน, สมำชิก, อบต., อสม., อปพร. 
 

2 รวบรวมประชนที่จะอพยพไว้ ณ จุดรวมพลที่
ก ำหนดไว้ 

ก ำนัน, ผู้ใหญ่บ้ำน, สมำชิก, อบต., อสม., อปพร. 

3 แจ้งอ ำเภอ พร้อมรับกำรอพยพ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ ฯ ,ก ำนัน 
4 ประสำน/สั่ งกำร/หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง จัด

ยำนพำหนะพร้อมก ำลังพล ด ำเนินกำรอพยพ
ประชำชน ณ จุดที่ก ำหนด 

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ ฯ ,ส ำนักงำนปลัด ฯ 

5 ด ำเนินกำรอพยพประชำชน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ ฯ ,ส ำนักงำนปลัด ฯ 
6 เดินทำงถึงหน่วยรองรับกำรอพยพ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ ฯ ,ส ำนักงำนปลัด ฯ 
 6.1 ส ำรวจจ ำนวนผู้อพยพ/ลงทะเบียน ส ำนักงำนปลัด ฯ 
 6.2 จัดผู้อพยพเข้ำที่พัก กองช่ำง 
 6.3 จัดอำหำร/น้ ำดื่ม/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก กองคลัง 
 6.4 งำนรักษำควำมปลอดภัย/กำรจรำจร อปพร. 
 6.5 งำนพยำบำล รพ.สต.เขำสำมสิบ 

7 รำยงำนผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ ฯ 
8 ภัยยุติ ส ำนักงำนปลัด ฯ 
9 อพยพประชำชนกลับ ส ำนักงำนปลัด ฯ 

 

       7.2.3 กำรบริหำรศูนย์รองรับผู้อพยพ (ศูนย์พักพิง) 
      1) ส ำรวจ ตรวจสอบ จ ำนวนผู้อพยพ/ลงทะเบียน 

   หน่วยงำนหลัก : ก ำนัน ,ผู้ใหญ่บ้ำน ,สมำชิก อบต. 
 หน่วยงำนสนับสนุน : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสำมสิบ 

/2) จัดผู้อพยพ… 
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     2) จัดผู้อพยพเข้ำที่พัก 
 หน่วยงำนหลัก : กองช่ำง 
 หน่วยงำนสนับสนุน : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสำมสิบ 

      3) จัดอำหำร น้ ำดื่ม และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
 หน่วยงำนหลัก : กองคลัง 
 หน่วยงำนสนับสนุน : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสำมสิบ 

      4) จัดระบบรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจรในศูนย์ฯ 
 หน่วยงำนหลัก : อปพร. 
 หน่วยงำนสนับสนุน : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสำมสิบ 

     5) จัดระบบกำรรักษำพยำบำล และสุขอนำมัยในศูนย์ฯ 
 หน่วยงำนหลัก : รพ.สต.เขำสำมสิบ 
 หน่วยงำนสนับสนุน : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสำมสิบ 

      6) งำนก ำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
 หน่วยงำนหลัก : ส ำนักงำนปลัด ฯ 
 หน่วยงำนสนับสนุน : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสำมสิบ 

7.2.4 กำรประสำนกำรช่วยเหลือกับหน่วยงำนนอกพื นที่ 
 ให้ศูนย์อ ำนวยกำรเฉพำะกิจฯ ต ำบลเขำสำมสิบ เป็นศูนย์กลำงในกำรประสำนกำรช่วยเหลือกับ

หน่วยงำนต่ำงๆ โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้  
1) ผู้ประสบภัยในต ำบลเขำสำมสิบ รำยงำนตัวกับศูนย์อ ำนวยกำรเฉพำะกิจฯ ต ำบลเขำสำมสิบ 

เป็นล ำดับแรก เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก และลงทะเบียน ไม่เกิดควำมซ้ ำซ้อน และครอบคลุมทั่วถึง  
2) ให้ศูนย์อ ำนวยกำรเฉพำะกิจฯ ต ำบลเขำสำมสิบ เป็นศูนย์กลำงในกำรประสำนขอรับควำม

ช่วยเหลือจำกอ ำเภอ เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรของต ำบล เป็นไปอย่ำงมีเอกภำพ และมีประสิทธิภำพ  

 7.2.5 กำรกู้ชีพ กู้ภัย และกำรช่วยเหลือชีวิต 
  ให้เจ้ำหน้ำที่ เจ้ำพนักงำน และอำสำสมัครต่ำง  ๆ ที่มำร่วมปฏิบัติงำน เข้ำรำยงำนตัวที่ 
ศูนย์อ ำนวยกำรเฉพำะกิจฯ ต ำบล เพ่ือรับมอบภำรกิจ และพ้ืนที่รับผิดชอบไปปฏิบัติ 

1) สนธิก ำลังเข้ำปฏิบัติกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว ดังนี้ 
        ก) สั่งกำรให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ที่มีศักยภำพ เข้ำปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ประสบภัย เพ่ือช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย และค้นหำผู้ที่สูญหำย โดยแบ่งกำรปฏิบัติกำรเป็น 4 ระยะ คือ 
        - ระยะ 24 ชั่วโมงแรก (1 วัน)  เน้นกำรค้นหำผู้รอดชีวิต กำรรักษำพยำบำลผู้บำดเจ็บ      

กำรสนับสนุนอำหำร น้ ำดื่ม เสื้อผ้ำ  
              - ระยะ 24 – 48 ชั่วโมง (1 – 2 วัน) เน้นกำรค้นหำผู้รอดชีวิตและทรัพย์สิน สืบหำญำติ 

จัดตั้งบ้ำนพักชั่วครำว กำรรักษำพยำบำล กำรจัดกำรศพ อำหำร น้ ำดื่ม ยำรักษำโรค เครื่องครัว ข้อมูลสถำนกำรณ์ 
        - ระยะ 48 – 72 ชั่วโมง (2 – 3 วัน) เน้นกำรค้นหำผู้รอดชีวิต กำรสืบหำญำติ              

กำรรักษำพยำบำล กำรจัดกำรศพ กำรสงเครำะห์เบื้องต้น เงินชดเชย กำรค้นหำทรัพย์สิน และข้อมูลกำรให้        
ควำมช่วยเหลือ 

 
 

/- หลัง 72 ชัว่โมง… 
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               - หลัง 72 ชั่วโมง ขึ้นไป ให้พิจำรณำสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรค้นหำ ให้พิจำรณำสนับสนุน

กำรปฏิบัติกำรค้นหำผู้รอดชีวิต ระยะ 24 ชั่วโมง แรก โดยเน้นกำรช่วยเหลือผู้รอดชีวิตก่อน    ตำมด้วยทรัพย์สิน 
พ ร้ อ ม ทั้ ง ส นั บ ส นุ น ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ง ำ น ใ ห้ ค ร อบ ค ลุ ม แ ล ทั่ ว ถึ ง  ต ล อด จ น ก ำ ร สั บ เ ป ลี่ ย น ก ำ ลั ง พ ล  
เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง 

      ข) สั่งกำรให้เครื่องจักร เครื่องมือที่จ ำเป็น เช่น รถส่องไฟ รถยก รถไฟฟ้ำส่องสว่ำง              
รถแทรกเตอร์ รถตัก เครื่องมือตัด รถกู้ภัยขนำดใหญ่ รถปิกอัพ เครื่องสูบน้ ำขนำดใหญ่ เรือท้องแบน ฯลฯ             
เข้ำปฏิบัติกำร ทันที  

2) กำรอพยพประชำชนและสัตว์เลี้ยง ตำมควำมจ ำเป็นของสถำนกำรณ์ภัย โดยจัดกลุ่ม
ผู้ประสบภัยที่จะต้องด ำเนินกำรอพยพ ตำมล ำดับ คือ ผู้ป่วยทุพพลภำพ คนพิกำร คนชรำ เด็ก สตรี และคนทัว่ไป 

3) กรณีพ้ืนที่ใดเป็นพ้ืนที่วิกฤต ไม่สำมำรถเข้ำพ้ืนที่โดยทำงรถยนต์ หรือทำงเรือได้ ให้ประสำน
ขอรับกำรสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ จำกหน่วยทหำร หรือต ำรวจในพ้ืนที่ หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่ำงเร่งด่วน  

4) จัดสถำนที่อยู่อำศัยชั่วครำวแก่ผู้ประสบภัยที่บ้ำนเรือนเสียหำยอย่ำงเร่งด่วนเป็นล ำดับแรก       
จัดระเบียบสถำนที่อพยพ พร้อมทั้งลงทะเบียนผู้อพยพ  

5) ระดมก ำลังแพทย์และพยำบำลจำกโรงพยำบำลใกล้เคียง เข้ำช่วยปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ประสบภัย   
 6) กรณีที่โครงสร้ำงพ้ืนฐำนได้รับควำมเสียหำย ให้เร่งซ่อมแซมเส้นทำงคมนำคมระบบสื่อสำร 

ไฟฟ้ำ และประปำ แล้วแต่กรณีให้สำมำรถใช้กำรได้ หรือจัดท ำระบบส ำรองเพ่ือให้ชุดปฏิบัติกำรสำมำรถปฏิบัติงำน
ในพ้ืนที่ได้ 

 7) จัดเตรียมเครื่องอุปโภค – บริโภค ตลอดจนจัดหำอำหำรที่ปรุงส ำเร็จ น้ ำดื่ม เครื่องยังชีพ 
ที่จ ำเป็นให้แก่ประชำชน และเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ประสบภัยให้เพียงพอ และทั่วถึง 

   หน่วยงำนหลัก : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสำมสิบ รพ.สต.ต ำบลเขำสำมสิบ  
 หน่วยงำนสนับสนุน : หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อำสำสมัคร มูลนิธิ และศูนย์ อปพร.อบต.เขำสำมสิบ 

 8) กำรระดมก ำลัง อปพร. จิตอำสำภัยพิบัติ และจัดทีมกู้ชีพกู้ภัยประจ ำต ำบล (OTOS)  
เข้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นท่ี 

 หน่วยงำนหลัก : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสำมสิบ 
 หน่วยงำนสนับสนุน : หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อำสำสมัคร มูลนิธิ 

7.2.6 กำรป้องกันสถำนที่ส ำคัญ และระบบสำธำรณูปโภค  
 ให้หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และภำคเอกชนบูรณำกำรในกำรป้องกัน

สถำนที่ส ำคัญ ระบบสำธำรณูปโภค โรงพยำบำล สถำนที่รำชกำร โดยมีมำตรกำร ดังนี้ 
 1) ส ำรวจพ้ืนที ่ติดตั้งเครื่องสูบน้ ำ วำงกระสอบทรำย คันดิน เพื่อป้องกันน้ ำท่วม 

2) ย้ำยมิเตอร์ไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟ ให้อยู่ในที่สูง  
3) เตรียมระบบไฟฟ้ำ ระบบผลิตน้ ำส ำรอง เพื่อเตรียมควำมพร้อม 
หน่วยงำนหลัก : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสำมสิบ 

 หน่วยงำนสนับสนุน : หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อำสำสมัคร มูลนิธิ 

7.2.7 กำรบริหำรจัดกำรน  ำในระหว่ำงเกิดอุทกภัย มุ่งหมำยเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ นต่อชีวิต          
และทรัพย์สินของประชำชนให้น้อยที่สุด โดยเน้นกำรจ ำกัดและควบคุมสถำนกำรณ์อุทกภัย ประกอบด้วย 

 1) กำรจ ำกัดพ้ืนที่กำรเกิดอุทกภัย ด้วยกำรจัดท ำ เสริมควำมเข้มแข็งของมำตรกำรป้องกันที่มีอยู่ 
เช่น กำรเสริมคันกั้นน้ ำ เพ่ิมควำมเข้มแข็งของแนวป้องกันบริเวณพ้ืนที่ส ำคัญเขตเศรษฐกิจสถำนที่รำชกำร  
หน่วยงำน  ที่เก่ียวข้องกับกำรช่วยเหลือประชำชน  

 
/2) กำรระบำย… 
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 2) กำรระบำยน้ ำและผลักดันน้ ำ ด้วยกำรระดมเครื่องมือและก ำลังพล ท ำกำรระบำยน้ ำ พร้อม

กับกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรระบำยน้ ำด้วยกำรก ำจัดสิ่งกีดขวำงในกำรระบำยน้ ำ 
 3) กำรเฝ้ำระวังแนวป้องกันไม่ให้เกิดกำรช ำรุดเสียหำย ทั้งนี้ ให้มีกำรชี้แจงท ำควำมเข้ำใจ          

และประชำสัมพันธ์ ให้ประชำชนทรำบโดยต่อเนื่อง  
 หน่วยงำนหลัก : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสำมสิบ 
 หน่วยงำนสนับสนุน : หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อำสำสมัคร มูลนิธิ และศูนย์ อปพร.ในพ้ืนที่ 
7.2.8 กำรรำยงำนข้อมูลสถำนกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน  
 1) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยปฏิบัติ ไปยังศูนย์อ ำนวยกำรเฉพำะกิจ ระดับอ ำเภอ  
 2) สรุปสถำนกำรณ์อุทกภัย และดินโคลนถล่ม และรำยงำนศูนย์อ ำนวยอ ำเภอทรำบ ทุกขั้นตอน   

เป็นระยะๆ จนกว่ำภัยจะยุติ  
 3) รำยงำนและสรุปสถำนกำรณ์อุทกภัย และดินโคลนถล่ม ไปยังจังหวัดสระแก้ว เป็นเป็นระยะ   

เพ่ือประสำนกำรปฏิบัติร่วมกัน จนกว่ำสถำนกำรณ์ยุติ  
 หน่วยงำนหลัก : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสำมสิบ 
 หน่วยงำนสนับสนุน : ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน 

7.2.9 กำรประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำร 
 จัดแถลงข่ำวและสรุปสถำนกำรณ์อุทกภัย และดินโคลนถล่ม ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ให้หน่วยงำนทุกภำค

ส่วน สื่อมวลชน และประชำชน ได้รับทรำบสถำนกำรณ์ภัยทุกวัน เป็นระยะ เพ่ือมิให้เกิดควำมสั บสน และ 
ตื่นตระหนกจนกว่ำสถำนกำรณ์ภัยจะคลี่คลำย 

 หน่วยงำนหลัก : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสำมสิบ  
 หน่วยงำนสนับสนุน : ส ำนักงำนปลัด ฯ 

7.2.10 กำรรับบริจำค 
 1) จัดตั้งศูนย์รับบริจำค ประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และก ำหนดสถำนที่เก็บรักษำสิ่ง         

ของบริจำค และวิธีกำรแจกจ่ำยสิ่งของ เงินบริจำค 
 2) จัดท ำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย สิ่งของรับบริจำคไว้เป็นหลักฐำน และมีระบบควบคุมกำรรับ      

และใช้จ่ำยเงินบริจำค เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบ และตำมควำมประสงค์ของผู้บริจำค  
 3) รำยงำนผลกำรปฏิบัติให้ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอทรำบ 
 หน่วยงำนหลัก : กองคลัง 
 หน่วยงำนสนับสนุน : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสำมสิบ 

    7.3 กำรปฏิบัติหลังสถำนกำรณ์ภัยยุต ิมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี   
 7.3.1 กำรให้ควำมช่วยเหลือและสงเครำะห์ผู้ประสบภัย ดังนี  
  1) ให้ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ส ำรวจ ตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัย และควำมเสียหำย        เพ่ือให้
ควำมช่วยเหลือต่ำงๆ ตรงกับข้อเท็จจริง ตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิล ำเนำ 
  2) ให้ส ำนักงำนปลัด ฯ  จัดท ำรำยชื่อผู้ประสบภัย และทรัพย์สินที่เสียหำยไว้เป็นหลักฐำน พร้อม
ทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐำน ในกำรรับกำรสงเครำะห์และฟ้ืนฟู  
  3) รักษำพยำบำลผู้ประสบภัย ให้กลับมำด ำรงชีวิตได้ตำมปกติ ตลอดจน ป้องกัน เฝ้ำระวัง และ
ควบคุมโรคระบำด ทั้งคนและสัตว์   
 
 

/4) จัดที่อยู่อำศัย… 
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  4) จัดที่อยู่อำศัยแบบถำวรและชั่วครำว และประสำนควำมช่วยเหลือ จำกหน่วยช่วยเหลือต่ำงๆ 
เพ่ือให้กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่ำงทั่วถึง  
  5) จ่ำยค่ำชดเชยและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  6) รวบรวมข้อมูลให้ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ เพ่ือรำยงำนข่ำวและประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่อสำธำรณะ 

 หน่วยงำนหลัก : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสำมสิบ 
 หน่วยงำนสนับสนุน : ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน รพ.สต.ต ำบลเขำสำมสิบ ส ำนักงำนปลัด ฯ 

7.3.2 กำรประเมินควำมเสียหำยและควำมต้องกำรในเบื องต้น 
 1) จัดให้มีคณะท ำงำน เพ่ือประสำนกำรปฏิบัติกับอ ำเภอ ในกำรตรวจสอบรำยละเอียด กำรให้

ควำมช่วยเหลือ และควำมต้องกำรเบื้องต้น ของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
 2) ให้ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน เร่งรัดส ำรวจควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติโดยเร็ว และรำยงำนผลกำร

ส ำรวจควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมกำรกำรช่วยเหลือประชำชนต ำบลเขำสำมสิบ พิจำรณำ
ด ำเนินกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป 

 3) สรุปกำรประเมินควำมเสียหำยและควำมต้องกำรในเบื้องต้นให้ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ ฯ 
ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ ทรำบตำมล ำดับ 

 หน่วยงำนหลัก : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสำมสิบ ส ำนักงำนปลัดฯ 
 หน่วยงำนสนับสนุน : ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน  

7.3.3 กำรฟื้นฟูบูรณะ  
 1) กำรฟื้นฟูผู้ประสบภัย 
     ก) จัดตั้งหน่วยบรรเทำทุกข์ เพ่ือปฏิบัติกำรในขั้นต้น ร่วมกับหน่วยงำนระงับภัยอย่ำงต่อเนื่อง  

และให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  -  ปฐมพยำบำลผู้บำดเจ็บ และผู้ป่วย ที่ประสบภัย 
  -  ให้ควำมช่วยเหลือดูแลผู้ประสบภัย ที่ไม่สำมำรถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น ดูแล

เด็กก ำพร้ำ คนพิกำร ผู้สูงอำยุ นักเรียน และนักศึกษำท่ีประสบภัย 
     ข) จัดให้มีโครงกำรฟื้นฟูสภำพจิตใจของผู้ประสบภัย 
     ค) จัดหำอำชีพและฝึกสอนอำชีพแก่ผู้ประสบภัย 
 หน่วยงำนหลัก : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสำมสิบ 
 หน่วยงำนสนับสนุน : ส ำนักงำนปลัด ฯ งำนพัฒนำชุมชน 

 2) กำรฟ้ืนฟูโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และสิ่งแวดล้อม 
     ก) ส ำรวจควำมเสียหำยระบบสำธำรณูปโภค และสิ่งสำธำรณประโยชน์ต่ำงๆ จนถึงระดับ

ครัวเรือน รวมทั้งจัดท ำฐำนข้อมูลกำรส ำรวจควำมเสียหำย 
     ข) ซ่อมแซมสถำนที่รำชกำร โรงเรียน สถำนศึกษำ วัด โบรำณสถำน สถำนที่ท่องเที่ยว และ

สำธำรณูปโภคต่ำง ๆ ให้ใช้งำนได้ดังเดิม  
     ค) ท ำควำมสะอำดบ้ำนเรือน ชุมชน สิ่งสำธำรณประโยชน์ในพ้ืนที่ประสบภัย และจัดเก็บขยะมูลฝอย 
     ง) ด ำเนินกำรฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย ปรับสภำพภูมิทัศน์แก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม และมลภำวะเป็นพิษ 
     จ) ฟ้ืนฟูสถำนที่ท่องเที่ยว 
 หน่วยงำนหลัก : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสำมสิบ 
 หน่วยงำนสนับสนุน : กองช่ำง,กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม   
 
 

/8. ธุรกำรและกำร… 
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8. ธุรกำรและกำรส่งก ำลังบ ำรุง  
     ธุรกำร : ตำมสำยงำนปกติของหน่วย 
 กำรส่งก ำลังบ ำรุง : ใช้งบประมำณปกติของหน่วย และเงินทดรองรำชกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  

9. กำรติดต่อสื่อสำร 
   9.1 ใช้ข่ำยและเครื่องมือสื่อสำรของส่วนรำชกำร และหน่วยงำนต่ำงๆ ที่มีอยู่ตำมปกติ และบูรณำกำรเพ่ิมเติม
เครื่องมือสื่อสำรของหน่วยงำนเอกชน ตำมควำมจ ำเป็น และเหมำะสมของแต่ละสถำนกำรณ์ 
   9 . 2  ก ำ รติ ด ต่ อ สื่ อ ส ำ ร ร ะหว่ ำ ง กอ งอ ำ น ว ยกำ รป้ อ ง กั น และบร ร เท ำส ำ ธ ำ รณภั ย ต ำ บล  กั บ 
กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอ รวมทั้งส่วนรำชกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
   9.3 กำรติดต่อสื่อสำรทำงกลุ่มไลน์ “ท้องที่ ท้องถิ่น”  

 
 
 

 (นำยจรัญ  ข ำสุขเลิศ) 
 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสำมสิบ/ 

ผู้อ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยต ำบลเขำสำมสิบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภำคผนวก ก. 

หน่วยปฏิบัติกำรร่วมประจ ำศูนย์อ ำนวยกำรเฉพำะกิจ 
ประกอบ แผนเผชิญเหตุอุทกภัยต ำบลเขำสำมสิบ ปี 2563 

***************** 
ที ่ หน่วยงำน/สถำนที่ หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเหตุ 

1 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสำมสิบ 0-3756-1911  

2 โรงเรียนบ้ำนคลองสิบสำม 0-3756-1910  

3 โรงเรียนบ้ำนเขำสำมสิบ 0-3756-1900  

4 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 0-3755-0076  

5 โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนน้ ำอ้อม 0-3755-6604  

6 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำสำมสิบ 0-3756-1917  

  
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภำคผนวก ข. 

ข่ำยกำรสื่อสำร กำรติดต่อสื่อสำร 
ประกอบ แผนเผชิญเหตุอุทกภัยต ำบลเขำสำมสิบ ปี 2563 

***************** 

ล ำดับที่ รำยละเอียดเครื่องมือสื่อสำร หมำยเลขโทรศัพท์ ควำมถี่วิทยุ ระบบทรั้งค์ 

1 จว.สก    
 โทรศัพท์  (ปค.)    
  -  ปกครอง  (ฝ่ำยควำมมั่นคง) 0-3742-5120-21 162.600 704713 

2 สป.มท.  HOTLINE 32333   
3 วิทยุสื่อสำร  (ปค.)    
  -  ระบบทรั้งค์   704713 
  -  VHF  162.600  
 นำมเรียกขำน  “เอกภพ”    

4 โทรศัพท์วิทยุสื่อสำรอ ำเภอต่ำง ๆ    
 อ ำเภอเขำฉกรรจ์ (พระเกตุ) 0-3751-1320 162.600 704712 
 อ ำเภอเมือง (จักรวำล) 0-3724-1785 162.600 707402 
 อ ำเภอวัฒนำนคร (ดำวเหนือ) 0-3726-1110 162.600 704710 
 อ ำเภอคลองหำด (สำยฟ้ำ) 0-3751-2241 162.600 704711 
 อ ำเภออรัญประเทศ (สุริยัน) 0-3723-1016 162.600 704708 

 อ ำเภอวังน้ ำเย็น (ทินกร) 0-3725-1400 162.600 704703 
 อ ำเภอตำพระยำ (จันทรำ) 0-3726-9070 162.600 704709 
 อ ำเภอโคกสูง (พระศุกร์) 0-3744-1127 162.600 704024 
 อ ำเภอวังสมบูรณ์ (พระเสำร์) 0-3751-6369 162.600 705095 

5 สถำนีต ำรวจภูธรเขำฉกรรจ์ 
นำมเรียกขำน “ฉกรรจ์” 

0-3724-7652 
0-3724-7653 

153.450  

 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระแก้ว 0-3724-2413 162.550  
 เทศบำลต ำบลเขำฉกรรจ์ 0-3751-1349 162.550  
 อบต.เขำฉกรรจ์ 0-3751-1268 162.550  
 อบต.หนองหว้ำ 0-3756-1985 162.550  
 อบต.พระเพลิง 0-3754-1239 162.550  

6 อบต.เขำสำมสิบ 0-3756-1911 162.550  
7 สมำคมกู้ภัยสว่ำงสระแก้ว  

นำมเรียกขำน “สว่ำงจุดเขำฉกรรจ์” 
0-3742-1375 

08-4567-5532 
168.275  

 
  

 
 
 
 
 
 



 
 

ภำคผนวก ค. 
ผังกำรสื่อสำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

ประกอบ แผนเผชิญเหตุอุทกภัยต ำบลเขำสำมสิบ ปี 2563 
***************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยัอ ำเภอเขำฉกรรจ ์
“พระเกตุ” 

ควำมถี่วิทยุ 162.600 MHz  
โทรศัพท์ 0-3751-1320 

162.600 
 
 
 
 
 
 
 

จิตอำสำภัยพิบัต ิ
ควำมถี่วิทยุ 162.550 

MHz 
 

อปพร.ต ำบลเขำสำมสิบ 
ควำมถี่วิทยุ 162.550 

MHz 
 

อบต.เขำสำมสิบ 
“ศูนย์เขำสำมสิบ” 

ควำมถี่วิทยุ 162.550 MHz 
โทร.0-3756-1911-2 

 

โรงเรียนบ้ำนคลองสิบสำม
0-3756-1910 

โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนน้ ำอ้อม 
0-3755-6604 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำสำมสิบ 
0-3756-1917 

ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในพื้นที ่

โรงเรียนบ้ำนเขำสำมสิบ
0-3756-1900 

 

โรงเรียนวัดพวงนิมิต 
0-3755-0076 

มูลนิธิสว่ำงสระแก้วธรรมสถำน 
“สว่ำงสระแก้วจุดเขำฉกรรจ์” 
ควำมถี่วิทยุ 168.275 MHz 
โทร.08-4567-5532 
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ภำคผนวก ง. 
หน่วยงำนทหำรสนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย  
ประกอบ แผนเผชิญเหตุอุทกภัยต ำบลเขำสำมสิบ ปี 2563 

***************** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ล ำดับ
ที ่ อ ำเภอ/เขต                  หน่วยสนับสนุน  หมำยเหตุ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

อ ำเภอเมืองสระแก้ว 
อ ำเภอคลองหำด 
อ ำเภอตำพระยำ 
อ ำเภอวังน้ ำเย็น 
อ ำเภอวัฒนำนคร 
อ ำเภออรัญประเทศ 
อ ำเภอเขำฉกรรจ์ 
อ ำเภอโคกสูง 
อ ำเภอวังสมบูรณ์ 

นพค.12 สนภ.1ฯ และ ร.12 รอ. 
สนภ.1 นทพ. และ กรม ทพ.13 
สนภ.1 นทพ. และ ร.12 พัน 2 รอ. 
สนภ.1 นทพ. และ ร.12 พัน 1 รอ. 
สนภ.1 นทพ. และ ร.12 พัน 2 รอ. 
สนภ.1 นทพ. และ ร.12 พัน 3 รอ. 
สนภ.1 นทพ. และ จทบ.สก. 
นพค.12 สนภ.1ฯ และ กรม ทพ.12 
สนภ.1 นทพ. และ กรม ทพ.13 
 
 

  

  
 
 
 
 
 

เมืองสระแกว้ วฒันานคร 
วฒัน 

ตาพระยา 

โคกสูง 

วงัสมบูรณ์ 



 
 
 
 

 
 

 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสำมสิบ 

ที่ 310/๒๕63 
เรื่อง  กำรตั งศูนย์อ ำนวยกำรเฉพำะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย ปี 2563                       

ต ำบลเขำสำมสิบ อ ำเภอเขำฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว  
******************* 

  ด้วยกองบัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ (บกปภ.) แจ้งว่ำ กรมอุตุนิยมวิทยำ
ได้คำดหมำยลักษณะอำกำศช่วงฤดูฝนของประเทศไทย ปี 2563 ว่ำฤดูฝนของประเทศไทยปีนี้ จะเริ่มต้นประมำณ
ปลำยสัปดำห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภำคม 2563 และจะสิ้นสุดประมำณกลำงเดือนตุลำคม 2563 โดยในช่วงเดือน
สิงหำคมและกันยำยน จะเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนำแน่น และมีโอกำสสูงที่จะมีพำยุหมุนเขตร้อน เคลื่อนผ่ำน
ประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกหนักมำกในหลำยพ้ืนที่  และอำจก่อให้เกิดน้ ำท่วมฉับพลัน น้ ำป่ำไหล
หลำก รวมทั้งน้ ำล้นตลิ่งได้ในบำงแห่ง   

  เพ่ือให้กำรเตรียมรับสถำนกำรณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563 เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
พร้อมให้กำรช่วยเหลือและบรรเทำควำมเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ด้วยควำมรวดเร็ว  
ทันเหตุกำรณ์ ตลอดจนมีกำรฟ้ืนฟูบูรณะสิ่งก่อสร้ำงสำธำรณประโยชน์และของประชำชนที่ช ำรุดเสียหำยให้กลับสู่
สภำพเดิม รวมทั้งกำรประสำนงำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติของหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง ให้ เป็นไปตำม  
แผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ พ.ศ.2559 และเร่งรัดผู้รับผิดชอบต่ำง ๆ ให้ปฏิบัติหน้ำที่ 
ให้เกิดผล อย่ำงแท้จริง อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสำมสิบ ในฐำนะผู้อ ำนวยกำรต ำบล จึงจัดตั้งศูนย์อ ำนวยกำรเฉพำะกิจป้องกัน
และแก้ไขปัญหำอุทกภัย ปี 2563 ต ำบลเขำสำมสิบ ขึ้น ดังนี้ 

 1. ที่ตั้งศูนย์อ ำนวยกำรเฉพำะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย ปี 2563 ต ำบลเขำสำมสิบ ต้ังอยู่ ณ ที่
ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสำมสิบ โทรศัพท์ 0-3756-1911 โทรสำร 0-3756-1912 
 2. ศูนย์อ ำนวยกำรเฉพำะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัยต ำบลเขำสำมสิบ ปี 2563 ประกอบด้วย 

                  2.1 คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
                         2.1.1 นำยอ ำเภอเขำฉกรรจ์ 
      2.1.2 เจ้ำคณะต ำบลเขำสำมสิบ 

   มีหน้ำที่  

  ให้ข้อแนะน ำและค ำปรึกษำในกำรอ ำนวยกำรและแก้ไขปัญหำ อุปสรรคในกำรป้องกันบรรเทำ 
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยแก่ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ ฯ 

                 2.2 ฝ่ำยอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
                2.2.1 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสำมสิบ  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ 
                2.2.2 ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสำมสิบ  รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ 
       2.2.3 ก ำนันต ำบลเขำสำมสิบ     รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ 
 

     /2.2.4 ผู้อ ำนวยกำร… 
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       2.2.4 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำสำมสิบ กรรมกำร 
                2.2.5 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดพวงนิมิต   กรรมกำร 
                2.2.6 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคลองสิบสำม   กรรมกำร 
                2.2.7 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเขำสำมสิบ   กรรมกำร 

     2.2.8 ครูใหญ่โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนน้ ำอ้อม  กรรมกำร 
                2.2.9 ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง     กรรมกำร 
                2.2.10 ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง     กรรมกำร  
                2.2.11 ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ฯ    กรรมกำร 
       2.2.12 ผู้ใหญ่บ้ำนต ำบลเขำสำมสิบ    กรรมกำร 
       2.2.13 สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสำมสิบ กรรมกำร 
  2.2.14 หัวหน้ำส ำนักปลัด ฯ     กรรมกำร/เลขำนุกำร 
             มีหน้ำที่ 

 1) ให้ข้อแนะน ำและค ำปรึกษำในกำรอ ำนวยกำรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2563 
                    2) จัดตั้ งศูนย์สั่ งกำร ศูนย์ข้อมูลต่ำง ๆ และกำรสั่ งกำรปฏิบัติภำรกิจ ของส่วนอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง  

 2.3 ฝ่ำยติดตำมสถำนกำรณ์ และแจ้งเตือนภัย ประกอบด้วย 
     2.3.1 ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสำมสิบ   ประธำนกรรมกำร 
     2.3.4 ประธำน อปพร. อบต.ต ำบลเขำสำมสิบ    กรรมกำร 
     2.3.6 หัวหน้ำส ำนักปลัด ฯ     กรรมกำร/เลขำนุกำร 
                       มีหน้ำที่ 
     1) ติดตำมข้อมูลพยำกรณ์อำกำศ และข้อมูลอุทกวิทยำ 
              2) ติดตำมข้อมูลสภำพแวดล้อมในด้ำนต่ำงๆ 
     3) วิเครำะห์และประเมินสถำนกำรณ์สำธำรณภัย และแจ้งเตือนภัย 
              4) กำรเฝ้ำระวังและตรวจสอบสิ่งบอกเหตุ 
     2.4 ฝ่ำยประสำนกำรช่วยเหลือ ประกอบด้วย 
                2.4.1 ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสำมสิบ ประธำนกรรมกำร 

    2.4.2 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำสำมสิบ กรรมกำร 
                2.4.3 ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง   กรรมกำร 
               2.4.4 ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง   กรรมกำร  
                2.4.5 ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ฯ  กรรมกำร 
      2.4.6 ประธำน อปพร. อบต.ต ำบลเขำสำมสิบ กรรมกำร 
      2.4.7 หวัหน้ำส ำนักปลัด ฯ   กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 มีหน้ำที่ 
    1) จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว สำมำรถออกไประงับและป้องกันภัยได้อย่ำงทันท่วงที เพ่ือให้เกิด 
ควำมเสียหำย น้อยที่สุด 
 2) จัดเตรียม และจัดหำเครื่องมือ เครื่องใช้ ยำนพำหนะ และครุภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
    3) ประสำนหน่วยแพทย์ พยำบำลผู้ป่วย และกิจกรรมสุขภำพอนำมัย เพ่ือให้กำรรักษำพยำบำล 
เบื้องต้นแก่ผู้ป่วย เวชภัณฑ์ รวมทั้งของใช้ที่จ ำเป็นในกำรด ำรงชีพมำให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2563 
 

/4. ประสำนขอ… 
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    4) ประสำนขอควำมช่วยเหลือจำกหน่วยรำชกำรใกล้เคียง พร้อมที่จะท ำกำรขนย้ำย อพยพ
ประชำชน สัตว์เลี้ยง และทรัพย์สินของประชำชน เพ่ืออพยพตำมจุดต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง  
    5) ระดมสรรพก ำลังและอำสำสมัครเพื่อสนับสนุนภำรกิจ 
     6) จัดหำที่อยู่อำศัย และจัดให้มีระบบสุขำภิบำลส ำหรับผู้อพยพอย่ำงเพียงพอ ตลอดจน
ประสำนขอรับบริจำคสิ่งของจำกหน่วยงำนองค์กรต่ำง ๆ 

 2.5 ฝ่ำยประชำสัมพันธ์และสื่อสำร ประกอบด้วย 
   2.5.1 ก ำนันต ำบลเขำสำมสิบ    ประธำนกรรมกำร 
    2.5.2 ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ฯ   กรรมกำร 
            2.5.3 สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสำมสิบ กรรมกำร 

  2.5.4 ผู้ใหญ่บ้ำนต ำบลเขำสำมสิบ   กรรมกำร 
            2.4.5 นักวิเครำะห์นโยบำย ฯ    กรรมกำร/เลขำนุกำร 
          มีหน้ำที่  
          ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และกำรสื่อสำร ประกอบด้วย 2 งำน คือ 
          1. งำนประชำสัมพันธ์ มีหน้ำที ่
     1.1 ประชำสัมพันธ์และจัดกำรด้ำนกำรข่ำว เพ่ือให้ข้อเท็จจริงแก่สำธำรณะ 
     1.2 ประสำนควำมร่วมมือกับสื่อมวลชน หน่วยงำนของรัฐ ภำคเอกชน และองค์กรชุมชน          
เพ่ือสนับสนุนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของทำงรำชกำร 
          2. งำนสื่อสำร มีหน้ำที ่
     2.1 ติดตั้งควบคุม ก ำกับ ดูแล เครื่องมืออุปกรณ์และระบบกำรสื่อสำรในกำรติดต่อ
ประสำนงำนตำมเครือข่ำยต่ำงๆ   
    2.2 รับส่งข่ำวสำรข้อมูลในภำรกิจต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับศูนย์ฯ 
    2.3 ประสำนกำรปฏิบัติในกำรส่งข้อมูลและข่ำวสำรแก่หน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    2.4 ติดตั้ง ควบคุม ก ำกับ ดูแล ระบบไฟฟ้ำ เสียง และแสงสว่ำงบริเวณศูนย์ฯ 
             2.6 ฝ่ำยรับบริจำคและบัญช ีประกอบด้วย 
 2.6.1 ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง   ประธำนกรรมกำร 
           2.6.2 เจ้ำหน้ำที่กองคลังต ำบลเขำสำมสิบ  กรรมกำร 

2.6.3 ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  กรรมกำร/เลขำนุกำร 
     มีหน้ำที ่
 1)  รับบริ จำคสิ่ งของ  เครื่ อง อุปโภคบริ โภค และจัดท ำบัญชีควบคุมกำรรับจ่ ำยรวมทั้ ง 
กำรสรุปยอดรวมทั้งหมด 
 2) จัดเก็บรักษำสิ่งของที่ได้รับบริจำคไว้ และจัดส่งสิ่งของที่ได้รับบริจำคตำมที่ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ
มอบหมำย  
 3) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเงิน และกำรเบิกจ่ำยทุกกรณีเกี่ยวกับเงินงบกลำง รำยกำรเงินส ำรองจ่ำยเพ่ือ
กรณีฉุกเฉิน หรือจ ำเป็นของศูนย์ฯ 
 4) รับบริจำคเงินสด ดร๊ำฟ เช็ค และลงทะเบียนออกใบเสร็จรับกำรบริจำคให้ถูกต้อง และเก็บไว้เป็น
หลักฐำน         
 
 
 

    /2.7  ฝ่ำยรักษำ… 
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     2.7  ฝ่ำยรักษำควำมสงบเรียบร้อย ประกอบด้วย 
          2.7.1 ประธำน อปพร. ต ำบลเขำสำมสิบ  ประธำนกรรมกำร 
          2.7.2 ผู้ช่วยฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัยต ำบลเขำสำมสิบ กรรมกำร 
          2.7.3 เจ้ำพนักงำนธุรกำร    กรรมกำร/เลขำนุกำร 

 มีหน้ำที ่
     1) กำรตรวจตรำกำรโจรกรรม 
     2) กำรรักษำควำมปลอดภัยในสถำนที่ประสบภัยและพ้ืนที่กำรอพยพ 
     3) กำรจัดระเบียบกำรจรำจรในเส้นทำงคมนำคมสังคม 

     2.8 ฝ่ำยฟื้นฟูผู้ประสบภัย ประกอบด้วย 
      2.8.1 ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสำมสิบ ประธำนกรรมกำร 
      2.8.2 ก ำนันต ำบลเขำสำมสิบ   กรรมกำร 
      2.8.3 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำสำมสิบ กรรมกำร 
           2.8.4 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดพวงนิมิต  กรรมกำร 
           2.8.5 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคลองสิบสำม กรรมกำร 
           2.8.6 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเขำสำมสิบ กรรมกำร 

2.8.7 ครูใหญ่โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนน้ ำอ้อม   กรรมกำร 
           2.8.8 ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง   กรรมกำร 
           2.8.9 ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง   กรรมกำร  
           2.8.10 ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ฯ  กรรมกำร 
  2.8.11 ผู้ใหญ่บ้ำนต ำบลเขำสำมสิบ  กรรมกำร 
  2.8.12 สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสำมสิบ  กรรมกำร 
  2.8.13 นักพัฒนำชุมชน    กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 มีหน้ำที ่
     1) บรรเทำและฟ้ืนฟูเพ่ือให้สถำนกำรณ์กลับคืนสภำวะปกติโดยเร็ว 
     2) อพยพช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปยังสถำนที่ปลอดภัย 
     3) วำงแผนกำรจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยตำมจุดต่ำงๆ อย่ำงท่ัวถึง 
     4) ให้กำรสงเครำะห์ผู้ประสบภัยตำมระเบียบกำรคลังฯ ที่ก ำหนดไว้ 
       5) ซ่อมแซมระบบสำธำรณูปโภค ตลอดจนสิ่งก่อสร้ำงเส้นทำงคมนำคมต่ำงๆ  เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได ้
     6) ก่อสร้ำงสิ่งต่ำงๆ ที่จ ำเป็นในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยที่เกิดขึ้น 
      7) ส ำรวจควำมเสียหำยของสิ่งสำธำรณประโยชน์และควำมเสียหำยด้ำนกำรเกษตร ตลอดจนวำงแผน
กำรฟ้ืนฟูบูรณะ 
     8) ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยและซ่อมแซมสิ่งสำธำรณประโยชน์ที่ได้รับควำมเสียหำย ให้สำมำรถใช้
กำรได้ในเบื้องต้น และกำรวำงแผนแก้ไขปัญหำในระยะยำว  
     9)  ร่ วมจัดท ำจัดท ำ โครงกำร ฟ้ืนฟูบู รณะเ พ่ือซ่อมแซมสิ่ ง สำธำรณประโยชน์ที่ เสี ยหำย และ 
ด้ำนกำรประกอบอำชีพ กำรฝึกอำชีพระยะสั้น โดยเร็ว     
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     2.9  ส่วนสนับสนุน ประกอบด้วย 
       2.9.1 ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสำมสิบ ประธำนคณะท ำงำน 
       2.9.2 ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง   คณะท ำงำน 
  2.9.3 ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง   คณะท ำงำน 
      2.9.4 ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ฯ  คณะท ำงำน   
  2.9.5 หวัหน้ำส ำนักปลัด ฯ   กรรมกำร/เลขำนุกำร  

มีหน้ำที่ 
  ให้กำรสนับสนุนในด้ำนก ำลังพล ยำนพำหนะ เครื่องอุปกรณ์ และสิ่งต่ำงๆ ตลอดจนสิ่งจ ำเป็น ใน
กำรบรรเทำและระงับภัยที่เกิดขึ้น เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้ทันต่อเหตุกำรณ์ และมีประสิทธิผลสูงสุด 

ให้ผู้ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย หำกมีปัญหำ
อุปสรรค ข้อขัดข้อง ให้รีบด ำเนินกำรแก้ไข แล้วรำยงำนให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสำมสิบทรำบ โดย
ด่วน 

  ทั้งนี ้ต้ังแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป  จนกว่ำสถำนกำรณ์จะคลี่คลำยเข้ำสู่สภำวะปกติ 

   สั่ง  ณ  วันที่   16   เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ. 2563 
 
 

 

  (นำยจรัญ  ข ำสุขเลิศ) 
  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสำมสิบ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


