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บทน า 
 

  ปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยของประเทศไทยทั้งที่เกิดจากเกิดจากธรรมชาติและการ
กระท าของมนุษย์มีปัจจัยหลักมาจากสาเหตุหลายประการสาเหตุจากธรรมชาติเช่นอุทกภัยดินโคลนถล่ม
แผ่นดินไหวพายุฤดูร้อนมีความถี่และความรุนแรงมากขึ้นสาเหตุจากการกระท าของมนุษย์เช่น อาชญากรรม 
อัคคีภัย การตัดไม้ท าลายป่า  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่จ ากัดการขยายตัวของชุมชนเมืองและ
ภาคอุตสาหกรรมที่ท าลายสิ่งแวดล้อมท าให้สภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
แปรปรวนอากาศร้อนจัดและหนาวจัดหรือมีฝนตกปริมาณมากเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดน้ าท่วมหนักและ
แผ่นดินถล่มซึ่งสาธารณภัยดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดทั้งสร้างความ
เสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนชุนชนและของรัฐ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่นและมีปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่นรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตท้องถิ่นและช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมายองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก้งสนามนางจึงต้องมีการเตรียมพร้อมและรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลาจึงได้  จัดท าแผนเผชิญเหตุอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง พ .ศ. ๒๕64 ขึ้น
ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคล้องกับแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม
แห่งชาติและแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อ าเภอเพ่ือให้การบริหารจัดการสาธารณภัย
เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบและเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่ างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและสร้างพ้ืนที่ให้เป็นท้องถิ่นที่ปลอดภัยโดยให้
ความส าคัญกับหลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ประกอบด้วยการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ได้แก่การป้องกันการลดผลกระทบและการเตรียมความพร้อมควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉินได้แก่การ
เผชิญเหตุและการบรรเทาทุกข์รวมทั้งการฟ้ืนฟูได้แก่การฟ้ืนสภาพและการซ่อมสร้างการสร้างใหม่ให้ดีกว่า
และปลอดภัยกว่าเดิมตามวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 
 
   
       (นายสุพจน์  ตากลม)  
 ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                       
        องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
       
                   

        กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง 

 วันที่        พฤษภาคม  ๒๕๖4 
 

อ้างถึง  ๑. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ 
๒. แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕62 
3. แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง                   

พ.ศ. ๒๕63 
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน                  

พ.ศ. 2562 
 5.หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 

 ........................................................................................................................................................... ...  
๑. สถานการณ์ของต าบล 
    ๑.๑ สถานการณ์ทั่วไป 
 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น ประชากร 

ต าบลแก้งสนามนางตั้งอยู่ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  2369 (สายแก้งสนามนาง –                 
ปะค า)  อยู่ทางทิศตะวันใต้ของที่ว่าการอ าเภอสนามนาง มีระยะห่างจากตัวอ าเภอประมาณ  200 เมตร       
เนื้อที่องค์กรบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนางมีเนื้อที่ประมาณ 46  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 40,270 
ไร่    มีลักษณะสภาพพ้ืนที่โดยทั่วไป  เป็นที่ลาดดอนลูกคลื่น ลาดเอียงจากทางทิศใต้สู่ทิศเหนือ  และลาด
เอียงจากทางทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก ลักษณะพ้ืนที่ราบลุ่มจะอยู่ด้านตะวันตก เหมาะส าหรับเพาะปลูก
ข้าว ส่วนด้านทิศตะวันออกจะเป็นดอนลูกคลื่น เหมาะส าหรับเพาะปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย มันส าปะหลัง แม่น้ ามี
แม่น้ าชีไหลผ่าน   มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลใกล้เคียงดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านโจดหินลาด  ต. โนนส าราญ  อ.แก้งสนามนาง   
    จ.นครราชสีมา 
 ทิศใต้             ติดต่อกับ บ้านหนองขามน้อย  ต. บึงพะไล  อ.แก้งสนามนาง   
    จ.นครราชสีมา 
 ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ บ้านโคกสี  ต. ขุนทอง  อ. บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา 
 ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ บ้านกุดเวียนและบ้านกุดไชย  ต.ลาดใหญ่  อ.เมือง   
    จ.ชัยภูม ิ
ต าบลแก้งสนามนาง  แบ่งเขตลักษณะการปกครองท้องที่  จ านวน  12  หมู่บ้าน ดังนี ้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้น าหมู่บ้าน ต าแหน่ง 

1 บ้านศูนย์กลาง 
  

นางจ าปี  สมบัติค า ผู้ใหญ่บ้าน 

2 บ้านโนนรัง นายวิบูลย์  พรมวันนา ผู้ใหญ่บ้าน 

3 บ้านแก่งโก นายบุญเพิ่ม  พุฒิหมื่นไว ผู้ใหญ่บ้าน 

4 บ้านหนองบง นายจรัส  วันสา ผู้ใหญ่บ้าน 

5 บ้านหนองขามนาดี นายวีรชน  แสงทองเขียว ผู้ใหญ่บ้าน 

6 บ้านหนองสะเดา นายภาคภูมิ  เภาพาน ผู้ใหญ่บ้าน 

7 บ้านฤทธิ์รักษา นายแฉล้ม  ศรีประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 

8 บ้านหนองแขมพัฒนา นายเกรียงไกร  วงษ์ศรี ผู้ใหญ่บ้าน 

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง 
 



    

 
  ต าบลแก้งสนามนางมีจ านวนประชากร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 จ านวนทั้งสิ้น 8,836 

คนแยกเป็น ชาย 4,214 คน หญิง 4,322 คน  2,886 ครัวเรือน  ดังนี้ 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร รวม 

ครัวเรือน ผู้ใหญ่บ้าน 
ชาย หญิง ประชากร 

1 บ้านศูนย์กลาง 470 496 966 308 นางจ าปี  สมบัติค า 
2 บ้านโนนรัง 373 394 767 206 นายวิบูลย์  พรมวันนา 
3 บ้านแก่งโก 354 368 722 172 นายบุญเพิ่ม พุฒิหมื่นไว 
4 บ้านหนองบง 564 581 1,145 277 นายจรัส  วันสา 
5 บ้านหนองขามนาดี 306 294 600 160 นายวีรชน  แสงทองเขียว 
6 บ้านหนองสะเดา 259 254 513 135 นายภาคภูมิ  เภาพาน 
7 บ้านฤทธิ์รักษา 309 340 649 195 นายแฉล้ม  ศรีประเสริฐ 
8 บ้านหนองแขมพัฒนา 369 378 747 197 นางพวงเพ็ชร จันค า 
9 บ้านแก่งขาม 314 332 646 451 นายชาญบุญ  พลแสน 

10 บ้านหนองเม็กน้อย 491 520 1,011 245 นายสงวน  เกณฑ์การ 
11 บ้านไร่พัฒนา 162 102 264 291 นายพัฒนพันธ์  พลบูรณ์ 
12 บ้านเจริญสุข 243 263 506 249 นายสุทธิพงษ์  บุญยะประสิทธิ์ 

รวม 4,214 4,322 8,836 2,886  
(ข้อมูล: ปกครองอ าเภอแก้งสนามนาง) 

        สิ่งสาธารณประโยชน์ พื้นที่เศรษฐกิจที่ส าคัญ 
          (๑) กลุ่มทอผ้าไหม  บ้านโนนรัง หมู่ที่ 2 

           (๒) กลุ่มเลี้ยงปลาพันธุ์ดี  บ้านหนองบง  หมู่ที่ 4 
           (๓) กลุ่มท าน้ าพริก  บ้านหนองสะเดา  หมู่ที่ 6 
           (4) กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด  บ้านฤทธิ์รักษา  หมู่ที่ 7 
           (5) กลุ่มแปรรูปวัสดุทางการเกษตร  บ้านฤทธิ์รักษา  หมู่ที่ 7 
           (6) กลุ่มเลี้ยงโค  บ้านไร่พัฒนา  หมู่ที่ 11 
 (7) กลุ่มผักปลอดสารพิษ  บ้านเจริญสุข  หมู่ที่ 12 
           (8) ตลาดนัด หน้าอ าเภอแก้งสนามนาง 
 (9) สถานที่จ าหน่ายสินค้า  ร้านค้า  ร้านสะดวกซ้ือ  บ้านแก่งขาม  หมู่ที่ 9 
     โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ โบราณสถานส าคัญ ฯลฯ 

              ต าบลแก้งสนามนาง มีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ าตาล จ านวน 1 แห่ง คือ โรงงาน
อุตสาหกรรมอ่างเวียน (ราชสีมา) จ ากัด 

  (ข้อมูล: ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา) 
/สภาพลุ่มน้ า... 

 
 
 
 

9 บ้านแก่งขาม นายชาญบุญ  พลแสน ผู้ใหญ่บ้าน 

10 บ้านหนองเม็กน้อย นายสงวน  เกณฑ์การ ผู้ใหญ่บ้าน 

11 บ้านไร่พัฒนา นายพัฒนพันธ์  พลบูรณ์ ก านันต าบลแก้งฯ 

12 บ้านเจริญสุข นายสุทธิพงษ์  บุญยะประสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน 



    
สภาพลุ่มน้ าและการพัฒนาลุ่มน้ า 

    ต าบลแก้งสนามนางมีแม่น้ าไหลผ่าน จ านวน 1 แห่ง  คือแม่น้ าชี  ไหลผ่านบ้านเจริญสุข  
บ้านแก่งขาม  บ้านหนองสะเดา  มีล าห้วย,ล าน้ า จ านวน 4 แห่ง  บึง  หนองและอ่ืน ๆ จ านวน 122 แห่ง 

 
แผนภาพ : แสดงจุดที่ตั้งสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  และหนองน้ าขนาดกลาง ในพ้ืนที่ต าบลแก้งสนามนาง 

         
   ข้อมูลลุ่มน้ าในพื้นที่ 

ต าบลแก้งสนามนาง มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ จ านวน 1 ลุ่มน้ า คือลุ่มน้ าชี  โดยมี
พ้ืนที่ลุ่มน้ าประมาณ 8 ตารางกิโลเมตร หมู่บ้านที่ได้รับน้ าจากลุ่มน้ า ได้แก่ บ้านเจริญสุข  บ้านแก่งโก                 
บ้านหนองสะเดา รวม 3  หมู่บ้าน 

 
แผนภาพ : แผนที่เส้นทางลุ่มน้ าในพื้นท่ีต าบลแก้งสนามนาง 

 

ลุ่มน้ าชี มีล าน้ าสายหลัก คือ ล าน้ าชี ช่วงผ่านต าบลแก้งสนามนางมีความยาวประมาณ  8 
กิโลเมตร มีน้ าไหลตลอดปี และมีปริมาณน้ าค่อนข้างมากในฤดูฝน โครงการสูบน้ าด้วยไฟฟ้าจากแม่น้ าชี         
ของการพลังงานแห่งชาติในพื้นที่ต าบลแก้งสนามนาง และแหล่งน้ าขนาดเล็กอีกหลายแห่ง ประชากรส่วนใหญ่
ในลุ่มน้ าประกอบอาชีพท านา 

 
 

/1.2 สถานการณ์... 

  



    
๑.2 สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต าบลแก้งสนามนาง ดังนี้ 
      ๑.2.1 สถิติการเกิดอุทกภัยในรอบ 7 ปีย้อนหลัง (2557 – 2563) 

ที ่ ปี 
จ านวน 

หมายเหตุ 
หมู่บ้าน 

1 2557 - 
 2 2558 -   

3 2559 -   
4 2560 -   
5 2561 -   
6 2562 - 

 7 2563 -  
    

   ๑.2.2 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 
      จากข้อมูลการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัย 
ย้อนหลัง 7 ปี โดยได้ตรวจสอบในพื ้นที ่ พบว่า  มีหมู ่บ ้านที ่ได ้เก ิดอุทกภัยซ้ ากัน  3 ครั ้ง ขึ ้น ไป            
รวม  -  หมู่บ้าน  
  1.2.3 สถานการณ์อุทกภัยส าคัญ ดังนี้ 
   (1) อิทธิพลของพายุโซนร้อน “โนอึล” ส่งผลให้ต าบลแก้งสนามนาง ได้เกิดฝนตกตั้งแต่        
เวลา 04.00 น.ของวันที่ 18 กันยายน 2563 ถึง เวลา 05.00 น. ของวันที่ 19 กันยายน 2563                
โดยต าบลแก้งสนามนางมีปริมาณฝนตกหนัก 50-99 มม. ปริมาณฝนตกลดลง ตั้งแต่ วันที่ 20 กันยายน 
2563 
   (2) สถานการณ์ร่องความกดอากาศต่ าพาดผ่านจังหวัดนครราชสีมา และฝนตกหนัก            
ในพ้ืนที่ ในช่วงวันที่ 7 – 21 ตุลาคม 2563 โดยมีปริมาณฝนตกในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก ประกอบกับในช่วง
ที่ผ่านมาต าบลแก้งสนาม ได้รับผลกระทบจากพายุ “โนอึล” ห้วงเดือนกันยายน 2563 ส่งผลให้พื้นที่ล า
น้ าชีมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน บึง หนอง มีปริมาณระดับน้ ามากกว่า 100 %   
   (3) สถานการณ์ พายุโซนร้อน “โมลาเบ” เมื่อวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา 
ส่งผลให้ปริมาณน้ าท่าในพื้นที่เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย  
  ๒. ภารกิจ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง  ได้ด าเนินการตามแนวทางท่ีกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) เป็นหน่วยงานรับค าสั่งตามภารกิจและหน้าท่ีปฏิบัติตามมาตรการ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่มของจังหวัด ดังนี้ 

            ๒.1 การปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจ พื้นท่ีอุตสาหกรรม พื้นท่ีการเกษตร และพื้นท่ีส าคัญของจังหวัด 
            ๒.1.1 องค์กรปกครองส่วนต าบลแก้งสนามนางด าเนินการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยในพื้นที่ ดังนี ้
             - การขุดลอกท่อระบายน้ าที่อุดตัน ขุดลอกคลองระบายน้ า ก าจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ า 

             - ซ่อมแซมคลองระบายน้ า หรือประตูระบายน้ าที่ช ารุดในความรับผิดชอบให้สามารถ
ระบายน้ าและกักเก็บน้ าได ้
      - การบังคับใช้กฎหมายกรณมีีการถมที่ปิดก้ันล าน้ าสาธารณะ 

      - การจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องสูบน้ าประจ าตามจุด   
/ที่มีน้ าท่วม... 

    
    
 



    
  ที่มีน้ าท่วมขังเป็นประจ า 
    ๒.1.2 เขตอุตสาหกรรมเตรียมพร้อมในการป้องกันตนเอง 

 ๓. การปฏิบตั ิ
    ๓.1 แนวความคิดในการปฏิบัติ 
 เจตนารมณ์/แนวทาง/กลยุทธ์ของจังหวัด 

  (๑) ยึดหลักการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยด าเนินการตั้งแต่ในช่วงก่อน    
เกิดภัย ในการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย ทั้งที่ใช้โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง พร้อมทั้ง
ด าเนินการเตรียมความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรทุกด้านที่จะรับมือกับอุทกภัย
ที่อาจเกิดข้ึน 
  (๒) ยึดหลักการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ตามกฎหมายและแผนว่าด้วยการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนระเบียบ กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยน าระบบการบัญชาการณ์เหตุการณ์ 
มาใช้ในการปฏิบัติการเผชิญเหตุอุทกภัย เพ่ือให้การเผชิญเหตุอุทกภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
และทันต่อเหตุการณ ์
  (๓) ยึดหลักความเป็นเอกภาพ ให้มีองค์กรปฏิบัติรับผิดชอบการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินอย่างชัดเจนในระดับท้องถิ่น 
  (๔) ให้ถือว่าการรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นเรื่องส าคัญเร่งด่วน   
ล าดับแรก ที่ต้องเข้าระงับและให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว  

๓.2 การลดความเสี่ยงจากอุทกภัย 
 ๓.๒.๑ แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและลดผลกระทบ 

 (1) การด าเนินการของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง ต้องน าไปปฏิบัติ 

       เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสถานการณ์อุทกภัย ดินถล่มในพ้ืนที่ ให้จัดตั้ง     
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ศูนย์ฯ ดังกล่าวเป็นศูนย์ควบคุมสั่งการ และ
อ านวยการหลัก ส าหรับการระดมสรรพก าลังและประสาน  การปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพล
เรือน ฝ่ายทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณกุศล ตลอดจนภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งจัดตั้งระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารส ารอง ร่วมกับฝ่าย
ทหารในพื้นที่ เพ่ือบูรณาการการปฏิบัติ 

 (2) ขั้นตอนการปฏิบัติที่ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชา
สังคมในพ้ืนทีจ่ะต้องปฏิบัติ ทั้งท่ีเป็นการใช้โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง 

       ก. ช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านชีวิต ด้านการ
อพยพ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านตลอดจนอาสาสมัครในพื้นที่ 

       ข. ช่วงระยะเวลา 48 ชั่วโมง มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านชีวิต ด้านการ
ด ารงชีพ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
อาสาสมัคร ผู้อ านวยการอ าเภอ หน่วยทหาร และต ารวจ 

 ค. ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 72 ชั่วโมง มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านการ  
ด ารงชีพ ด้านการบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราว ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยผู้อ านวยการจังหวัด 
หน่วยทหาร ต ารวจ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนางและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

/3.2.2 แนวทาง... 
 
 
 



    
 ๓.๒.๒ แนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมทรัพยากร  
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัย และดินโคลนถล่ม  ดังนี้ 
          (๑) จัดท าบัญชีข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ พร้อมทั้งมอบหมายองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก้งสนามนาง  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยในพ้ืนที่ เช่น การขุดลอกท่อระบายน้ าที่อุดตัน ขุดลอกคลองระบายน้ า ก าจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ า 
ซ่อมแซมคลองระบายน้ า หรือประตูระบายน้ าที่ช ารุดในความรับผิดชอบให้สามารถระบายน้ า และกักเก็บน้ าได้  
รวมทั้งการบังคับ ใช้กฎหมายกรณีการถมท่ีปิดกั้นล าน้ าสาธารณะ 

(2) จัดเตรียมบุคลากร วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ชุดเฝ้าระวังและชุดเคลื่อนที่เร็วให้พร้อม
ปฏิบัติการได้ทันทีเม่ือมีภัยเกิดข้ึน โดยระดมสรรพก าลังและทรัพยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

(3) ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัย และดินโคลนถล่มขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้ง
สนามนาง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยน าปัญหาอุปสรรคจากปีที่ผ่านมาใช้เป็นข้อมูล             
ในการปรับปรุงแผนเผชิญเหตุดังกล่าว 

(4) ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวการพยากรณ์อากาศและระดับน้ า เพ่ือกระจายข่าวสาร 
ไปยังส่วนราชการและประชาชน เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันภัยเป็นการล่วงหน้า 

(5) การจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องสูบน้ าประจ าตามจุดที่มีน้ าท่วมขัง             
เป็นประจ า 

๓.๒.3 แนวทางปฏิบัติตามกระบวนการแจ้งเตือนภัย 
      กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนาม
นาง   มีหน้าที่ในการแจ้งเตือนภัย ในเขตพ้ืนที่ที่คาดว่าจะเกิดภัย เพ่ือแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ที่คาดว่าจะ
ได้รับผลกระทบในพ้ืนที่   เสี่ยงภัย ให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และสามารถอพยพเคลื่อนย้าย
ไปสู่ที่ปลอดภัยได้ และประเมินสถานการณ์จากระดับความรุนแรงของภัยและด าเนินการแจ้งเตือนภัย 
      (1) วิธีการแจ้งเตือนภัย มี 2 วิธี 
      ๑.1 แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทางสถานีวิทยุ กระจายเสียง วิทยุ
สมัครเล่น โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย     
       ๑.2 แจ้งเตือนผ่านผู้น าชุมชนในพื้นที่ต าบลแก้งสนามนาง โดยประสานก านัน  
ผู้ใหญ่บ้านในเขตพ้ืนที่ให้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเพ่ือแจ้งเตือนภัยให้ชาวบ้านในพ้ืนทีไ่ด้รับทราบ 

  (๒) ระดับของการแจ้งเตือนภัย 
๒.1 การแจ้งเตือนภัยระดับต าบล/หมู่บ้าน 

     เป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร .) 
มิสเตอร์เตือนภัยประจ าชุมชน และเครือข่ายเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยในระดับต าบล/หมู่บ้าน โดยใช้
ระบบสื่อสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ในการแจ้งเตือนภัย เช่น  เสียงตามสาย หอกระจายข่าว                
สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน หรือสัญญาณเสียงที่ก าหนดใช้เป็นสัญญาณ   เตือนภัยประจ าหมู่ 

(๓) ระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) 
              ระดับการแจ้งเตือนภัย 

    สีแดง            หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่     
ในสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามข้อสั่งการ 

สีส้ม             หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่  
ก าลังด าเนินควบคุมสถานการณ์ 

 
/ สีเหลือง... 

 



    
สีเหลือง         หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้มที่ 

สถานการณจ์ะรุนแรงมากขึ้น 
สีน้ าเงิน หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวังให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร 

    สีเขียว           หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เป็นประจ า 

 
๓.๒.4 แนวทางการก าหนดพื้นที่/ศูนย์พักพิงชั่วคราว และการอพยพ 

ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลแก้ง
สนามนางจัดท าแผนอพยพ  แผนอพยพส่วนราชการ หรือวางมาตรการการอพยพ ซึ่งอย่างน้อยมีสาระส าคัญ
ประกอบด้วย บัญชีจ านวน ผู้อพยพ บัญชีส่วนราชการ สิ่งอ านวยความสะดวกในการอพยพ ก าหนดเขตพ้ืนที่
รองรับ การอพยพ ให้อยู่ในพื้นท่ีที่เหมาะสม ก าหนดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบการอพยพไว้ให้ชัดเจน  ก าหนด
เส้นทางอพยพหลักและเส้นทางอพยพส ารอง ส าหรับแต่ละประเภทภัย  รวมทั้งการส ารวจและจัดเตรียม
พาหนะ น้ ามันเชื้อเพลิง และระบบสื่อสาร ส าหรับการอพยพ 

- การดูแลผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวในพ้ืนที่ต าบลแก้งสนามนาง โดยมี
หน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้ 

   (๑) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก้งสนามนาง ด้านดูแลสุขภาพอนามัย 
 (๒) กองบังคับการต ารวจภูธรแก้งสนามนาง ด้านการรักษาความปลอดภัย 

      (๓) องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง 
      (4) กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง  เป็นหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
  - แผนการจัดหาด้านงบประมาณ และการเงิน 
 (1) เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 
  (2) งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ๓.๓ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
   ๓.๓.๑ องค์กรปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน  
   เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสถานการณ์อุทกภัย ดินโคลนถล่มในพ้ืนที่ ให้จัดตั้ง   

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์ควบคุมสั่งการ และอ านวยการหลัก 
ส าหรับการระดมสรรพก าลังและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณกุศล ภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พร้อมทั้งจัดตั้งระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารส ารอง ร่วมกับฝ่ายทหารในพ้ืนที่ เพ่ือ
บูรณาการการปฏิบัติ 

    ๓.๓.๒ แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์ 
    1. คณะที่ปรึกษา มีหน้าที่ ให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะน า ข้อมูลทางวิชาการ         
การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น       
โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่ผู้อ านวยการกอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนางเห็นสมควร 

   2. ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน และสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ ประสานข้อมูล 

/เหตุการณ์กับ... 
 
 



    
เหตุการณ์กับส่วนต่างๆ เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ก าหนดมาตรการป้องกัน ตอบโต้
ข่าวลือ ข่าวอันเป็นเท็จ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกภาพ และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ผู้อ านวยการจังหวัด
มอบหมาย 

    3. ศูนย์ประสานการปฏิบัติ  มีหน้าที่ประสานการปฏิบัติ  ร่วมกับหน่วยงาน         
ภาครัฐทั้งพลเรือน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมด้านกฎหมาย ธุรการและก าลังพล เพ่ือให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว การรับเรื่องราวร้องทุกข์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อ านวยการจังหวัด
มอบหมาย 

4. หน่วยประสานการปฏิบัติจิตอาสา  และประสานจิตอาสาพระราชทาน         
เข้าสนับสนุนการปฏิบัติ และจ าแนกประเภทความถนัดจิตอาสา ได้แก่ จิตอาสาด้านประชาสัมพันธ์ จิตอาสา
ด้านแพทย์ จิตอาสาด้านรักษาความปลอดภัย จิตอาสาด้านบริการทั่วไป จิตอาสาด้านโยธา และจิตอาสา
ด้านส่งก าลัง เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติไปยังส่วนต่างๆ ตามโครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย             
และดินโคลนถล่ม จังหวัดนครราชสีมา  

5. ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดโดยเร็ว โดยรักษาชีวิต  
และปกป้องทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟ้ืนฟูสู่สภาวะปกติ ค้นหาและกู้ภัย บริการทางการแพทย์    
และสาธารณสุข คมนาคม รักษาความสงบเรียบร้อย เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว                     
และประสบผลส าเร็จ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อ านวยการจังหวัดมอบหมาย 

 6. ส่วนอ านวยการ มีหน้าที่ ติดตามวิเคราะห์การประเมินสถานการณ์ตลอดจน
เสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาเหตุการณ์ ใช้ส าหรับเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย และดินโคลนถล่มในพ้ืนที่ได้อย่างทันท่วงที รวบรวมข้อมูลข่าวสารในพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย      
และติดตามสถานการณ์ อย่างต่อเนื่อง จัดท าแผนที่ แผนผังสถานการณ์ ส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ให้กับผู้ปฏิบัติงานและส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท ารายงานข้อมูลการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชาการ
จัดการประชุมวางแผน การประชุมต่างๆ สรุปรายงาน จัดท าค าสั่ง จัดท าเอกสารหนังสือต่างๆที่ผู้บัญชาการ
เหตุการณ์มอบหมาย 

 7. ส่วนสนับสนุน มีหน้าที่ตอบสนองการร้องขอการสนับสนุนในทุกๆ ด้านที่จ าเป็น 
เพ่ือให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ได้แก่ ด้านการสื่อสาร 
โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การพลังงาน การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม               
การสาธารณูปโภค การโยธาและการซ่อมบ ารุง การฟ้ืนฟูในพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยต าบลแก้งสนามนาง   
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อ านวยการจังหวัดมอบหมาย 

๓.๓.๓ การเผชิญเหตุอุทกภัย 
1. การปฏิบัติเมื่อเกิดอุทกภัย 

         ๑.1 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล
แก้งสนามนาง  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัย และดินโคลนถล่ม  ดังนี้ 

    (1) เฝ้าระวัง ติดตาม และประเมินสถานการณ์สาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง 
    (2) ประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน เพ่ือเตรียม 

พร้อมในทุกๆ ด้าน 
    (3) แจ้งข่าวเตือนภัยไปยังประชาชน ผ่านทางสื่อต่างๆ 
  (4) จัดเจ้าหน้าที่ออกส ารวจสถานการณ์การเกิดภัย โดยประกอบด้วย

ข้อมูลจ านวนความเสียหาย ความเดือดร้อนของพ้ืนที่ที่ประสบภัย จ านวนราษฎรและทรัพย์สินที่เสียหาย และ
รายงานสถานการณ์ การเกิดภัยให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ พร้อมรายงานเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามนัยแห่งระเบียบ 

 
/กระทรวงการ... 

 
 



    
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 

   (5) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก้งสนามนาง  ด าเนินการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ได้แก่ การช่วยเหลือด้านการเกษตร การ
สาธารณสุข การโภชนาการและด้านอื่นๆ ตามระเบียบในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และรายงาน
ความช่วยเหลือให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

  (6) ให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการปฏิบัติการทางจิตวิทยาการ
ระมัดระวังรักษาสุขภาพและสุขอนามัย เพ่ือป้องกันโรคระบาดต่างๆ อันเนื่องมาจากภาวะน้ าท่วมอย่างต่อเนื่อง 

    (7) ออกประกาศเขตพ้ืนที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่เกิด   
สาธารณภัย 

    (8) จัดบุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ เข้าด าเนินการในพื้นที่ 
    (9) อ านวยการในการควบคุมสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น  และประสาน        

การปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งองค์การสาธารณกุศล อาสาสมัคร ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
อย่างมีเอกภาพ รวดเร็ว และท่ัวถึง 

    (10) รายงานเหตุการณ์ และการปฏิบัติการระงับ บรรเทาทุกระยะ
ต่อเนื่อง จนกว่าสภาวะของสาธารณภัยจะคลี่คลาย หรือยุติลง     

    (11) หากการระงับภัยในเขตพ้ืนที่เกินขีดความสามารถ ให้ผู้อ านวยการ  
ที่รับผิดชอบ ขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ข้างเคียง  
หรือชั้นเหนือขึ้นไป หรือศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแล้วแต่กรณี                                                                

    (12) กรณีเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง 
ผู้อ านวยการกลาง หรือรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือผู้บัญชาการป้องกัน   
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจะเข้าควบคุมเหตุการณ์ และให้โอนการบังคับบัญชาจากผู้อ านวยการจังหวัด  
ไปขึ้นกับผู้อ านวยการกลาง รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือผู้บัญชาการป้องกัน  
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แล้วแต่กรณี 

     (13) กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง  ให้ผู้บัญชาการป้องกัน      
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ รายงานนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเข้าควบคุมสถานการณ์ และให้โอน     
การบังคับบัญชาจากผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ไปขึ้นกับนายกรัฐมนตรีหรือ       
รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี 

  2. การอ านวยความสะดวกด้านการคมนาคมและการจราจร 
   ๒.๑ จุดเสี่ยง หรือเส้นทางที่มีความเสี่ยงด้านจราจร ให้องค์การบริหารส่วน

ต าบลแก้งสนามนางรับผิดชอบก าหนดเส้นทางหลัก เส้นทางรอง และเส้นทางหลวงท้องถิ่น หากมีเส้นทางที่มี
ความเสี่ยงด้านจราจรให้มีการติดตั้งปา้ยสัญญาณเตือนตามถนน 

   2 .๒ การจัดชุดอ านวยความสะดวกช่วยเหลือประชาชนด้านจราจร            
และการคมนาคม ให้ต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ แขวงทางหลวง
นครราชสีมาที่ ๒ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา และองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนางในการด าเนินการ 
       ๒ .๓ การขนย้าย เคลื่อนย้ าย ช่วยเหลือประชาชน โดยรถ และเรือ             
การใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ในการขนย้าย เคลื่อนย้าย ช่วยเหลือประชาชน มอบหมาย ให้ขนส่งจังหวัด 

 
/นครราชสีมา... 

 
 



    
นครราชสีมา แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ แขวงทางหลวงนครราชสีมา     
ที่ ๓ และแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยทหารในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ช่วยเหลือผู้อพยพขนย้ายทรัพย์สิน ตามท่ีได้รับการร้องขอ 
       ๒.๔ กรณีท่ีท่วมขังแล้วและมีแนวโน้มท่วมขังนาน มอบหมายให้แขวงทางหลวง
นครราชสีมาที่ ๑ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ และแขวงทางหลวง
ชนบทนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง
จัดหาเส้นทางเลี่ยงที่ปลอดภัย และให้หน่วยงานที่มีเครื่องสูบน้ าด าเนินการสูบน้ าออกจากเส้นทางจราจร 
เพ่ือให้สามารถใช้สัญจรได้ 
       ๒.๕ กรณีก าลังเกิดหรือใกล้เกิดสถานการณ์อุทกภัย พ้ืนที่ที่ เป็นจุดเสี่ยง     
ของอ าเภอต่างๆ ให้อ าเภอ ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ บูรณาการการมีส่วนร่วม 
       3. การดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
       ให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก้งสนามนางเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการ
รองรับเหตุการณ์อุทกภัยในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมส าหรับหน่วยงานสถานบริการ  
ซึ่งอาจเป็นผู้ประสบเหตุการณ์เองได้ ในพ้ืนที่ประสบภัยและพ้ืนที่เสี่ยงเกิดปัญหาอุทกภัยในสถานบริการมีดังนี้ 
 1) สถานบริการสุขภาพภาครัฐอ าเภอ 

สถานบริการ ระดับ/จ านวน หมายเหตุ 
โรงพยาบาลอ าเภอแก้งสนามนาง ๓๐ เตียง  
ศูนย์แพทย์ชุมชนต าบลแก้งสนามนาง             1  แห่ง  

2) สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ต าบลแก้งสนามนาง 
2.๑ ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จ านวน 3 แห่ง 

4. การดูแลรักษาความปลอดภัย 
    แผนการดูแลรักษาความปลอดภัย เช่น การเฝ้าระมัดระวังโจรที่เข้ามาก่อเหตุ

ซ้ าเติมผู้ประสบภัยในการเข้าลักขโมยเครื่องสูบน้ า หรือทรัพย์สินมีค่าอ่ืนๆ ฯลฯ โดยมีผู้บังคับการต ารวจภูธร
แก้งสนามนาง เป็นหัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย ร่วมกับอาสาสมัคร ต ารวจอาสา ต ารวจบ้าน ต ารวจ
ชุมชน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และกองอาสารักษาดินแดน ท า
หน้าที่รักษาความปลอดภัย และป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินในบ้านเรือนของประชาชน พ้ืนที่การเกษตร
และศูนย์อพยพ 

5. การประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน 
 ตามมาตรการสร้างความตระหนัก โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ

นโยบายและแนวทางการด าเนินการของรัฐบาล การด าเนินการของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันการ
เผยแพร่ข่าวสารในทางลบ และเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยมี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด
นครราชสีมา ประสานงานกับสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในการแถลงข่าวทุกประเภทเกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนจัดสถานที่และท าการแถลงข่าวเป็นประจ า   
ทุกวันเพื่อที่จะส่งข่าวสารให้ประชาชนในพื้นท่ีได้ทราบอย่างต่อเนื่องทุกระยะอุทกภัย 

 6. การส ารวจความเสียหายของพ้ืนที่การเกษตร การประมง ปศุสัตว ์                    
 ให้ส านักงานเกษตรอ าเภอแก้งสนามนาง ประมง และปศุสัตว์ ร่วมกัน

รับผิดชอบ 
 
 

/3.3.4  การบรรเทา... 
 
 

 



    
๓.๓.๔ การบรรเทาทุกข ์

 - การซ่อมแซมบ้านเรือนที่ประสบภัย 
  ในกรณีที่อยู่อาศัยของประชาชนได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ นอกจากจะ   

ให้ความช่วยเหลือ โดยจ่ายเงินทดรองราชการเป็นค่าวัสดุก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบภัย
พิบัติแล้ว ให้จัดการที่พักอาศัยชั่วคราว และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยด้านสุขภาพอนามัย และจิตใจ 
ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต ฟ้ืนฟูอาชีพของผู้ประสบภัย เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างปกติ   
และขอความร่วมมือจากหน่วยงานทหารในพ้ืนที่ อาสาสมัคร นักศึกษาจากสถานบันอาชีวศึกษาต่างๆ รวมทั้ง
ประชาชนผู้มีจิตอาสา ร่วมกันซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้ประสบภัยพิบัติ ตลอดจนสนับสนุนในเรื่องการ
ประกอบเลี้ยงในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ก าหนด เพ่ือให้พ้นทุกข์ยาก และสามารถด ารงชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว 

 หน่วยงานหลัก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง 
- การแจกจ่ายถุงยังชีพ  

จังหวัด/อ าเภอ เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือผู้ประสบภั ย โดยวางแผน        
การบริหารการแจกจ่ายถุงยังชีพต่างๆ ให้เป็นระบบและทั่วถึง ครอบคลุมผู้ประสบภัยทุกครัวเรือน โดยให้
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา รับผิดชอบจัดท าแผนการแจกจ่ายในระดับ
จังหวัด ส่วนในระดับพ้ืนที่ให้อ าเภอเข้ามารับผิดชอบด าเนินการ ขณะเดียวกันในจุดวิกฤตหรือที่พักพิง 
ผู้ประสบภัย ให้พิจารณาจัดตั้งครัวเคลื่อนที่หรือแจกจ่ายอาหารปรุงเสร็จ  ซึ่งต้องดูแลเรื่องอนามัย         
ความปลอดภัยจากสิ่งสกปรกด้วย 

- การฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์  
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง ภายหลังน้ าลด          

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ แขวงทาง
หลวงนครราชสีมาที่ ๓ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่        
จัดเครื่องจักรกลเข้าซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม คอสะพานที่ถูกกัดเซาะ ให้สามารถใช้สัญจรไปมาได้          
เป็นการชั่วคราวโดยเร็วที่สุด หากความเสียหายมีมาก ให้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ในพ้ืนที่ หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงหรือศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕ นครราชสีมา เข้าไปสนับสนุน
ช่วยเหลือ 

1) ส ารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ
จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย  

2) ซ่อมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน สถานที่
ราชการ และสถานที่ท่องเที่ยว และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้ใช้งานได้ดังเดิม  

3) ท าความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณะประโยชน์ในพ้ืนที่
ประสบภัยและขนย้ายขยะมูลฝอย         

4) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง  ด าเนินการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบ
ภัย ขุดลอกล าน้ า ปรับสภาพภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 

หน่วยงานหลัก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง ส านักงาน    
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ 
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา  

หน่วยงานสนับสนุน  ได้แก่ หน่วยทหารในพ้ืนที่ทุกหน่วย ศูนย์ป้องกัน       
และบรรเทาสาธารณภัยเขต ๕ นครราชสีมา มูลนิธิและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 

 
/- ด้านการแพทย์... 

 
 



    
- ด้านการแพทย์และสาธารณสุข    
หน่วยงานหลัก  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก้งสนามนาง       

 1) ตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วม       
 2) สถานพยาบาลที่เสียหายจากน้ าท่วมต้องได้รับการฟ้ืนฟูแก้ไข และพร้อม 

ให้บริการทันทีหลังน้ าลด อีกทั้งสามารถเป็นที่พ่ึงให้กับประชาชน รวมทั้งการป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาด   
หลังน้ าลด 

 

 - การสนับสนุน 
         - งบประมาณของหน่วยงาน และองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง 
         - งบประมาณจากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
         - การสนับสนุนสิ่งของ เงินบริจาค มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ สภากาชาดไทย 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

- การสื่อสารและโทรคมนาคม และการติดต่อประสานงาน 
        ๑) ผังการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ในการประสานงาน 
            โทรศัพท์หมายเลข 044-002145 
      2) การดูแลระบบโทรคมนาคมให้สามารถใช้การได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  
       การปฏิบัติงานด้านสื่อสารและโทรคมนาคมติดต่อสื่อสารมีความส าคัญ
อย่างมากในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากต้องมีการประสานการปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัย           
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Information) ข่าวสาร (Intelligence) เพ่ือแจ้งเตือนภัย           
แก่ประชาชน ประสานงาน ควบคุม สั่งการและรายงานผล การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยเผชิญเหตุด้วยกัน           
กับหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนการเผชิญเหตุในด้านต่างๆ โดยมีหลักการปฏิบัติดังนี้ 

 (1) จัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารที่สามารถใช้ได้ในภาวะฉุกเฉิน
ส าหรับติดต่อประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจร่วมกันระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน            
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต 5 
นครราชสีมา และประชาชนในการวางระบบการติดต่อสื่อสารและโทรคมนาคมซึ่งอย่างน้อยต้องมีมากกว่า   
2 ระบบข้ึนไป 

 (2) จัดระบบการสื่อสารด้วยเครื่องวิทยุคมนาคมให้ปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์
การอนุญาตและการก ากับดูแล การใช้คลื่นความถี่กลาง ส าหรับการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และประชาชน 

 (3) ติดต่อสื่อสารระหว่างกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อบต./เทศบาล ส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน โดยต้องสามารถกระท าได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้ง
ต้องจัดให้มีมากกว่า 2 ช่องทางขึ้นไป และยึดหลักความถูกต้อง แม่นย าของข้อมูล การรักษาความปลอดภัย
ทางการสื่อสารควบคู่กับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารเสมอ 

 (4 )  จั ด ให้ มี ร ะบบกา รแจ้ ง เ หตุ แ ละกา รสนั บสนุ น ข้ อมู ล               
ด้านสาธารณภัยแก่ประชาชน โดยการเชื่อมโยงการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษระหว่างส่วนราชการ          
และหน่วยงานที่ท าหน้าที่แจ้งเหตุและเผชิญเหตุฉุกเฉิน 

 
/การดูแลระบบ... 

 
 



    
การดูแลระบบโทรคมนาคมให้สามารถใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

การสื่อสารและโทรคมนาคม 
ก่อนเกิดภัย ระบบการสื่อสารในระบบปกติ 

ผู้รับผิดชอบ - โทรศัพท์ มือถือ โทรสาร 
- กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง 

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Line, Facebook ฯลฯ 
- เสียงตามสาย หอกระจายข่าวชุมชน  

  
  

ขณะเกิดภัย ระบบการสื่อสารหลักกรณีใช้ไม่ได้ 
ผู้รับผิดชอบ - วิทยุสื่อสาร/ช่องความถ่ีของหน่วยงานในพื้นท่ี 
- กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง 

- โทรศัพท์ดาวเทียม (หน่วยทหารในพื้นที่, TOT) 
 

  

๔.  ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก. ค าสั่งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน

ต าบลแก้งสนามนาง  ที่         /2564  ลงวันที่        พฤษภาคม  
2564  เรื่อง จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง  ปี 
2564 

          ภาคผนวก ข. รายละเอียดข้อมูลทรัพยากรเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัย 
               ภาคผนวก ค. หมายเลขติดต่อหน่วยงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                     

องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง 
  
               

ลงชื่อ...............................................................  ผู้เสนอแผน 
(นายวันเฉลิม  พลยางนอก) 

      เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 

 

   ลงชื่อ..............................................................  ผู้เห็นชอบแผน 
                (นางสาวสกลภทัร  อินเอี่ยม) 
           หวัหน้าส านักปลัด  รักษาราชการแทน 

    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 

     ลงชื่อ..............................................................  ผู้อนุมัติแผน  
                                      (นายสุพจน์  ตากลม) 

                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง 



    

ภาคผนวก ข. รายละเอียดข้อมูลทรัพยากรเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัย 
 

ล า 
ดับที่ 

หน่วย 
งาน 

เรือ 

รถ
ดับ

เพ
ลิง

ทุก
ปร

ะเ
ภท

 รถยนต์บรรทุก เครื่องจักรกล อุปกรณ์กู้ภยั รวม หมา
ยเหตุ 

ท้อ
งแ

บน
 

ยา
ง 

ดับ
เพ

ลิง
 

ตร
วจ

กา
ร 

อเ
นก

ปร
ะส

งค์
 

เค
ลื่อ

นท
ี่เร็ว

 

รถ
พย

าบ
าล

 

ปิค
อัพ

 

6,
10

 ล
้อ 

รถ
แท

รล
เล

อร
 ์

รถ
เค

รน
 

รถ
เค

รื่อ
งอ

ัดอ
าก

าศ
 

รถ
เค

รื่อ
งช

่วย
หา

ยใ
จ 

รถ
แท

รค
เต

อร
์ 

รถ
เก

รด
เด

อร
์ 

แบ
คโ

ฮ 

รถ
บด

อัด
 

รถ
ตัก

หน
้าข

ุดห
ลัง

 

เค
รื่อ

งส
ูบน

้ า 

อื่น
 ๆ

 

เค
รื่อ

งป
รับ

ส่ง
วิท

ยุ 

ชุด
ตัด

แก
๊ส 

เสื้
อช

ูชีพ
 

เค
รื่อ

งช
่วย

หา
ยใ

จ 

ชุด
ป้อ

งก
ันส

าร
เค

มี 

เค
รื่อ

งต
ัด/

ถ่า
ง 

เค
รื่อ

งข
ุดเ

จา
ะ 

ชุด
ผจ

ญเ
พล

ิง 

เค
รื่อ

งก
 าเน

ิดไ
ฟฟ

้า 

1 แก้ง
สนาม
นาง 

- - - - 1 - - - 2 - - - - - - - - - 1 3 - - - - - - - - 7 -   

รวม - - - - 1 - - - 2 - - - - - - - - - 1 3 - - - - - - - - 7 -   

 
 



    
ภาคผนวก ค. หมายเลขติดตอ่หน่วยงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง 
ล าดับที่ 

ชื่อหน่วยงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ 

 โทรศัพท์ โทรสาร 

๑ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง 0956134490  
๒ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล คนที่ 1 0874534397  

๓ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  คนที่ 2 0849594456  

๔ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 098104877  

๕ นายอ าเภอแก้งสนามนาง 044-339088  

๖ ที่ว่าการอ าเภอแก้งสนามนาง 044-339088 044-339378 

๗ เทศบาลต าบลบึงส าโรง 044-756270 044-756270 

๘ เทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม ๐๔๔–๓๘๗๑๕๕ ๐๔๔–3๘๗๑๔๑ 

๙ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล 044-756264 044-756265 

๑๐ องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง 0-44002145 - 

๑๑ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนส าราญ 081-9552103 - 

๑๒ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกระเบื้อง 044-000214 044-000239 

๑๓ สถานีต ารวจภูธรแก้งสนามนาง 044-339067 - 

14 องค์การบริหารส่วนต าบลสีสุก 044756280  

15 การไฟฟ้าแก้งสนามนาง 044-339272 - 

16 โรงพยาบาลแก้งสนามนาง 044-339083 - 

17 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสีสุก 081-7602130 - 

18 สนง.พัฒนาชุมชนแก้งสนามนาง 044-339166 - 

19 สนง.ปภ. เขต 5 จังหวัดนครราชสีมา 044-246809 044-246809 

20 นายวันเฉลิม พลยางนอก 0892773810  

21 นางสาวสกลภัทร  อินเอี่ยม 0872390092  

22 นายวิรุจน์  พงษ์พันนา 0842497563  

23 นายวันชัย บุญนูน 0916975774  

24 นายสกล ทองแสง 0934833097  

 


