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      ค ำน ำ 
 
 

 ในสถานการณ์ปัจจุบัน สาธารณภัย ภัยพิบัติ อุบัติภัย และวิกฤตการณ์ ได้ทวีความรุนแรงขึ้น เกิดความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชน เป็นอย่าง
มากจนประเมินคา่ออกมาให้เห็นว่ามีการสูญเสียมิได้ในบางครั้ง การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับสาธารณภัยต่าง 
ๆ   มีความส าคัญยิ่ง ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและประชาชน  ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ประสบภัย การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจึงต้องมีระบบการปฏิบัติและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพและมีการระดมความร่วมมือจากทุก
หน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยและภัยพิบัติ 
 

 แผนปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ประจ าปี พ.ศ. 2557 นี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการประสานงาน 
การปฏิบัติงานให้สามารถร่วมมือในการด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สามารถลดความสูญเสียให้น้อยที่สุดเมื่อเกิดภัย 
ไม่ว่าชีวิตหรือทรัพย์สิน ซึ่งการปฏิบัติจะต้องมีการน าไปฝึกปฏิบัติและปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ละ
พ้ืนที่ตลอดจนการเตรียมความพร้อม ตลอด 24 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
                                                                     ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 
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- แผนที่เสี่ยงภัยของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
- แผนที่เสี่ยงภัยของกลุ่มโรงเรียน 9 กลุ่มโรงเรียนในอ าเภอกุมภวาปี 
- แผนที่เสี่ยงภัยของกลุ่มโรงเรียน 3 กลุ่มโรงเรียนในอ าเภอโนนสะอาด 
- แผนที่เสี่ยงภัยของกลุ่มโรงเรียน 2 กลุ่มโรงเรียนในอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม 
- แผนที่เสี่ยงภัยของกลุ่มโรงเรียน 4 กลุ่มโรงเรียนในอ าเภอวังสามหมอ 
- แผนที่เสี่ยงภัยของกลุ่มโรงเรียน 4 กลุ่มโรงเรียนในอ าเภอศรีธาตุ 
- แผนที่เสี่ยงภัยของกลุ่มโรงเรียน 2 กลุ่มโรงเรียนในอ าเภอหนองแสง 
- โครงการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยทางธรรมชาติ 
- ตัวอย่างแนวการจัดการเรียนการสอนด้านภัยพิบัติในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ 
- แบบส ารวจพื้นที่เสี่ยงภัยทางธรรมชาติในโรงเรียน 
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บทท่ี  1 

 
วัตถุประสงค์ ขอบเขต และหลักการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

1.  กล่าวทั่วไป 
 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นภารกิจส าคัญและจ าเป็นที่ต้องมีการเตรียมการรองรับ
สถานการณ์ไว้ ตั้งแต่ยามปกติเพ่ือป้องกันอันตรายหรือลดความเสียหายที่จะเกิดท้ังกับชีวิตและทรัพย์สินของ
นักเรียนผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 2 

 ดังนั้นเครื่องมือส าคัญท่ีช่วยในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ จึงเป็นความส าคัญท่ีต้องจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2   

2.วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 2 มีข้ันตอนการด าเนินงานอย่างมีระบบ 
 2.2 เพ่ือจัดระบบการด าเนินงานและเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ไว้รองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ
ตามลักษณะและความเสี่ยงภัยในทุกขั้นตอนของการด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ทั้งในช่วงก่อน
เกิดภัย ขณะเกิดภัยและภายหลังที่ภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว 
 2.3 เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกัน   การระงับและบรรเทา    และการฟ้ืนฟูบูรณะเมื่อเกิด
ภัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในทุกสถานการณ์ 

 
3.  นิยามศัพท์ 
 ภัยพิบัต ิ หมายถึง  ภัยพิบัติที่สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนอย่างกว้างขวางและรุนแรง ได้แก่ สาธารณภัย ภัยทางอากาศ และ 
 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  หมายถึง  การด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย ในการป้องกันและบรรเทาอันตรายหรือความเสียหายอันเนื่องจากสาธารณภัย ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ไม่ว่าการด าเนินการนั้นจะได้กระท าก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยหรือภายหลังที่ภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว และ
หมายความรวมถึงการอพยพนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2   
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4.  ขอบเขตการปฏิบัติ  ประกอบด้วย 
 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนนี้เป็นไปนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 4.1 ภัยธรรมชาติ  ได้แก่ วาตภัย  อุทกภัย  แผ่นดินไหว  ดินถล่ม  สึนามิ และอาคารถล่ม ภัยแล้ง   
ไฟป่า อากาศหนาว 
 4.2 ภัยจากการกระท าของมนุษย์ ได้แก่ อัคคีภัย  สารเคมี  และวัตถุอันตราย 

5.  เป้าหมาย 
 5.1 การรักษาชีวิต นักเรียนผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชน ผู้ประสบภัยและผู้
ได้รับผลกระทบเป็นความเร่งด่วนสูงสุด 
 5.2 การฟ้ืนฟูทรัพย์สินสาธารณประโยชน์และสิ่งแวดล้อมเป็นภารกิจของทุกหน่วยงานในพื้นที่ 
 5.3 การอพยพนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชน ออกจากพ้ืนที่
อันตราย ให้กระท าเท่าท่ีจ าเป็น 

6.  นโยบายในการป้องกนั 
 6.1 ให้ถือว่าการรักษาชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนที่
ประสบภัยเฉพาะหน้าเป็นความเร่งด่วนที่สุด   
 6.2 ให้ศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ สพป.อด.2 จัดท าแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้ครอบคลุม สถานการณ์ความเสี่ยงภัยรูปแบบต่างๆ ใน
เขตพ้ืนทีท่ีก่ าหนดระบบการปฏิบัติทุกขั้นตอน ได้แก่ การป้องกัน การเตรียมความพร้อม       
    การปฏิบัติเมื่อเกิดภัย การฟ้ืนฟูบูรณะ โดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ให้ชัดเจน รวมทั้งด าเนินการ
ฝึกซ้อมแผนอพยพ เพ่ือให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกโอกาสที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น 
 6.3 ให้เผยแพร่ความรู้และข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ บุคลากรในสังกัด
และประชาชนอย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาและ ประชาชน 
เตรียมป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงานและของตนเอง 
 6.4 การอพยพนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนออกจากพ้ืนที่อันตราย  
ให้กระท าได้เทา่ที่จ าเป็นและถ้าเปน็การอพยพในกรณีเกิดสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์     
 
7.  หลักการปฏิบัต ิ

 7.1 ภารกิจ ให้ ศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 รับผิดชอบป้องกันและบรรเทาอันตรายจากสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ 
ตามระดับความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  

7.2 หลักการปฏิบัติ ให้ศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 รับผิดชอบการอ านวยการ ก ากับดูแล สั่งการ ภายในเขตความ
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รับผิดชอบและขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน ข้างเคียงหรือจังหวัดเมื่อประเมินว่าไม่สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ได้ 

 
7.3 ระดับความรุนแรงของสาธารณภัย มี 3 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ  1  หมายถึง  สาธารณภัยที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงเล็กน้อยถึงปานกลาง ซึ่งศูนย์
ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
สามารถควบคุมสถานการณ์และจัดระงับภัยได้เอง 
  ระดับ 2  หมายถึง  สาธารณภัยที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงมาก ซึ่งต้องอาศัยการสนับสนุนความ
ช่วยเหลือจากหลายหน่วยงาน หลายส่วนราชการ ซึ่งผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติและ
วิกฤตการณ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 
  ระดับ  3  หมายถึง  สาธารณภัยที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงกว้างขวางสูงมากต้องระดมความ
ช่วยเหลือจากทุกส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ           สา
ธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ไม่สามารถ  ที่จะ
ควบคุมสถานการณ์และระงับภัยได้ ต้องอาศัยหน่วยงานภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 หรือกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ และหรือผู้อ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้อ านวยการเหตุการณ์ 
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บทท่ี  2 
 

สภาพทั่วไปและสถานการณ์เสี่ยงภัยของพื้นที ่
 

 
1.  สภาพทั่วไปของเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  
 
ประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ อาทิ 
 เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดจ านวน 200 โรงเรียน และ  
1 สาขา ใน 24 กลุ่มเครือข่ายของ 6 อ าเภอ 

อ าเภอ กลุม่เครือข่ายโรงเรียน พ้ืนที/่ตร.กม. 
1. กุมภวาปี มี 9 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน จ านวน 73 

โรงเรียน 
พ้ืนที ่672.6 ตร.กม ประสบอุทกภัย, 
วาตภัย, ภัยแล้ง และอัคคีภัย 

2. วังสามหมอ มี  4 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน จ านวน  28 
โรงเรียนและ 1 สาขา 

พ้ืนที ่727.3 ตร.กม ประสบอุทกภัย, 
วาตภัย, ภัยแล้ง และอัคคีภัย 

3. ศรีธาตุ มี 4 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโรงเรียน จ านวน 
34 โรงเรียน 

พ้ืนที5่12.5 ตร.กม ประสบอุทกภัย
,วาตภัย, ภัยแล้ง และอัคคีภัย 

4. โนนสะอาด มี 3 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโรงเรียน จ านวน 
32 โรงเรียน 

พ้ืนที ่424.9 ตร.กม ประสบอุทกภัย
,วาตภัย, ภัยแล้ง และอัคคีภัย 

5. หนองแสง มี 2 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโรงเรียน จ านวน 
17 โรงเรียน 

พ้ืนที ่659.4 ตร.กม ประสบอุทกภัย,     
วาตภัย,ภัยแล้ง และอัคคีภัย 

6. ประจักษ์ศิลปาคม มี 2 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโรงเรียน จ านวน 
16 โรงเรียน 

.พ้ืนที1่14.8 ตร.กม ประสบอุทกภัย,     
วาตภัย,ภัยแล้ง และอัคคีภัย 

 

อาณาเขต 
- ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 และติดต่อกับเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 
- ทิศตะวันออกติดต่อกับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 และเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2  
- ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 และเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 
- ทิศใต้  ติดต่อกับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  
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ภูมิประเทศ 
  ภูมิประเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  2 มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสูง  ติด
เทือกเขาภูพาน  มีล าน้ าปาว, ล าน้ าห้วยสามพาด,ล าห้วยพันซาด ไหลผ่านและยังมีล าห้วยเล็ก ๆ อีกหลายสาย  
แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร  เนื่องจากเมื่อถึงฤดูแล้งน้ าจะแห้งและเหลือน้อย 
 
จ านวนนักเรียน  

- จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  22,805 คน  แยกเป็นชาย 11,980 คน  หญิง 10,825  คน 
| 

แหล่งทรัพยากรส าคัญ 
 แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
 -  ล าห้วย  3 สาย  ได้แก่ 
  ห้วยน้ าฆ้อง, ห้วยกองสี, ห้วยสามพาด, ล าห้วยนาโน 
 -   แม่น้ า  2  สาย  ได้แก่  แม่น้ า ล าน้ าปาว, ล าน้ าห้วยสามพาด, ล าพันซาด 
 -  แหล่งน้ าส าคัญ ได้แก่ หนองหาน, หนองปะโค, หนองประเสริฐ 
 
สถานการณ์เสี่ยงภัยของพื้นที่ 
  
   สถานการณ ์
 จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  เช่น  ความแปรปรวนของภูมิอากาศ  ความไม่สมดุลของระบบ
นิเวศ ท าให้สาธารณภัยมีแนวโน้มที่จะทวีจ านวนความถี่และความรุนแรงเพ่ิมข้ึนไม่ว่าจะเป็นสาธารณภัยที่
เกิดข้ึนจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  และสาธารณภัยที่เกิดข้ึนจากการกระท าของมนุษย์  ขณะเดียวกัน
ภายในเขตพ้ืนที่ มีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมได้ยังผลให้ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมีความ
หลากหลายและความสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 
  
  ความเสี่ยงภัย 
 ความเสี่ยงภัยของแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกันไปตามสภาพภูมิศาสตร์ และการตั้งถิ่นฐานของผู้ปกครองของ
นักเรียน และจุดที่ตั้งของแต่ละโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ ซึ่งจะต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยประเภทต่าง ๆ ส าหรับภัย
ที่เกิดขึ้นภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  จะไม่มีระดับความรุนแรงมาก  ส่วนมากจะมี
ระดับความรุนแรงเล็กน้อยถึงปานกลางเช่น  ภัยแล้ง  อุทกภัย วาตภัยและอัคคีภัย  ส่วนภัยที่มีระดับความ
รุนแรงน้อย  ได้แก่  ภัยจากอากาศหนาว  ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย  
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บทท่ี 3 
 

การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรสำธำรณภัย ภัยพิบัตแิละวิกฤตกำรณ์ส ำนักงำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำน ีเขต 2 

 
1.  กล่าวทั่วไป 
 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความร่วมมือในการปฏิบัติจากทุกฝ่ายและ
ทุกบุคคล รวมทั้งต้องการองค์กรรับผิดชอบต่อระบบงานนี้ในทุกระดับตั้งแต่ยามปกติ  เพ่ือเตรียมการวางแผน
อ านวยการ และก ากับดูแลการปฏิบัติทั้งปวงอันจะน าไปสู่การป้องกันบรรเทาความเสียหายและการช่วยเหลือ
นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนให้พ้นจากภัยพิบัติต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 องค์ประกอบส าคัญของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามท่ีก าหนดไว้ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2 และผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ระดับต่างๆ ซึ่งในทาง
ปฏิบัติแล้วจ าเป็นต้องจัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพ่ือท าหน้าที่เป็นกองอ านวยการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาส่วนใน
ระดับกลุ่มโรงเรียนก็จะต้องจัดตั้งกองอ านวยการข้ึนในทุกกลุ่มโรงเรียนเพ่ือให้สอดคล้องกันศูนย์ปฏิบัติการสา
ธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ สพป.อุดรธานี เขต 2 และกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เหล่านี้จะเป็นองค์กรรับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในกลุ่มโรงเรียนของตน 
 
2.  วัตถปุระสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้การอ านวยการประสานงานในการป้องกันของศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติและ
วิกฤตการณ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2.2 เพ่ือสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างองค์กรในการป้องกันสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์    
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชน และนักเรียนผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.  การจัดองค์กร 
 3.1  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  มีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2   เป็นประธาน และมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติ
และวิกฤตการณ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นเจ้าหน้าที่ 
 3.2  ระดับกลุ่มโรงเรียน  ได้แก่  ศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ของกลุ่ม
โรงเรียนจ านวน 24 กลุ่มเครือข่าย และโรงเรียนจ านวน 200 โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 มีประธาน
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเป็นประธาน และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเป็นกรรมการ 
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4.  หน้าที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
  
   4.1  ศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีหน้าทีด่ังต่อไปนี้ 
  4.1.1  อ านวยการ  ควบคุม  ก ากับดูแล  และแนะน า  เกี่ยวกับการด าเนินงานในการป้องกัน
ภัย 
  4.1.2  สนับสนุน อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนทีติ่ดต่อหรือร้องขอ 
  4.1.3  ประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 รวมทั้งประสานความร่วมมือภาคเอกชน  ในการด าเนินงานทุกข้ันตอนในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  4.1.4  ให้ความรู้แก่ประชาชนและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  เพ่ือสามารถช่วยเหลือตนเองและให้ความร่วมมือแก่ทางราชการ 
  4.1.5  อ านวยการ  ก ากับดูแล  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีพักอาศัย
ชั่วคราวและสวัสดิการอื่น ๆ ให้ทั่วถึง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 
  4.1.6  ด าเนินการรักษาความสงบเรียบร้อย  คุ้มครองความปลอดภัย  และป้องกันระงับการ
แตกตื่นเสียขวัญของประชาชนขณะเกิดภัย 
  

4.2  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  4.2.1  ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีผลกระทบต่อบุคคล  
อาคาร  สถานที่  รวมทั้งวางแผนการอพยพโดยประสานกับหนว่ยบรรเทาสาธารณภัย 
  4.2.2  อ านวยการ  ประสานงาน  สั่งการ  และก ากับดูแลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ต่างๆ  ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  การฟ้ืนฟูบูรณะความเสียหาย  
ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 
  4.2.3  จัดการประชุม/สัมมนา  ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียนการสอนความรู้
เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

4.3 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 24 กลุ่มเครือข่าย มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  4.3.1  ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนแก่ครอบครัวที่ประสบภัย 
  4.3.2  ด าเนินการซ่อมแซม  แก้ไข  ดัดแปลง  อาคารเรียนที่ช ารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพใช้
การได้ในระยะแรก รวมทั้งจัดอุปกรณ์การสอนเพ่ือให้สามารถด าเนินการสอนได้ต่อไป 
  4.3.3  จัดให้มีการศึกษาในพ้ืนที่รองรับการอพยพนักเรียนครูและประชาชนตามความจ าเป็น 
  4.3.4  เผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  4.3.5  ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบาทในการช่วยเหลือ
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
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การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ประกอบด้วย  7  ฝ่าย  

 
1.  ฝ่ายอ านวยการ ประกอบด้วย  ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2  รองผอ.สพป.อุดรธานี เขต 

2 ทุกคน ผู้อ านวยการกลุ่มงานใน สพป.อด.2 ทัง้ 7 กลุ่ม, ประธาน
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนทั้ง 24 กลุ่มเครือข่าย, ผู้อ านวยการโรงเรียน
ทั้ง 200 โรงเรียน 

2.  ฝ่ายแจ้งเตือนภัย คณะกรรมการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์สาธารณภัย,  
ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ ของ สพป.อุดรธานี เขต 2 

3.  ฝ่ายประสานการช่วยเหลือ รองผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ทุกคน ผู้อ านวยการกลุ่มงานใน สพป.
อด.2 ทั้ง 7 กลุ่ม, ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนทั้ง 24 กลุ่ม
เครือข่าย, ผู้อ านวยการโรงเรียนทั้ง 200 โรงเรียน 

4.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร คณะกรรมการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์สาธารณภัย,  
ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ ของ สพป.อุดรธานี เขต 2 

5.  ฝ่ายรับบริจาคและบัญชี คณะกรรมการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์สาธารณภัย,   
ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ ของ สพป.อุดรธานี เขต 2 

6.  ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย สถานีต ารวจภูธรอ าเภอกุมภวาปี, อ าเภอวังสามหมอ, อ าเภอศรีธาตุ, 
อ าเภอโนนสะอาด, อ าเภอหนองแสง, อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม  ชุด 
อปพร. ทุกนาย  ชุดหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ภัย 

7.  ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ สพป.อุดรธานี เขต 2 ที ่ท าการปกครองอ าเภอกุมภวาปี อ าเภอวัง
สามหมอ อ าเภอศรีธาตุ อ าเภอโนนสะอาด อ าเภอหนองแสง อ าเภอ
ประจักษ์ศิลปาคม  สถานีต ารวจภูธรอ าเภอกุมภวาปี, อ าเภอวังสาม
หมอ, อ าเภอศรีธาตุ, อ าเภอโนนสะอาด, อ าเภอหนองแสง, อ าเภอ
ประจักษ์ศิลปาคม  องค์การบริหารส่วนต าบลทุกต าบลในเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  
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   คณะกรรมการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์สาธารณภัย,ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ตามค าสั่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ที่  455/2556  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์สาธารณภัย,ภัย
พิบัติและวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรือการบริการที่ส าคัญได้อย่าง
ต่อเนื่องแม้เกิดสภาวะวิกฤตใดๆและเพ่ือให้หน่วยงานสามารถด าเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 1.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒        ประธาน 
 2. นายสุริย์  จารมีชัย   รองผอ.สพป.อด.2    รองประธาน 

3. นายบุญล้น  พิมพาที  รองผอ.สพป.อด.2    รองประธาน 
 4.  นายรอง  ปัญสังกา  รองผอ.สพป.อด.2    รองประธาน 
 5.  นายสมาน  บุญจะนะ  รองผอ.สพป.อด.2    รองประธาน 
 6. ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์  พระรัตภูมี รองผอ.สพป.อด.2    รองประธาน 
 7. นายบูรพา  พรหมสิงห์  รองผอ.สพป.อด.2    รองประธาน 
 8. นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ รองผอ.สพป.อด.2    รองประธาน 
 9. นายชาญชัย  ทองแสน  รองผอ.สพป.อด.2    รองประธาน 
 10. นายยุทธศาสตร์  ศรีสุข ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการ 
 11.นายไชยสิทธิ์ บุตรี  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ    กรรมการ 
 12.นายพรศักดิ์  สุนทรพิธ ผู้อ านวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์   กรรมการ 
 13. นายชุมพล  พ่อลิละ  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
 14. นายภุชงค์  ผ่านชมพู  นิติกร ช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
 15. นางอมรรัตน์  ศรีจันทรา ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมเอกชน   กรรมการ 
 16. นายไพรัช  รินทร์วงศ์  เจ้าพนักงานราชการ    กรรมการ 
 17.  นายอ านวย  เพ็งพันธ์ นักวิชาการศึกษา     กรรมการ 
 18. นายสุรพล  ชาญนรา  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ    กรรมการและเลขานุการ 
 19. นางจันทรา  เพ็ชรสวัสดิ์ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 20. นายสมยศ  ศรีบรรพต ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.2        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

21. นายพงษ์ศักดิ์  พงษ์พวงเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นายชาญชัย  ธาคุโน   นิติกร สพป.อด.2           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 23. นายจรุง  มากสมบูรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 24.  นายวงษ์ศักดิ์  ชันธวิชัย นักจัดการงานทั่วไป        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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   คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ/อาคารโรงเรียนเกิดการช ารุด
เสียหายตามค าสั่ง ที่  ๔473/2556 (ชุดม้าเร็ว) ประกอบด้วย 

1. นายบุญล้น    พิมพาที        รองผู้อ านวยการ สพป.อด. 2       ประธานกรรมการ 
2. นายพรศักดิ์   สุนทรพิธ       ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์      กรรมการ 
3. นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พวงเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      กรรมการ 
4. นายชาญชัย   ธาคุโน          นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    กรรมการ 
5. นายสมยศ     ศรีบรรพต      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
6. นายจรุง       มากสมบูรณ์    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    กรรมการ/เลขานุการ 

 
คณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจประจ ากลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 24 กลุ่มเครือข่าย  
ประกอบด้วย อ าเภอกุมภวาปี จ านวน 9 กลุ่มเครือข่าย 73 โรงเรียน 

 
(1) กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองกุมภวา ประกอบด้วย 

1. นายพิจิตร  พรหมจารีย์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยกองสี  เบอร์โทร. 083-3616875 
2. นายแสงชัย  เกษโสภา ผอ. โรงเรียนบ้านโนนสิมมา  เบอร์โทร. 089-8414243 
3. นางแสงเดือน  สุขรมย์ ผอ. โรงเรียนบ้านโนนจ าปา  เบอร์โทร. 086-2379735 
4. นายสุขสันต์  เหล่าเรือง ผอ.โรงเรียนบ้านตูม   เบอร์โทร.  
5. นายประภาส  ศรีกุลวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์   เบอร์โทร. 081-9545864 
6. นายอาวุธ  สิงหเดช ผอ.โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) เบอร์โทร. 087-9534382 
7. นายวิชิต  บุญเลิศ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าเปลือย  เบอร์โทร. 087-2226131 
8. นายศรายุทธ  ธิศรีชัย ผอ.โรงเรียนบ้าน โพธิ์สง่า    เบอร์โทร. 086-4485053 

(2) กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแชแล ประกอบด้วย 
 

9. นายอัมพร  พุดมี  ผอ.โรงเรียนบ้านดอนแก้ว   เบอร์โทร.089-2793603 
10. นายสุริยา  เบ้าลา ผอ. โรงเรียนบ้านปอ   เบอร์โทร. 084-7997589 
11. นายสมศักดิ์  มีชัย ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง เบอร์โทร. 081-7086994 
12. นายชาญยุทธ  บุญรินทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านเมืองพรึก   เบอร์โทร. 081-9655798 
13. นายสมภาร  พยัฆกุล ผอ.โรงเรียนบ้าน เหล่ากกโพธิ์กกเค็ง เบอร์โทร.082-8503158 
14. นางณัฐชยา  พรหมสิงห์ ผอ.โรงเรียนบ้าน เหล่าหมากบ้าเชียงสม เบอร์โทร.088-2961972 
15. นายสมจิตร  บุญกลาง ผอ.โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ าย้อย เบอร์โทร.085-0033559 
16. นายสุทธิรักษ์  แสงนาค ผอ.โรงเรียนบ้านดอนเงิน   เบอร์โทร.081-7088451 
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(3) กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนท่าลี่สีออ ประกอบด้วย 
 

17. นายบูรณะ  อุทัยกัน ผอ.โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา  เบอร์โทร.081-8715771 
18. นายสยาม  หล้าแก่น ผอ.โรงเรียนบ้านท่าแร่   เบอร์โทร.081-0549384 
19. นายวิชา  จันทอน ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าหมากจันทน์ฯ เบอร์โทร.082-8714300 
20. นางอรวรรณ  จันทะวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ   เบอร์โทร.081-3748399 
21. นายวิทยา  อุปฮาต ผอ.โรงเรียนบ้านกุดยาง   เบอร์โทร.087-2131278 
22. นายสุริยา  บุญชนะทรัพย์ ผอ.โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์  เบอร์โทร.081-1949439 
23. นายส าเนียง  ศรีลุนช่าง ผอ.โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี เบอร์โทร.081-9655801 
24. นายมนูญ  ศรีเสาวงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนเขวา    เบอร์โทร. 
25. นายฤดี  อกอุ่น  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกวาง   เบอร์โทร.090-8599210 
26. นายสมยงค์  เยี่ยนทรง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแดง  เบอร์โทร.086-2349641 

 
(4) กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเวียงค า ประกอบด้วย 
 

27. นายชีวธันย์  โชติพันธ์ชินค า ผอ.โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงค า  เบอร์โทร.080-7531695 
28. นางจรรยา  ศิริสมพงษ์  ผอ.โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา  เบอร์โทร…. 
29. นายยงยุทธ  วิบูรณ์สิน  ผอ.โรงเรียนบ้านสวนมอนค า  เบอร์โทร…. 
30. นายศุภชัย  โสบุญ  ผอ.โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชยั  เบอร์โทร.081-2600897 
31. นายศุภชาติ  ค าวัฒน์  ผอ.โรงเรียนบ้านค าไผ่   เบอร์โทร.085-3063358 
32. นายวิทยา  พรมกลาง  ผอ.โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง   เบอร์โทร.081… 
33. นายจ าเริญ  อินทร์เอ่ียม  ผอ.โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม  เบอร์โทร.081-7684956 
34. นายธีรศักดิ์  ภาโนมัย  ผอ.โรงเรียนบ้านนาแบก   เบอร์โทร.082-851-5615 

 

(5) กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองหว้า ประกอบด้วย 
 

35. นายอ่อนสา  ทินจอง  ผอ.โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง  เบอร์โทร.081-3691826 
36. นายสมพงษ์  นาครินทร์  ผอ.โรงเรียนบ้านกุดจิก   เบอร์โทร.086-2418818 
37. นายเหรียญชัย  จ าปาโชต ิ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหว้า  เบอร์โทร.081-2602581 
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38. นายพิชยานนท์  ไพโรจน์  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวง  เบอร์โทร.089-9410909 
39. นายรณกฤต  วิบูลกุล  ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ  เบอร์โทร.082-1222934 
40. นายชัชตะวัน  สีเขียว  ผอ.โรงเรียนบ้านท่าสัง   เบอร์โทร.088-3019465 
41. นายประเทือง  ธรรมโหร  ผอ.โรงเรียนบ้านโนนมะข่า  เบอร์โทร.084-3903611 

 

(6) กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนห้วยเกิ้งปะโค ประกอบด้วย 
 

42. นายสมคิด  โภคาพานิชย์  ผอ.โรงเรียนบ้านปะโค   เบอร์โทร.081-7390229 
43. นายบุญคุ้ม  มิ่งขวัญ  ผอ.โรงเรียนบ้าน บุ่งหมากลาน เบอร์โทร.087-2144182 
44. …….    ผอ.โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่  เบอร์โทร…. 
45. นายเกษม  ไชยวรรณ  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาฯ เบอร์โทร.089-9407443 
46. นายสมสมัย  ฤทธิ์มหา  ผอ.โรงเรียนบ้านดงน้อย   เบอร์โทร.089-8615129 
47. ว่าที่ พ.ต.วีรพจน์ จันทรเสนา ผอ.โรงเรียนบ้านสวนหม่อน  เบอร์โทร.088-3346007 
48. นายประทาน   ศรีทาพุฒ  ผอ.โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย   เบอร์โทร.- 
49. นายบุญเลี้ยง  ยะวร  ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง(วัฒนฯ)  เบอร์โทร.081-8733104 
50. นายส าเรียง พรมรินทร์  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี เบอร์โทร.081-0521459 

 

(7) กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเสอเพลอ-ผาสุก ประกอบด้วย 
 

51. นายศุภร  บุญราช  ผอ.โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ เบอร์โทร.090-8404899 
52. นายไพโรจน์  พาสีราช  ผอ.โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ เบอร์โทร.080-7482359 
53. นายอุดม  พันธุวงษา  ผอ.โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ เบอร์โทร.081-8727527 
54. นายชาญชัย  การวิไลโรจนกุล ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร เบอร์โทร.081-8720501 
55. น.ส.จีรนันท์  ละม่อมสาย ผอ.โรงเรียนบ้านโคกศรีส าราญวังหน้าผา      เบอร์โทร.081-9542385 
56. นายบุญเลิศ  เหล่าศรีชัย ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก      เบอร์โทร.081-9544884 
57. นางเกสร  ค าจันทร์  ผอ.โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง     เบอร์โทร.081 261 7560 
58. นายค าพันธ์  พรมทา  ผอ.โรงเรียนบ้านสี่แจ      เบอร์โทร.087-4256652 
59. นายนิรภัย  วอแพง  ผอ.โรงเรียนบ้านดงเรือง   เบอร์โทร.081-7088862 
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(8) กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเชียงแหว ประกอบด้วย 
 

60. นายอาทิตย์  เจียรวาปี  ผอ.โรงเรียนบ้านเชียงแหว  เบอร์โทร.081-7086961 
61. นายเกรียงศักดิ์  พิมพ์รินทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านเซียบ  เบอร์โทร.081-9540567 
62. นายพิชัย  สุระเสียง  ผอ.โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง เบอร์โทร.088-5577099 
63. นายสมาธิ สาครเจริญ  ผอ.โรงเรียนบ้านนกขะบา  เบอร์โทร.080-7462402 
64. นายไมตรี  กุสโร   ผอ.โรงเรียนบ้านเดียม   เบอร์โทร.087-9559887 

 
(9) กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพันดอน ประกอบด้วย 
 

65. นายเรภพ  เชาวนิตย์  ผอ.โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี  เบอร์โทร.081-8726567 
66. นายทรงศักดิ์  ศรีวงษา  ผอ.โรงเรียนบ้านกงพาน   เบอร์โทร.081-8721968 
67. นายเทอดศักดิ์  พันธุสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม  เบอร์โทร.081-2611026 
68. นายประยูร  จักรโนวรรณ  ผอ.โรงเรียนบ้านวาปี   เบอร์โทร.081-7081879 
69. นายนิพนธ์  ทองเฟ้ือง  ผอ.โรงเรียนบ้านผือ   เบอร์โทร.081-7088543 
70. นายทองสุข  พรมอ๊อต ผอ.โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง  เบอร์โทร.089-8436595 
71. นายสุริพล  ภูวรรณ  ผอ.โรงเรียนบ้านค าเจริญ   เบอร์โทร.085-0124756 
72. นายวิศิษฎ์  อิสระด ารง  ผอ.โรงเรียนบ้านดงแคน   เบอร์โทร.081-8727488 
73. นายจ าเนียร  สัญจรรัตน์  ผอ.โรงเรียนบ้านพันดอน   เบอร์โทร.081-5457719 
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อ าเภอศรีธาตุ 
 

(10) กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนจ าปีศรีธาตุ ประกอบด้วย 
 

1.นายอุทัย  หนูทอง  ผอ.โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ เบอร์โทร. 087-8547970 
2. นายพายุ  ภูค าวงษ์  ผอ. โรงเรียนบ้านโคกศรี  เบอร์โทร. 082-1074565 
3. นายประกาย  นวสิมมา  ผอ. โรงเรียนบ้านกอก  เบอร์โทร.093-3243213 
4.นายศุภชัย  ส าเริง  ผอ. โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา เบอร์โทร.089-2775066 
5.นายเสกสรร  โสภารัตน ์ ผอ. โรงเรียนชุมชนจ าป ี เบอร์โทร.084-9759153 
6.นายชาญชัย  ศิริสมพงษ์  ผอ. โรงเรียนบ้านโนนสูง  เบอร์โทร.086-2313073 
7.นายแสง  เหล่าพร  ผอ. โรงเรียนบ้านโคกน้อย เบอร์โทร.081-7089021 
8.นายสุจิต  นารัตน์โท  ผอ. โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย เบอร์โทร.083-3459388 
9.นายวีระศักดิ์  เหล่าก้อนค า ผอ. โรงเรียนบ้านดูนเลา  เบอร์โทร.093-4363978 
10.นางสายทิพย์  ไพศาล  ผอ. โรงเรียนบ้านโนนม่วง เบอร์โทร.090-7452415 
 
 
(11) กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหัวนาค า ประกอบด้วย 
 
11.นายสายัณห์  สิมพา  ผอ. โรงเรียนบ้านค าเมยวิทยาคม เบอร์โทร.085-6429093 
12.นายพรประเสริฐ  ศรีสุนาครัว ผอ. โรงเรียนบ้านค ากุงประชานุกูล เบอร์โทร.081-9650998 
13.นายสุนทร  ค าวงษ์  ผอ. โรงเรียนบ้านโคกกลาง เบอร์โทร.084-7851804 
14.นายสัญญชัย  ไชยโสดา ผอ. โรงเรียนบ้านค าบอน  เบอร์โทร.088-3255076 
15.นายสมชัย  พรหมจารีย์ ผอ. โรงเรียนค าค้อพิทยศึกษา เบอร์โทร.081-9745437 
16.นาย    ผอ. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เบอร์โทร. 
17.นางประภาภรณ์  ภูขาว ผอ. โรงเรียนบ้านโนนอ านวย เบอร์โทร.080-7405389 
18.นายณรงค์ชัย  สิมพา  ผอ. โรงเรียนบ้านหนองท่มค าเจริญ เบอร์โทร.087-2164740 
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(12) กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโปร่งตาดทองก้าวหน้า ประกอบด้วย 
 
19.นายประยูร  กงลา  ผอ. โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ เบอร์โทร.081-9640393 
20.นายสมัย  บูชาอินทร์  ผอ. โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ เบอร์โทร.081-5922829 
21.นายนิติพงษ์  โพธิ์หล้า  ผอ. โรงเรียนบ้านโปร่ง  เบอร์โทร.092-2949869 
22.นายปัญญา  กระทุ่มขันธ์ ผอ. โรงเรียนบ้านป่าหวาย เบอร์โทร. 087-8598569 
23.นายมนตรี  วงษ์อารีย์  ผอ. โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง  เบอร์โทร.081-7088515 
24.นายด ารงศักดิ์  พรมบุตร ผอ. โรงเรียนบ้านสามขา  เบอร์โทร.087-2154466 
25.นายทรงฤทธิ์  รีศรีค า  ผอ. โรงเรียนบ้านสมดี  เบอร์โทร.083-3508866 
26.นาย    ผอ. โรงเรียนบ้านค าปลากั้ง เบอร์โทร. 
 
 
(13) กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนายูงนกเขียน ประกอบด้วย 
 
27.นายยงยุทธ  สิมพา  ผอ. โรงเรียนบ้านนายูง  เบอร์โทร.081-7081805 
28.นายพิสดาร  สังโวลี  ผอ. โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง เบอร์โทร.087-8665558 
29.นายบัณฑิต  อรรคพิณ  ผอ. โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว เบอร์โทร.081-7687799 
30.นาย ยุทธนา  อัมวรรณ ผอ. โรงเรียนบ้านค าดอกไม้ เบอร์โทร.081-0483483 
31.นายทรงศักดิ์  ศรีสุบัว  ผอ. โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน เบอร์โทร.087-2196327 
32.นายธรรมวิช  สอนสกุล ผอ. โรงเรียนบ้านค าม่วง  เบอร์โทร.080-7509085 
33.นายวุฒิชัย  ทองค า  ผอ. โรงเรียนบ้านโคกก่อง เบอร์โทร.084-5182733 
34.นายสุทัศน์  โยธากุล  ผอ. โรงเรียนบ้านป่าไร่  เบอร์โทร.080-7578700 
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อ าเภอโนนสะอาด 
(14) กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโนนสะอาดหนองโพธิ์ ประกอบด้วย 

 
1. ว่าที่ ร.ต. สมบัติ  เกิดเพชร ผอ.โรงเรียนบ้านหาดสถาพร เบอร์โทร.081-7683175 
2. นายยุทธศิลป์  อินทรพานิช ผอ.โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง เบอร์โทร.082-8589510 
3. นาย อุดม  ศรีชาทุม  ผอ.โรงเรียนบ้าน โพธิ์ชัยดอกค า เบอร์โทร.081-9651016 
4. นายเวชกูล  เยาวรุตม์  ผอ.โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีส าราญ เบอร์โทร.081-9740730 
5. นาย ชูชัย  อุดมพงษ์  ผอ.โรงเรียนบ้าน เสาเล้าผักชีศรีสวัสด์เบอร์โทร.081-9743312 
6. นาย ทวี  โนนทิง  ผอ.โรงเรียนบ้าน ห้วยแสงอรุณวิทยาเบอร์โทร.081-7390102 
7. นางกนกสวรรยา กองปัญญา ผอ.โรงเรียนบ้าน หนองกุง  เบอร์โทร.082-8521795 
8. นาย สมภาร  กองสมบัติ ผอ.โรงเรียนบ้านนาเหล่า  เบอร์โทร.081-9656622 
9. นายสุนทร  นันทะมา  ผอ.โรงเรียนบ้านโนนทองค าเจริญ เบอร์โทร.080-7480619 
10. นายปรมณู  มุกดาม่วง ผอ.โรงเรียนบ้านโนนจ าปาประชาสรรค์  เบอร์โทร.089-8631708 
11. นายอ านาจ  สารีแก้ว  ผอ.โรงเรียนบ้านป่าไม้โนนสวรรค์ เบอร์โทร.081-8446278 

 
 
(15) กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโนนสะอาดโคกกลาง ประกอบด้วย 
 
12. นายวิเชียร อามาตย์ทัศน์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด เบอร์โทร.087-2556051 
13. นาย วิชิต  ภูคัสมาส  ผอ.โรงเรียนบ้านหัวฝาย  เบอร์โทร.080-1785369 
14. นาย บรรจง  ดีแป้น  ผอ.โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า  เบอร์โทร.087-2267344 
15. นาย ภานุมาต  สะอาด ผอ.โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ าเกลี้ยง เบอร์โทร.081-9751021 
16. นายมนตรี  ผ่องแผ้ว ผอ.โรงเรียนบ้าน โคกกลางหนองแวงใหญ่ เบอร์โทร.087-2300442 
17. นาย อรุณ  อุทุมทอง  ผอ.โรงเรียนบ้าน ค าเต้าแก้วหินลาดเบอร์โทร.089-5726900 
18. นายประสงค์  รามวิเศษ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้วเบอร์โทร. 
19. นาย    ผอ.โรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชา เบอร์โทร. 
20. นาย อนันต์  รามโคตร  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสง่า  เบอร์โทร.081-0617897 
21. นายประสาท บุดดานอก ผอ.โรงเรียนบ้านม่วงดง  เบอร์โทร.0814-0573844 
22. นาย ชวา  ป้องขวาลา  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองจาน เบอร์โทร.089-5772996 
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(16) กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบุ่งแก้วทมนางาม ประกอบด้วย 
 
23. นาย สุริยะ  ศรีสุโคตร  ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว เบอร์โทร.082-1059685 
24. นายสุรพล  มหิพันธุ์  ผอ.โรงเรียนบ้านโนนส าราญ เบอร์โทร.081-7685371 
25. นาย ชูศักดิ์วิทย์  แสนปัญญา ผอ.โรงเรียนบ้านกุดขนวน  เบอร์โทร.081-7088404 
26. นาย ณัฐภูมิ  บุญสาร  ผอ.โรงเรียนบ้าน โคกล่าม  เบอร์โทร.081-9751070 
27. นาย ประดิษฐ์  การไร่  ผอ.โรงเรียนบ้าน กระเบื้องโนนทิง เบอร์โทร.082-8461974 
28. นายวันชัย  ชลธ ี ผอ.โรงเรียนบ้าน หนองโก  เบอร์โทร.087-9643636 
29. นาย พิชิต  ลุนสะแกวงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านบะยาว  เบอร์โทร.088-5338366 
30. นายชัยนาท ภูธนกรานต์ ผอ.โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า เบอร์โทร.081-5448907 
31. นาย สุเมธ  จิตขันตี  ผอ.โรงเรียนบ้านทมนางาม เบอร์โทร.086-2408801 
32.     ผอ.โรงเรียนบ้านค้อน้อย  เบอร์โทร. 

 
 

อ าเภอวังสามหมอ 
 

(17) กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 1 ประกอบด้วย 
 

1. นาย    ผอ. โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ เบอร์โทร. 
2. นายอภิชาต  ศรีสุชาติ  ผอ. โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์เบอร์โทร.089-5451866 
3. นายแสนศรี  ผัดเชตร  ผอ. โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า เบอร์โทร.081-9644370 
4. นายเด่นพงษ์  ดาวษาวะ  ผอ. โรงเรียนบ้านไทยสมพร เบอร์โทร.086-8533175 
5. นายสุริยันต์  ภูขาว  ผอ. โรงเรียนบ้านโนนสวาง เบอร์โทร.085-7605613 
6. นายชานนท์  ต้นยวด  ผอ. โรงเรียนบ้านหาญใจพิทยาคม เบอร์โทร.087-8560404 

 
(18) กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 2 ประกอบด้วย 
 

7. นายถนอมคิด  วงศ์พิมพ์สอน ผอ. โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง เบอร์โทร….. 
8. นายขจรเกียรติ มานิกลักษณ์ ผอ. โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา เบอร์โทร.086-8518399 
9. นายทวี  ศรีธรรมบุตร  ผอ. โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร เบอร์โทร.081-9653508 
10. นางมนัสกมล ทองสมบัติ  ผอ. โรงเรียนบ้านโคกเล้า  เบอร์โทร.081-1182898 
11. นายจรรยาพิสุทธิ์  สิทธิโชติ ผอ. โรงเรียนบ้านนาแก  เบอร์โทร.086-2376035 
12. นายถาวร  สารกอง  ผอ. โรงเรียนบ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย เบอร์โทร.083-1498904 
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(19) กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 3 ประกอบด้วย 
 

13. นายเสถียร  แสงกล้า  ผอ. โรงเรียนบ้านค ายาง  เบอร์โทร.087-8560902 
14. นายสันต์  ต้นค าใบ  ผอ. โรงเรียนบ้านดงกลาง  เบอร์โทร.081-4714929 
15.     ผอ. โรงเรียนบ้านดานใหญ่พิทยาคาร เบอร์โทร….. 
16. นายชาติณรงค์ ไชยทองศรี ผอ. โรงเรียนบ้านผาทอง  เบอร์โทร.081-9543781 
17.     ผอ. โรงเรียนบ้านวังทอง  เบอร์โทร….. 
18. นายสันติ  ดอนแสง  ผอ. โรงเรียนบ้านค าจวง  เบอร์โทร.087-8672645 
19. นายสมศรี  จันทร์อ่อน  ผอ. โรงเรียนบ้านค าน้อย  เบอร์โทร.081-9549780 
20. นายสุนันท์  นามมุงคุณ  ผอ. โรงเรียนบ้านค าไฮพิทยาคม เบอร์โทร.086-2288581 
21. นายประภาส  จิตธรรมา  ผอ. โรงเรียนผาสุกประชานุกูล เบอร์โทร.089-9446736 

 
(20) กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 4 ประกอบด้วย 
 

22. นายพงษ์พันธุ์  ขันธะโฮม  ผอ. โรงเรียนบ้านค าโคกสูง เบอร์โทร.081-2602242 
23. นายกิตตชิัย  อ่ิมชมชื่น  ผอ. โรงเรียนบ้านดงง่ามนางาม เบอร์โทร.081-2605221 
24. นายคณาณัชภูมิ  ภูขาว  ผอ. โรงเรียนบ้านหนองไผ่พรเจริญ เบอร์โทร.082-1065559 
25. นายวิมล  ร่มวาปี   ผอ. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ เบอร์โทร.089-6224959 
26. นายสมาน  ถาไชยลา  ผอ. โรงเรียนบ้านโคกสะอาด เบอร์โทร. 
27.     ผอ. โรงเรียนบ้านท่าลาด  เบอร์โทร…. 
28. นายสัญญา  ศรีหริ่ง ผอ. โรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ เบอร์โทร.087-8621468 
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                                อ าเภอหนองแสง 
 
(21) กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองแสง 1  ประกอบด้วย 
 

1. นายทองบาง  แถนสีแสง  ผอ. โรงเรียนอนุบาลหนองแสง เบอร์โทร.081-8733007 
2. นายราชัย  รัตโน   ผอ. โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม เบอร์โทร.087-8634036 
3. นายปลูก  พรมรัตน์  ผอ. โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ เบอร์โทร.080-1815267 
4. นายสมหวัง  บ ารุงภักดี  ผอ. โรงเรียนบ้านหนองหว้า เบอร์โทร.086-6348442 
5. นางมยุรี  จันทอน  ผอ. โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ า เบอร์โทร.085-6935321 
6. นายนิยม  คลังแสง  ผอ. โรงเรียนทับกุงประชานุกูล เบอร์โทร.089-8948543 
7. นายไสว  หมั่นเก็บ  ผอ. โรงเรียนบ้านโคกสว่าง เบอร์โทร.081-8733433 
8. นายอดิศร  โยธะชัย  ผอ. โรงเรียนค าบอนประชาสรรค์ เบอร์โทร.082-1214157 
9. นายสถิตย์  จันทร์โสม  ผอ. โรงเรียนบ้านหนองแสง เบอร์โทร.081-9542411 

 
(22) กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองแสง 2  ประกอบด้วย 
 

10. นายพิทยา  อัมวรรณ  ผอ. โรงเรียนบ้านนาฝาย  เบอร์โทร.081-2618792 
11. นายสมจิตร  แสงตะวัน  ผอ. โรงเรียนบ้านแสงสว่าง เบอร์โทร.089-8406634 
12. นายฉัตรชัย เหลาเกลี้ยงดี  ผอ. โรงเรียนบ้านทับไฮ  เบอร์โทร.081-0537264 
13. นางสาวสุปราณี  โสภาค า  ผอ. โรงเรียนบ้านท่าสี  เบอร์โทร.081-2509852 
14. นายสมทรง  เพ็งโสภา  ผอ. โรงเรียนบ้านท่ายม  เบอร์โทร.081-9544866 
15. นางมะลิวัลย์  นามศรี  ผอ. โรงเรียนบ้านหนองบัว เบอร์โทร.089-8634286 
16. นายเวศน์  แก้วมหาวงศ์  ผอ. โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง เบอร์โทร.081-8733440 
17. นายทองหล่อ  พาอ่อนตา  ผอ. โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง เบอร์โทร.086-2135612 
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                                อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม 
 
(23) กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนาม่วง  ประกอบด้วย 
 
1. นายพัฒนา  ศรีโบราณ ผอ.โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคมเบอร์โทร. 081-9745729 
2. นายวิไล  ไชยดี    ผอ.โรงเรียนบ้านอุ่มจาน  เบอร์โทร.081-9746961 
3. นายวิษณุพร  เขียวลุน   ผอ.โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้าเบอร์โทร.081-9658478 
4. นายบัวลอย  คลองสนั่น   ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสา   เบอร์โทร.087-2214292 
5. นายภิญโญ  บัวเผื่อน   ผอ.โรงเรียนบ้านเมืองปัง   เบอร์โทร.081-7088491 
6. นายสวาท  ภูค าวงศ์    ผอ.โรงเรียนบ้านน้ าเที่ยงลานเตหนองเม็กเบอร์โทร.090-4048500 
7. นายสมควร  เสนาภักดี  ผอ.โรงเรียนบ้านนาม่วง   เบอร์โทร.087-8643693 
8. นายปัญญาพิพัฒน์  บ ารุง  ผอ.โรงเรียนบ้านโพนทอง   เบอร์โทร.088-3379116 
9. นายอาคม  มิกราช   ผอ.โรงเรียนบ้านโนนแสวง  เบอร์โทร.089-5754438 

 
 

(24) กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสามพาดอุ่มจาน  ประกอบด้วย 
 
10. นาย      ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดฯ  เบอร์โทร. 
11. นายวิมล  วงษ์ค าด้วง  ผอ.โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล เบอร์โทร.081-0597271 
12. นางสงบ  จันทรเสนา  ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ เบอร์โทร.081-2615431 
13. นายสมัย  ทะวาปี  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว เบอร์โทร.081-8739364 
14. นายสิทธิศักดิ์  ศรีนา   ผอ.โรงเรียนบ้านเชียงกรม  เบอร์โทร.081-4711646 
15. นายโสภณ  ภูมิสุราษฎร์  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง เบอร์โทร.084-7867791 
16. นายมานิต  ค ามี   ผอ.โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง เบอร์โทร.089-2743036 
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บทท่ี  4 

 
การเตรียมการป้องกัน 

1.  กล่าวโดยทั่วไป 
 งานที่มีความส าคัญต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ได้แก่ การจัดเตรียมและหาวิธีการป้องกัน
มิให้ประสบภัยขึ้นหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดภัยขึ้น เพื่อลดผลกระทบที่เป็นอันตรายและ
การสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของ นักเรียนผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนร่วมกัน
ปฏิบัติตั้งแต่ยามปกติ 
 
2.  วัตถปุระสงค์ 
 2.1  เพ่ือเตรียมการต่าง ๆ ที่จ าเป็นให้สามารถเผชิญภัยพิบัติต่าง ๆ ตั้งแต่ยามปกติ 
 2.2  เพ่ือให้การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีระบบไม่สับสน ส่งผลต่อการ
ลดอันตรายและความสูญเสียให้เกิดข้ึนน้อยที่สุด 
 
3.  นโยบาย 
 เพ่ือเตรียมระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ให้มีขีดความสามารถพร้อมเผชิญภัยได้ทุก
รูปแบบ  ตั้งแต่ภาวะปกติจึงก าหนดนโยบายดังนี้ 
 3.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการวางแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตพ้ืนการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยของพ้ืนที่ และสามารถน าไป
ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริงและจัดให้มีการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างสม่ าเสมอ 
 3.2 สนับสนุนและส่งเสริมการปรับปรุงองค์กรที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุก
ระดับให้มีความสอดคล้องเข้มแข็งและมีขีดความสามารถท่ีจะปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านโครงสร้าง
องค์กร อัตราก าลัง งบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีอันจ าเป็นต่อการปฏิบัติการ 
 3.3 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและปรับปรุงงานการป้องกันสาธารณภัย ภัยพิบัติและวกฤตการณ์ ของ 
สพป.อุดรธานี เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยในพื้นท่ี
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ 
           3.4 ส่งเสริมให้มีการประสานงานและร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในภาวะปกติ 
 3.5 ให้มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัยแก่ทุกโรงเรียนในสังกัดและประชาชนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ในการป้องกันและระงับภัยที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนในสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนและ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยประเภทต่าง ๆ  
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4.  การปฏิบัติ 
 การเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 2 มีการเตรียมความพร้อม ดังนี้ 

4.1 การเตรียมคน อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ 
4.2 จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ครบถ้วนทุกหน้าที่ ซักซ้อม

ฝึกซ้อมอบรมและก าหนดวิธีการปฏิบัติตามหน้าที่และขั้นตอนต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ 

4.3 จัดตั้งผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ หน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้องเพ่ือช่วยในการ
ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพพิเศษต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามแผนนี้ 

4.4 จัดให้มีการจัดท าแผนการปฏิบัติและมีการซักซ้อมตั้งแต่ยามปกติ เพ่ือให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติ
ได้ทันทีเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น 

4.5 ก าหนดแนวทางและด าเนินการใช้ระบบการสื่อสาร ทางโทรศัพท์ โทรสาร รวมถึงระบบการ
กระจายข่าวท้องถิ่น เช่นเสียงตามสาย เพ่ือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง 
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                                              บทท่ี  5 
 

การปฏิบัติเมื่อเกิดภัย 
 
การปฏิบัติเม่ือเกิดภัย  ประกอบด้วย  กิจกรรมที่ส าคัญ  เช่น 

- การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ สพป.อด.2 
- การให้ความช่วยเหลือและกู้คืน 
- การอพยพนักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน 
- การรักษาความสงบเรียบร้อย 
- การร้องขอความช่วยเหลือ 

ฯลฯ 
1.  บทน า 
 การปฏิบัติเมื่อเกิดภัย  ได้แก่  การขจัดหรือลดความรุนแรงของภัย  รวมทั้งการรักษาขวัญและความ
เป็นระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และประชาชนให้คงไว้เป็นงานที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและ
ประชาชนจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันด าเนินการเป็นการเร่งด่วนเพื่อให้ภาวะภัยหมดสิ้นโดยเร็วโดยศูนย์
ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ สพป.อด.2 และบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับท าหน้าที่ในการ
อ านวยการให้ทุกส่วนราชการ องค์กรเอกชนและบุคคลในเขตรับผิดชอบเข้าด าเนินการปฏิบัติให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 
2.  วัตถปุระสงค์ 
 การปฏิบัติเมื่อเกิดภัยกระท าเพ่ือวัตถุประสงค์  3  ประการ คือ 

2.1 เพ่ือสงวนรักษาชีวิตและทรัพย์สินของราชการและนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน 

2.2 เพ่ือระงับภัยที่เกิดข้ึนให้ยุติลงโดยเร็วและบรรเทาอันตรายอันเกิดต่อเนื่องจาก     สา
ธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ 

2.3 เพ่ือรักษาขวัญก าลังใจ และความเป็นระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการ
เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์สาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์และประชาชนให้คงไว้ระหว่างที่ภัย
ยังปรากฏอยู่ 
3.  นโยบาย 
 เพ่ือให้การเข้าระงับและบรรเทาภัยที่เกิดขึ้นหรือใกล้จะเกิดขึ้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว  ทันต่อเหตุการณ์  
สามารถลดอันตรายและความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงก าหนดนโยบาย  ดังนี้ 
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3.1 ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์สาธารณภัย, ภัยพิบัติและ
วิกฤตการณ์ สพป.อุดรธานี เขต 2 ระดมทรัพยากรและสรรพก าลังเข้าไปด าเนินการระงับและบรรเทาภัยที่
เกิดข้ึน ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และหากจ าเป็นในเร่งขอรับการสนับสนุนจากท้องที่
ใกล้เคียงในทันที 

3.2 ให้ประสานงานและร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กรภาคเอกชนภายใต้
การสั่งการของผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ สพป.อด.2  

3.3   ให้ศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ สพป.อด.2 เป็นศูนย์กลาง
ในการประสานงานและอ านวยการในการเข้าระงับภัยที่เกิดขึ้นในท้องที่กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนและให้การ
สนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติแก่กลุ่มเครือข่ายต่างๆเมื่อได้รับการร้องขอหรือทราบเหตุการณ์ 

3.4 ให้ถือว่าการรักษาชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาและ ประชาชนที่ประสบภัยเฉพาะหน้าเป็นความเร่งด่วนสูงสุดในการเข้าระงับและบรรเทาภัย 

3.5 ให้ถือว่าการด าเนินการอพยพ นักเรียนผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และ ประชาชนออกจากพ้ืนที่อันตราย  ให้กระท าได้เท่าที่จ าเป็น  ภายใต้การสั่งการของผู้อ านวยการศูนย์
ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ สพป.อด.2  

3.6 ให้มีการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยในบริเวณเหตุการณ์  และให้มีการอนามัย
ในบริเวณท่ีรับการอพยพ นักเรียนผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ ประชาชน ออกอย่างต่อเนื่อง
จนกว่าเหตุการณ์จะยุติ 

3.7 ให้มีการควบคุมบริเวณท่ีเกิดเหตุการณ์และบริเวณท่ีรับการอพยพเพ่ือการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและเพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ นักเรียนผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาและประชาชน 

3.8 ให้มีการสรุปสถานการณ์แถลงแก่สื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือป้องกันมิให้
ประชาชนเกิดความสับสนในเหตุการณ์ 
 
4.  การปฏิบัต ิ

กิจกรรมหลักและความส าคัญของศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ สพป.อด.2 
คือการเข้าระงับและต่อต้านสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ ที่ก าลังจะเกิด  หรือเกิดขึ้นแล้วให้หมดสิ้นไป
โดยรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพเพ่ือลดอันตรายและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนผู้ปกครอง
ครู และบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  

4.1 การปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย 
4.1.1 เมื่อเกิดสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต 2 ให้ ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ สพป.อด.2  ด าเนินการ
ประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
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4.1.2 การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจในระดับกลุ่มโรงเรียน 
1) ด าเนินการควบคุมพ้ืนที่ที่ประสบภัยและอ านวยการปฏิบัติทั้งปวงในพื้นที่นั้น 
2) ด าเนินการประกาศแนะน า  แจ้งเตือนนักเรียนผู้ปกครองครู และบุคลากร

ทางการศึกษาและประชาชนให้หลบภัยหรือเตรียมการป้องกันเพ่ือลดอันตรายและความเสียหายหากจ าเป็น
และสมควรให้ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ สพป.อด.2 สั่งการให้
ด าเนินการป้องกันภัยตามแผนที่เตรียมการไว้ล่วงหน้าตามควรแก่กรณี 

4.1.3 การจัดตั้งหน่วยกู้ภัยขึ้นในศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ 
1) เตรียมพร้อมประจ า  ณ  ที่ตั้งมีเจ้าหน้าที่เครื่องมือ  เครื่องใช้  อุปกรณ์   

เครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะให้พร้อมที่จะระงับและบรรเทาภัย 
2) หน่วยกู้ภัยประกอบด้วย 

-  ชุดเคลื่อนที่เร็ว  สามารถเคลื่อนที่ออกไประงับและบรรเทาภัยได้ทันที 
3) เมื่อภัยลุกลามจนเกินก าลังของหน่วยจะระงับภัยได้โดยล าพัง หรือไม่อาจ 

ระงับได้โดยรวดเร็วตามขีดความสามารถที่มีอยู่ให้ ศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ สพป.
อด.2 แจ้งขอก าลังสมทบจากกองอ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตท้องที่ติดต่อหรือเขตท้องที่อ่ืน ตามที่ได้
มีการประสานกันไว้ 

4.1.4 การอพยพ 
1) จัดให้มีสถานที่ปลอดภัยส าหรับนักเรียนผู้ปกครองครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาและประชาชนและเจ้าหน้าที่ 
2) การอพยพ  นักเรียนผู้ปกครองครู และบุคลากรทางการศึกษาและ

ประชาชนและส่วนราชการออกจากพ้ืนที่อันตรายให้ด าเนินการเท่าที่จ าเป็นและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  ทั้งนี้ให้
พึงระมัดระวังมิให้เกิดผลเสียหายทางด้านจิตวิทยามวลชนด้วย 

4.1.5 การรักษาความสงบเรียบร้อย 
จัดให้มีระบบการรักษาความสงบเรียบร้อย  โดยก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจและ

อาสาสมัครตามความเหมาะสม 
 

 4.2  การปฏิบัติเม่ือสาธารณภัยรุนแรงเกินขีดความสามารถของศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย      
ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ สพป.อด.2   
 กรณีท่ีเกิดสาธารณภัยอย่างรุนแรงเกินขีดความสามารถของ ศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติและ
วิกฤตการณ์ สพป.อด.2 จะสามารถรับสถานการณ์ได้  ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้อ านวยศูนย์ปฏิบัติการสาธารณ
ภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ สพป.อด.2 ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันบรรเทาสาธารรณภัย ภัยพิบัติและ
วิกฤตการณ์ ที่เกิดขึ้น  จ าเป็นที่จะต้องจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้นเพ่ือท าการ
บรรเทาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นท่ีเกิดเหตุให้ทั่วถึงภายใน 24 ชั่วโมง 
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5.  องค์กรปฏิบัตกิารช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นภารกิจที่จะต้องอาศัยความร่วมมือในการปฏิบัติการจากทุกหน่วยงาน 
ซึ่งจะมีการประสานการปฏิบัติเพ่ือให้บังเกิดเอกภาพอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้ 
 ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ สพป.อด.2 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้นเพ่ือปฏิบัติงานในพ้ืนที่กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ประสบ
ภัยหรือพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือท าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทันทีท่ีสาธารณภัยได้เกิดขึ้นอย่างรุนแรงเพื่อท าหน้าที่
เป็นหน่วยงานหลักในการอ านวยการและประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ไปร่วมปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่เพ่ือให้การปฏิบัติการมีเอกภาพเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลสูงสุด 

5.1 โครงสร้างศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ประกอบด้วย 
5.1.1 ฝ่ายอ านวยการ 
5.1.2 ฝ่ายแจ้งเตือนภัย 
5.1.3 ฝ่ายประสานช่วยเหลือ 
5.1.4 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร 
5.1.5 ฝ่ายรับบริจาคและบัญชี 
5.1.6 ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย 
5.1.7 ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ 

5.2 ภารกิจหน้าที่ของแต่ละฝ่ายต่าง ๆ 
5.2.1 ฝ่ายอ านวยการ  มีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 

เขต 2 มีหน้าที่ 
1) งานงบประมาณและพัสดุ  และงานก าลังพล 
2) ติดตามข่าวกรอง  รายงานสถานการณ์และรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์และ

ประเมินสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น 
3) ประสานการปฏิบัติงานกับกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้น 
4) ประสานและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ตามภารกิจที่ได้รับ

มอบหมาย  ให้เป็นไปตามนโยบายและการสั่งการของผู้บังคับการในศูนย์ 
5) รับมอบและถือปฏิบัติตามนโยบายและค าสั่งของผู้อ านวยการศูนย์ 
6) ตรวจสอบงานเรื่องราวของฝ่ายต่าง ๆ ก่อนน าเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ 
7) จัดประชุมต่าง ๆ ในภารกิจที่เกี่ยวข้องของศูนย์ฯ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชา

มอบหมาย 
8) งานจัดตั้งศูนย์สั่งการและศูนย์ข้อมูลด้านต่าง ๆ และการสั่งการปฏิบัติภารกิจ 

ของส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
9) ให้ข้อมูล  ค าแนะน า  ด้านวิชาการในการบรรเทาและระงับภัยที่เกิดขึ้น 
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10) ปฏิบัติการบรรเทาและกู้ภัยร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ ในส่วนปฏิบัติการ 
11) อพยพช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปยังสถานที่ปลอดภัย 
12) ปฏิบัติงานธุรการและงานบริการต่าง ๆ รวมทั้งงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของฝ่ายใด 
                     5.2.2  ฝ่ายแจ้งเตือนภัย คณะกรรมการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์สาธารณภัย,  
ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ ของ สพป.อุดรธานี เขต 2 มีหน้าที่ 

1) การติดตามข้อมูลการพยากรณ์อากาศและข้อมูลอุทกวิทยา 
2) การติดตามข้อมูลสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ 
3) วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดหรืออาจเกิดข้ึนและแจ้ง

เตือนภัย 
4) การเฝ้าระวังและตรวจสอบสิ่งบอกเหตุ 

5.2.3 ฝ่ายประสานการช่วยเหลือ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 
2   มีหน้าที่  ดังนี้ 
1) การจัดเตรียมและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้  ยานพาหนะและครุภัณฑ์กู้ภัย 
2) การประสานหน่วยแพทย์และพยาบาลผู้ป่วย  และกิจการสุขภาพอนามัย เพื่อให้

การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย  และล าเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล 
3) การประสานการขนส่ง  เพ่ือขนส่งสิ่งของ  เครื่องอุปโภคบริโภคจากศูนย์ไป

ให้แก่ผู้ประสบภัยในพ้ืนที่ตามจุดที่ได้ก าหนดไว้และจัดส่งสิ่งของเครื่องอุปโภค
บริโภค  จากสถานที่รับบริจาคไปยังศูนย์ฯ 

4) การระดมก าลังพลและอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ 
5) จัดหาที่อยู่อาศัยและจัดให้มีระบบสุขาภิบาลส าหรับผู้อพยพอย่างเพียงพอ 
6) จัดหาเต็นท์  เสื่อปูนอน  ผ้าห่ม  ส าหรับการพักอาศัยชั่วคราว  ตลอดจน

ประสานขอรับบริจาคสิ่งของดังกล่าวจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ 
5.2.4 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์

สาธารณภัย,  ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ ของ สพป.อุดรธานี เขต 2      มีหน้าที่ดังนี้ 
1) งานสื่อสาร  มีหน้าที่ 

-  ติดตั้งควบคุม  ก ากับ  ดูแลเครื่องมืออุปกรณ์และระบบการสื่อสารในการ  
                                        ติดต่อประสานงานตามเครือข่ายต่าง ๆ 
        -  รับส่งข่าวสารข้อมูลในภารกิจต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับศูนย์ 
        -  ประสานการปฏิบัติในการส่งข้อมูลและข่าวสารแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่   
                                             เกี่ยวข้อง 
                                   -  ติดตั้ง  ควบคุม  ก ากับ  ดูแล  ระบบไฟฟ้า  เสียง  และแสงสว่างบริเวณศูนย์ 
   2)  งานประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ 
           -  ประชาสัมพันธ์และจัดการด้านข่าวสารเพ่ือให้ข้อเท็จจริงแก่สาธารณชน 
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           -  ประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชน  หน่วยงานของรัฐ  ภาคเอกชนและ 

            องค์กรชุมชนเพ่ือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทาง 
            ราชการ 

 5.2.5  ฝ่ายรับบริจาคและบัญชี  คณะกรรมการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์สาธารณภัย,   
ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ ของ สพป.อุดรธานี เขต 2 มีหน้าที่ 
   1)   รับบริจาคสิ่งของ  เครื่องอุปโภคบริโภค  และจัดท าบัญชีควบคุมการรับจ่าย  

       รวมทั้งการสรุปยอดรวมทั้งหมด 
2) จัดเก็บรักษาสิ่งของที่ได้รับบริจาคไว้และจัดส่งสิ่งของที่ได้รับบริจาคตามที่ 

ผู้อ านวยการศูนย์ฯมอบหมาย 
3) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงินและการเบิกจ่ายทุกกรณีเกี่ยวกับเงินงบกลาง   

รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นของศูนย์ฯ 
4) รับบริจาคเงินสด  ดร๊าฟท์  เช็ค  และลงทะเบียนออกใบเสร็จรับการบริจาคให้ 

ถูกต้องและเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 5.2.6  ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย  สถานีต ารวจภูธรอ าเภอกุมภวาปี, อ าเภอวังสามหมอ, อ าเภอ
ศรีธาตุ, อ าเภอโนนสะอาด, อ าเภอหนองแสง, อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม  ชุด อปพร. ทุกนาย  ชุดหนึ่งต าบล
หนึ่งทีมกู้ภัย ชุดอปพร.และชุดหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ภัย  มีหน้าที่ 
   1)  ตรวจตราป้องกันการโจรกรรม 
   2)  รักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุและพ้ืนที่รับการอพยพ 
   3)  จัดระเบียบการจราจรในเส้นทางคมนาคม 
 5.2.7  ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ   

สพป.อุดรธานี เขต 2   และที่ท าการปกครองอ าเภอกุมภวาปี อ าเภอวังสามหมอ อ าเภอศรีธาตุ อ าเภอ
โนนสะอาด อ าเภอหนองแสง อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม  สถานีต ารวจภูธรอ าเภอกุมภวาปี, อ าเภอวังสามหมอ, 
อ าเภอศรีธาตุ, อ าเภอโนนสะอาด, อ าเภอหนองแสง, อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม  องค์การบริหารส่วนต าบลทุก
ต าบล และเทศบาลในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีหน้าที่ 
   1)   ส ารวจความเสียหายของสิ่งสาธารณประโยชน์และความเสียหายด้าน 

      การเกษตรตลอดจนวางแผนการฟื้นฟูบูรณะ 
2)   ร่วมจัดท าโครงการฟ้ืนฟูบูรณะเพ่ือซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ 
3) ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ที่ประสบภัยซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่

ได้รับความเสียหายให้สามารถใช้การได้ในเบื้องต้นและการวางแผนแก้ไขปัญหา
ในระยะยาว 

4) ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เส้นทางคมนาคม  ตลอดจน
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่เสียหายเพ่ือให้สามารถใช้การได้ในเบื้องต้น 

5) ก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
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6) วางแผนการจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยตามจุดต่าง ๆ อย่าง
ทั่วถึง 

7) ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ที่ก าหนดไว้ 
5.2.8 ส่วนสนับสนุน ประกอบด้วย  เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1, 3, 4 ที่ไม่ได้

ประสบภัย  มูลนิธิต่างๆ และองค์กรเอกชน  ภาคเอกชนหน่วยงานอื่น ๆตามจ าเป็น มีหน้าที่  ให้การสนับสนุน
ในด้านก าลังพล  ยานพาหนะ  เครื่องมือ อุปกรณ์อากาศยานและสิ่งต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งจ าเป็นในการบรรเทา
และระงับภัยที่เกิดขึ้นเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิผลสูงสุด 

5.2.9 คณะที่ปรึกษา  ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ตามที่ผู้อ านวยการศูนย์ฯ
แต่งตั้ง นายอ าเภออ าเภอวังสามหมอ  นายอ าเภออ าเภอศรีธาตุ  นายอ าเภออ าเภอกุมภวาปี นายอ าเภออ าเภอ
โนนสะอาด   นายอ าเภออ าเภอหนองแสง  นายอ าเภออ าเภอประจักษ์ศิลปาคม  

- คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุกต าบล  
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกต าบล มีหน้าที่ให้ข้อแนะน าและค าปรึกษาในการอ านวยการ

และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบรรเทาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแก่ผู้อ านวยการศูนย์ฯ 
 
6.  ระบบการปฏิบัติ 
 ระบบการปฏิบัติประกอบด้วย  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 

6.1 การด าเนินการก่อนเกิดภัยหรือภัยใกล้จะเกิดข้ึน 
ในสถานการณ์ปกติให้หน่วยงานตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.1  รับทราบและซักซ้อมความเข้าใจใน
ภารกิจหน้าที่ของตนเอง  พร้อมทั้งเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมอยู่ 
เสมอเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ในทุกโอกาสที่สาธารณภัยได้เกิดขึ้นอย่างรุนแรง  

6.2 การด าเนินการขณะเกิดภัย 
กรณีเกิดสาธารณภัยอย่างรุนแรงให้ผู้อ านวยศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์
ออกค าสั่งจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้น  มีโครงสร้างศูนย์ฯ  ตามท่ีได้
ก าหนดไว้ข้างต้นและมีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ไปประจ าทุกฝ่ายของแต่ละ
ส่วนเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่บรรเทาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึงภายใน 24 ชั่วโมง 

6.3 การด าเนินการภายหลังการเกิดภัย 
เมื่อสถานการณ์สาธารณภัยได้กลับคืนสู่ภาวะปกติแล้ว  ให้ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ออกค าสั่งยุติการ
ปฏิบัติงานและมอบภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชน์ที่
เสียหายให้แก่ส่วนราชการที่รับผิดชอบด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
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บทที่ 6 
 

การฟ้ืนฟูบูรณะ 

1.  กล่าวทั่วไป 

 การฟ้ืนฟูบูรณะภายหลังที่ภัยได้ยุติลงหรือผ่านพ้นไปแล้ว เป็นการด าเนินการทั้งปวงเพ่ือช่วยเหลือ
บรรเทาอันตรายซ่อมแซมสิ่งที่ช ารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ
ทุกส่วน ตลอดจนบุคคลที่อยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชน ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ 

2.  วัตถปุระสงค์ 
 การฟ้ืนฟูบูรณะในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2 เป็นการท าเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

2.1 ให้ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ขั้นต้นแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ประชาชน ที่ประสบภัยอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

2.2 บรรเทาอันตรายอันเกิดจากสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์  
2.3 ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือการฟ้ืนฟูสภาพนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาและ

ประชาชน ที่ประสบภัยให้สามารถด ารงชีวิตกลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว 

3.  นโยบาย 
 เพ่ือให้การฟ้ืนฟูบูรณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและรวดเร็ว ศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัย
พิบัติและวิกฤตการณ์ สพป.อุดรธานี เขต 2 จึงได้ก าหนดนโยบาย ดังนี้ 
 3.1 ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กรภาคเอกชน ในการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบรวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยโดย
จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานเพ่ือการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

3.2 ให้หน่วยงานของรัฐจัดการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหายเป็น 
ปกติ 
 3.3 ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ประสบภัยตามสมควร  

3.4 ประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของประชาชนให้คืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว 
 

4.  ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูบูรณะ 
 การให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูบูรณะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัย
พิบัติและวิกฤตการณ์ โดยการน าทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งก าลังคน  ทรัพย์สิน  เครื่องมือ เข้าร่วมในการฟื้นฟูบูรณะ
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เพ่ือมุ่งหมายใหน้ักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร ทางการศึกษา ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ
สงเคราะห์แบบให้เปล่า และเชิงการกุศลอย่างทันที  ดังนี้ 
 4.1  คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2       
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ มีหน้าที่ส ารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
 4.2  คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2      มี
หน้าที่ส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เพ่ือ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 4.3  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ที่ก าหนดและให้ประสานการให้ความช่วยเหลือกับกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา    สา
ธารณภัยจังหวัด 
 4.4  ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูบูรณะ 
  4.4.1  การให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูบูรณะขั้นต้น  โดยจัดตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์เพ่ือ
ปฏิบัติการในข้ันต้นร่วมกับหน่วยระงับภัยอย่างต่อเนื่อง  ดังนี้ 
   1)  การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วย 
   2)  การขนย้ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สินไปยังที่ปลอดภัย 
   3)  การเลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก 
   4)  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่บุคคลและสถานที่ร่วมกับ
หน่วยงานรักษาความปลอดภัยในพื้นท่ี 
  4.4.2  การให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูบูรณะโดยหน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหลังจากการ
ช่วยเหลือของหน่วยบรรเทาทุกข์ขั้นต้น  ด าเนินการดังนี้ 
   1)  ส ารวจความเสียหาย  และความต้องการด้านต่าง ๆ ของผู้ประสบภัยทั้งภาครัฐ
และเอกชน  โดยจัดท าบัญชีเป็นประเภทไว้ 
   2)  สงเคราะห์ผู้ประสบภัย  ตามบัญชีที่ส ารวจ  โดยให้มีมาตรการและระเบียบที่
รัดกุมสามารถสงเคราะห์ได้เรียบร้อยทั่วถึง 
   3)  ด าเนินการช่วยเหลือซ่อมแซมที่พักอาศัย  สิ่งสาธารณูปโภคและเส้นทาง
คมนาคมให้พอใช้การได้ในเบื้องต้น 
   4)  การปฏิบัติการประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของนักเรียน 
ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว 
  4.4.3  จัดตั้งหน่วยควบคุมความปลอดภัยเพื่อป้องกันมิให้เกิดภัยซ้ าขึ้นอีกหรือมิให้เกิด
อันตรายจากวัตถุระเบิดหรือสารพิษตกค้าง  โดยพิจารณาจัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม  ดังนี้ 
   1)  การรื้อถอนหรือท าลายสิ่งปรักหักพัง 
   2)  การท าลายล้างวัตถุระเบิด 
   3)  การล้างสารพิษตกค้างต่าง ๆ  
   4)  การรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร 
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  4.4.4  ศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพบิัติและวิกฤตการณ์ สพป.อุดรธานี เขต 2  
ก ากับดูแลและอ านวยการหน่วยบรรเทาทุกข์  หน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้ด าเนินการด้วยความสงบ
เรียบร้อย  พร้อมทั้งช่วยเหลือประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือระดมสรรพก าลัง
ในพ้ืนที่เข้าสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
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 บทท่ี  7  
 

การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

1.  กล่าวทั่วไป 
 การติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญอย่างมากในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในทุกระดับ โดยที่สาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ มีลักษณะกว้างขวางรุนแรงแม้ว่าบางครั้ง
จะเกิดเฉพาะพ้ืนที่ก็ตาม แต่การปฏิบัติการเพ่ือเผชิญภัยระงับ และต่อต้าน ตลอดจนบรรเทาภัยดังกล่าว 
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย จึงจ าเป็นต้องจัดระบบการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ที่อ านวย
ให้สามารถติดต่อประสานงาน สั่งการ รายงานการปฏิบัติ และสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ระหว่างศูนย์ปฏิบัติการ
สาธารณภัยภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ สพป.อุดรธานี เขต 2 และฝ่ายต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องรวดเร็วและเชื่อถือ
ได้ไว้ตั้งแต่ยามปกติ 

2.  วัตถปุระสงค์ 
 การติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระท าเพ่ือวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ 
 2.1 เป็นเครื่องมือในการติดต่อประสานงาน สั่งการ รายงานและด าเนินการอ านวยการ ควบคุม การ
ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัยภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ สพป.
อุดรธานี เขต 2 กับฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 2.2 ประกันความรวดเร็ว ต่อเนื่องและเชื่อถือได้ในการอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3.  การปฏิบัต ิ
 3.1  หลักการปฏิบัติ 
  3.1.1  การติดต่อสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้องกระท าตลอดเวลา 24 
ชั่วโมง ตั้งแต่ยามปกติ มีความแน่นอน รวดเร็ว เชื่อถือได้ และมีหลายระบบใช้ทดแทนสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ 
  3.1.2  ยึดหลักการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารควบคู่กับความสะดวกรวดเร็วในการ
ติดต่อสื่อสารด้วยเสมอ 
  3.1.3  ศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัยภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ สพป.อุดรธานี เขต 2 มีอ านาจ
หน้าที่ในการฝึกอบรมให้ความรู้ และจัดระบบการติดต่อสื่อสารของกองอ านวยการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
เต็มที่ตลอดเวลา 

4.  ช่องทางสื่อสาร 
 ส าหรับช่องทางการสื่อสารศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัยภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ สพป.อุดรธานี เขต 2  
มีดังนี้  
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4.1 โทรศัพท์  สพป.อุดรธานี เขต 2  0-4233-4575 
4.2 โทรสาร  สพป.อุดรธานี เขต 2  0-4233-4517 
4.3 นายประกอบ  จันทรทิพย์ ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2   โทร 081 964 6933 
4.4 นายรอง ปัญสังกา  รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2  โทร 085 0077 393 
4.5 นายบุญล้น  พิมพาที  รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2  โทร 085 0108 050 
4.6 นายสมาน บุญจนะ  รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2  โทร 081 8734 505 
4.7 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2  โทร 081 964 6955 
4.8 นายสุริย์ จารมีชัย           รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2      โทร  081 769 8184 
4.9 นายบูรพา พรหมสิงห์  รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2  โทร  081392 7171 
4.10 ว่าที่ร้อยตรี พูนศักดิ์ พระรัตภูม ีรอง รอง ผอ.สพป.อุดรธาน ีเขต 2   โทร  081 769 1982 
4.11 นายชาญชัย ทองแสน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2  โทร  081 392 8541 
4.12 นายพรศักดิ์ สุนทรพิธ ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์  โทร 081 975 2864 
4.13 นายชุมพล  พ่อลิละ ผอ.กลุ่มบุคคล   โทร 081 975 9451 
4.14 นายยุทธศาสตร์  ศรีสุข ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  โทร 081 975 0433 
4.15 นายณัฐกร  ท่อแก้ว ผอ.กลุ่มศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 081 471 1684 
4.16 นายไชยสิทธิ์ บุตรี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล โทร 089 278 0549 
4.17 นางจันทรา เพ็ชรสวัสดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  โทร 087 954 1110 
4.18 นางอมรรัตน์  ศรีจันทรา ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  โทร 081 260 7163 
4.19 นายสุรพล  ชาญนรา ผอ.กลุ่มอ านวยการ  โทร 083 3328 489 
4.20. นายจรุง  มากสมบุรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการช านาญการ โทร 084 9543 215 
4.21 นายสมยศ  ศรีบรรพต ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ โทร  081 954 2747 
 
 หน่วยงานสนับสนุนช่วยเหลือ  
 
1. สถานีต ารวจภูธรกุมภวาปี   โทร 042 334 366 
2. การไฟฟ้าสาขากุมภวาปี   โทร 042 202733-4 
3. โทรศัพท์ TOT สาขากุภวาปี     โทร  042 331 400, 042 331 007 
4. การประปากุมภวาปี    โทร  042 331240 
5. โรงพยาบาลกุมภวาปี    โทร  042 334 400 
6. ที่ว่าการอ าเภอกุมภวาปี (ศูนย์ป้องกันภัย) โทร  042 334 466-7 
7. เทศบาลต าบลกุมภวาปี (หน่วยดับเพลิง) โทร  042 331 366 
8. เหตุด่วนเหตุร้าย(191)   โทร  191 
9. สถานีต ารวจภูธร (เมืองอุดรธานี)  โทร  042 328 515-9 
10. สถานีต ารวจทางหลวง 3   โทร  042 120 055-6 
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11. สถานีต ารวจท่องเที่ยว 5   โทร  042 328 189 
12. ช่างไฟฟ้า     โทร  081 055 3071 
13. ช่างไฟฟ้า โทรศัพท์  วิทยุสื่อสาร  โทร  087 012 3430  
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บทท่ี  8 
 

การอพยพนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษาและประชาชน 
 

1.  วัตถปุระสงค์ 
 1.1  เพ่ือรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ 
             ประชาชนที่ถือว่าเป็นการรักษาทรัพยากรที่มีค่าที่สุด 
 1.2  เพ่ือให้การด าเนินการอพยพและหลบภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และ ประชาชนเป็นไปอย่างมีระบบสามารถป้องกันและระงับการแตกตื่น เสียขวัญ 
 1.3  เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจส่วนราชการ ในการให้บริการนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาและประชาชนประชาชนด าเนินไปได้อย่างปกติ 
 
2.  หลักการปฏิบัต ิ
 2.1  การอพยพนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนและส่วนราชการ  
หมายถึง  การอพยพประชาชน  การระงับความแตกตื่นเสียขวัญของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาและประชาชนการเจรจาและบ ารุงขวัญประชาชน  การเคลื่อนย้าย  ส่วนราชการมาอยู่ในเขต
ปลอดภัยเพ่ือให้สามารถให้การบริการได้ตามปกติ 
 2.2  การอพยพนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษาและประชาชน 
และส่วนราชการ ด าเนินการตามหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  2.2.1  ศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติ และวิกฤตการณ์ สพป.อุดรธานี เขต 2           
ท าหน้าที่อ านวยการควบคุมสนับสนุนการปฏิบัติของโรงเรียนมีการอพยพ 
  2.2.2  ศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติ และวิกฤตการณ์ สพป.อุดรธานี เขต 2 
ด าเนินการ  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอพยพนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลการทางการศึกษาและประชาชน 
และส่วนราชการ  ตั้งแต่ยามปกติ  ได้แก่  จัดหาก าลังเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานจัดท าแผนอพยพ
นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลการทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  ซักซ้อมการปฏิบัติในการอพยพนักเรียน 
ผู้ปกครอง ครูและบุคลการทางการศึกษาประชาชนและส่วนราชการเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ 
  2.2.3  ศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติ และวิกฤตการณ์ สพป.อุดรธานี เขต 2            
มีหน้าที่อพยพนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลการทางการศึกษาในเขตพ้ืนทีร่ับผิดชอบของตนและปฏิบัติตาม
การสั่งการของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชั้นเหนือขึ้นไป 
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 2.3  องค์กรสนับสนุนปฏิบัติ 
  2.3.1  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา  ให้การสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
   1)  ให้การสนับสนุนและร่วมมือในดา้นบุคลากร สถานที่รองรับการอพยพและ
ยวดยานพาหนะที่จ าเป็น เพ่ือใช้ในการขนย้ายและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 
   2)  ให้การสนับสนุนเครื่องมือสื่อสาร  เครื่องมือ  เครื่องใช้  อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ใน
การอพยพประชาชนและส่วนราชการ 
   3)  ให้การสนับสนุนด้านแรงงานเพ่ือใช้ในการอพยพนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน 
   4)  ให้การสนับสนุนในการด าเนินการรักษาความปลอดภัย 
3.  การปฏิบัต ิ
 3.1  การเตรียมการอพยพนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลการทางการศึกษาประชาชนและส่วน
ราชการ การอพยพจะประกาศก าหนดวันและเวลาล่วงหน้าก่อนการอพยพ  1  วัน 

3.1.1  การจัดหายานพาหนะและการล าเลียง 
1)  ยานพาหนะที่ใช้ในการอพยพใช้รถยนต์ส่วนกลาง  สพป.อุดรธานี เขต 2 
2)  การจัดเตรียมน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการอพยพ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

 3.1.2  จุดรวบรวมผู้อพยพ 
  1)  พ้ืนที่เสียงภัย ก าหนดจุดรวบรวมผู้อพยพ  
 3.2  เส้นทางการอพยพ 
  ก าหนดเส้นทางการอพยพจากจุดรวบรวมผู้อพยพ  ดังต่อไปนี้ 
เส้นทางหลัก 
 เขตพ้ืนที่  หมู่ที่ ............... 

1) จุดที ่ ....  ออกจากโรงเรียน....................  ตามถนนสาย.............. – .......ไปยังสถานที่   ที่
ปลอดภัย .และจุดปลอดภัย 

2) จุดที ่ 2  ออกจากโรงเรียน......................  ตามถนนสาย............ – ............ 
3)  

 
เส้นทางส ารอง 
3.3 การจัดล าดับความส าคัญของการอพยพ  ให้จัดแบ่งกลุ่มนักเรียนตามหมู่ลูกเสือ 

 3.4 การจัดเตรียมพ้ืนที่อพยพให้จัดเตรียมพ้ืนที่รับการอพยพไว้ล่วงหน้าตามลักษณะความจ าเป็นดังนี้ 
   1)  ห่างจากพ้ืนที่อันตราย 
   2)  ไม่กีดขวางหรือเหนี่ยวรั้งการปฏิบัติการ 
   3)  เป็นพื้นที่ที่สามารถจัดการด้านสุขลักษณะได้  
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   4)  มีความสะดวกในเส้นทางคมนาคม 
   5)  มีสิ่งอ านวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคตามสมควร 
 3.5  การจัดท าแผนอพยพ  ให้ก าหนดรายละเอียด ดังนี้ 
   1)  ส ารวจและจัดท าบัญชี  จ านวนนักเรียนผู้อพยพไว้ล่วงหน้า 
   2)  ก าหนดเขตพ้ืนที่รวบรวมและพ้ืนที่รองรับการอพยพไว้โดยแน่นอน 
   3)  ก าหนดเจ้าหน้าที่ด าเนินการอพยพไว้ล่วงหน้า โดยระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ 
          ไว้ให้ชัดเจน 
   4)  ส ารวจยานพาหนะ น้ ามันเชื้อเพลิงตลอดจนระบบการสื่อสารส าหรับการอพยพ 
   5)  ก าหนดเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางรองที่ไม่ขัดขวางต่อการปฏิบัติการ 
   6)  ก าหนดระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยใน 

     การอพยพ  การอยู่อาศัยในพ้ืนที่รองรับการอพยพตลอดจนการอพยพกลับ 
7) ให้ความช่วยเหลือและบริการในการด ารงชีพและระบบสุขลักษณะตาม 

สมควร 
8) จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมตลอดจนร่าง 

ระเบียบในการควบคุมการใช้สิ่งเหล่านี้ 
3.6  การปฏิบตัิเมื่อเกิดเหต ุ
  3.6.1  ศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ของ สพป.อุดรธานี เขต 2      
ท าหน้าที่หลักในการสั่งการ 
  3.6.2  ศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ของ สพป.อุดรธานี เขต 2      
ปฏิบัติตามการสั่งการของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชั้นเหนือขึ้นไป  การรายงานให้
รายงานต่อกองอ านวยการชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับ  เมื่อมีความจ าเป็นเร่งด่วน   
 
3.7  การปฏิบตัิเมื่อเหตุการณ์สาธารณภัยยุติลง 
  3.7.1  การส ารวจความเสียหาย  ส ารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิตนักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและประชาชน เป็นล าดับแรก  แล้วให้การรักษาพยาบาลขึ้นต้นเพื่อช่วยชีวิต
และส่งเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลต่อไป  พร้อมจัดท าบัญชีผู้ประสบภัย  ความเสียหายที่เกิดข้ึนกับ
สิ่งก่อสร้าง 
  3.7.2  การฟ้ืนฟูจิตใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลการทางการศึกษาประชาชน  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าด าเนินการฟ้ืนฟูขวัญและก าลังใจตามความเหมาะสม 
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ภาค ที่  2 
 

 
 
  
 

กระบวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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 บทน า 

 
วัตถุประสงค์และหลักการปฏิบัต ิ
 
กล่าวท่ัวไป 
 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นการด าเนินการที่ครอบคลุมถึงสาธารณภัยที่เกิดขึ้นและอาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต  โดยก าหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สอดคล้องกับความเสี่ยงภัย ซึ่งมี
แนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงกว้างขวางรุนแรงมากยิ่งข้ึน ทั้งนี้เพ่ือป้องกันและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 

 
วัตถุประสงค ์
 การป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไม่ให้เกิดสาธารณ
ภัยขึ้น โดยระดมสรรพก าลังของทุกด้านรวมทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนและเมื่อไม่สามารถป้องกัน
ให้เกิดสาธารณภัยขึ้นได้ก็ต้องใช้มาตรการระงับภัยเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน 
ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนให้เหลือน้อยที่สุด และเมื่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ผ่าน
พ้นไปแล้ว จะต้องด าเนินการฟ้ืนฟูบูรณะความเสียหายต่าง ๆ ให้เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด 

ภารกิจ 
 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกอบด้วยภารกิจ ดังนี้ 

1. การป้องกันและบรรเทาจากวาตภัยและอุกทกภัย 
2. การป้องกันและบรรเทาจากอัคคีภัย 
3. การป้องกันและบรรเทาจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 
4. การป้องกันและบรรเทาจากภัยแล้ง 
5. การป้องกันและบรรเทาจากไฟป่า 
6. การป้องกันและบรรเทาจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 
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บทท่ี  1 

 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก วาตภัย และอุทกภัย 

1.  กล่าวทั่วไป 
 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เกิด วาตภัย และอุทกภัยเป็นประจ าทุกปี 
เนื่องมาจากสาเหตุทางด้านภูมิศาสตร์ของเขตพ้ืนที่ตั้งอยู่ในเขตท่ีราบสูง ในฤดูแล้งท าให้ได้รับผลกระทบจาก
พายุต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเกิดความสูญเสียทางด้านชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก ภารกิจใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากวาตภัย และอุทกภัย จึงต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอ 

2.  วัตถปุระสงค์ 
 2.1  เป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกัน และการประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ เกิดวาตภัยและอุทกภัยได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 2.2  เป็นการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานใน
ระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังที่ภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดภัย 
3.1 จัดท าแผนและปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยจากวาตภัยและอุทกภัยรวมทั้งข้อมูลพื้นที่ปลอดภัย   

เพ่ือรองรับการอพยพ 
3.2  จัดท าแผนป้องกัน  แก้ไขปัญหา วาตภัยและอุทกภัย 
3.3  จัดเตรียมก าลังคน   วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งจัดชุดเฝ้าระวังและเคลื่อนที่เร็ว

พร้อมจะปฏิบัติการได้ทันทีท่ีมีภัยเกิดข้ึน 
3.4  การฝึกซ้อมแผนในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดวาตภัยและ อุทกภัย การแจ้งการเตือนภัย  โดยจัดระบบ

การรายงานข่าวการพยากรณ์อากาศ  ค าเตือนการพยากรณ์ปริมาณน้ าฝน  ระดับน้ าท่า  ประมาณการไหลของ
น้ าติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย  เครื่องวัดปริมาณน้ าฝนในพ้ืนที่เสี่ยงภัย  พร้อมจัดอาสาสมัครแจ้งเตือนภัยจัดหา
พ้ืนที่รองรับน้ าและกักเก็บน้ าบนพื้นที่ต้นน้ าล าธารและขุดลอกคูคลอง  แหล่งน้ าสาธารณะเพ่ือการระบายน้ า 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดภัย 
 4.1  การช่วยชีวิตผู้ประสบภัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรก 
 4.2  การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนไว้
ในพ้ืนที่ปลอดภัย 
 4.3  จัดส่งเครื่องอุปโภค  บริโภค  น้ าดื่มและสิ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีพเข้าไปในพ้ืนที่เกิดเหตุโดย
เร่งด่วน 
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 4.4 ส ารวจความเสียหายให้การช่วยเหลือตามขีดความสามารถของตน 
 4.5  จัดระบบการรักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในพื้นท่ีอพยพ 
 

5. ขั้นตอนการฟ้ืนฟูบูรณะ 
 5.1 ท าการรักษาผู้บาดเจ็บ  ผู้ป่วยโดยสถานพยาบาล เพ่ือรักษาชีวิตผู้รับอันตรายอันดับแรก      
เมื่อเกินขีดความสามารถให้จัดส่งสถานพยาบาล 
 5.2 ส ารวจความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สินนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ประชาชนและสิ่งสาธารณะประโยชน์ 

5.3 จัดประชาสัมพันธ์เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ  การด าเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย  ด าเนินการ 
ตามท่ีพิจารณาเห็นว่าสามารถซ่อมแซมได้  แต่ถ้าซ่อมแซมไม่ได้ก็ให้ท าการรื้อถอน  เพ่ือป้องกันอันตรายที่
อาจจะเกิดข้ึน 
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  บทท่ี 2  
 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัย 

 

1.  กล่าวทั่วไป 
 สภาพความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มักจะเกิดขึ้น
โรงเรียนที่มีท่ีตั้งอยู่ท่านกลางไร่อ้อย ในฤดูแล้งใบอ้อยแห้งกรอบติดไฟง่ายแล้วมักลุกลามเข้าสู่โรงเรียนและ
ชุมชน ยังผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของของทางราชการเป็นจ านวนมาก จึงได้ก าหนด
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัยขึ้น 

2.  วัตถปุระสงค์ 
 2.1 เป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันและประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอัคคีภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เป็นการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิด
ภัย และภายหลังที่ภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว 
 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดภัย 

การจัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  เพื่อจัดระบบการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าตามสถานการณ์แต่ละ
พ้ืนที่และต้องมีข้อมูลส าคัญ  ในแผนดังนี้ 

1. ข้อมูลรถยนต์ดับเพลิง  รถยนต์กู้ภัย  รถบรรทุกโฟม  รถน้ าบันไดเลื่อน  เป็นต้น 
2. อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 
3. สถานที่เสี่ยงภัยและรายละเอียดสถานที่โดยละเอียด 
4. รายชื่อวัตถุอันตราย  พร้อมวิธีการป้องกันและวิธีการดับเพลิง 
5. รายชื่อผู้อ านวยการประจ าท้องถิ่น  เจ้าพนักงานท้องถิ่น  พนักงานดับเพลิง  อาสา

ดับเพลิงช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
6. แหล่งน้ าและทรัพยากรที่จ าเป็น 
7. ระบบการป้องกันอัคคีภัย 
8. การฝึกอบรม  ประชุมชี้แจงให้ประชาชนตื่นตัวในการป้องกันภัย 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดภัย 
 4.1 ศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ออกเผชิญเหตุและระงับเหตุทันทีและถ้าสถานการณ์เกิดรุนแรง  ให้แจ้งการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่เพ่ือท าการตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณที่เกิดเหตุ 
 4.2 ประสานกับการประปาส่วนภูมิภาคเพ่ือขอสนับสนุนน้ าและแจ้งกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอทราบ 
           4.3 ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าอยู่ในขีดความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้หรือไม่โดย 
พิจารณาจากความรุนแรงของภัย เป็นเกณฑ์ดังนี้ 

ความรุนแรงระดับ 1 เพลิงไหม้เล็กน้อย  สามารถระงับเหตุโดยล าพังได้  เมื่อด าเนินการแล้วให้
ด าเนินการรายงานให้ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ทราบ 

ความรุนแรงระดับ 2 เพลิงไหม้รุนแรงเกินความสามารถจะระงับได้  โดยล าพัง  ให้ขอความ
ช่วยเหลือจากเทศบาลหรือหน่วยงานต่างๆ  ในพ้ืนที่ 

ความรุนแรงระดับ 3 เพลิงไหม้มีความรุนแรงอย่างกว้างขวางหรือจุดเกิดเหตุไม่สามารถเข้าถึงได้
ง่ายต้องอาศัยอุปกรณ์พิเศษและผู้เชี่ยวชาญพิเศษท าการช่วยเหลือจากทางอ าเภอหรือจังหวัด 

5. ขั้นตอนการฟ้ืนฟูบูรณะ  
 5.1 ส ารวจผู้ประสบภัยและจัดท าบัญชีเพื่อประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือ 
 5.2 ให้เจ้าพนักงานสอบสวนเขตพ้ืนที่สอบสวน สอบสวนถึงสาเหตุเพลิงไหม้ 
 5.3 จัดการบรรเทาทุกข์หรือสถานที่พักอาศัยชั่วคราวในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
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บทท่ี  3 
 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 

 

1. กล่าวทั่วไป 
 การเกิดแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  เกิดจากการเคลื่อนตัวฉับพลันของเปลือกโลกส่วน
ใหญ่มักเกิดบริเวณขอบของแผ่นเปลือกโลก  ประเทศท่ีมีความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวสูง  เช่นประเทศญี่ปุ่น  
ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย  ส่วนประเทศไทยเคยมีการเกิดแผ่นดินไหวหลายสิบครั้งในประวัติศาสตร์แต่ไม่ก่อให้เกิด
อันตรายร้ายแรงต่อประเทศไทย 

2. ค าจ ากัดความ 
  แผ่นดินไหว คือ การสั่นสะเทือนอย่างรวดเร็วและทันทีทันใดอันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวและการ
ดันของพ้ืนที่ผิวเปลือกโลก การสั่นสะเทือนอาจจะเกิดข้ึนเพียงเล็กน้อยจนแทบจะไม่รู้สึก หรืออาจจะมีความ
รุนแรงมากจนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง  ได้มีการแบ่งประเภทของแผ่นดินไหวออกเป็น  3  ชนิด
คือ   

1. Tectonic quakes  คือ การเกิดแผ่นดินไหวแบบธรรมดา 
2. Volcanic quakes  คือ แผ่นดินไหวที่มีความรุนแรง  มักเกิดขึ้นขณะที่มีภูเขาไฟระเบิด

หรือก่อนที่ภูเขาไฟระเบิด 
3. Artificially  Produced  คือ แผ่นดินไหวที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์  ก่อให้เกิดการ

สั่นสะเทือนของผิวโลก  เช่น  การขุดเจาะลงไปลึกๆ  เพ่ือหาน้ ามัน  การทดลองระเบิดปรมาณู 

3. การเตรียมการก่อนเกิดเหต ุ
 3.1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมประมวลสถิติการสั่นไหวของธรณีวิทยา       ให้
แจ้งเตือนภัยศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  
 3.2 จัดตั้งหน่วยกู้ภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่มโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกับเอกชน 
 3.3 จัดเจ้าหน้าที่เข้าอบรมความรู้ในการป้องกันและบรรเทาภัย 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดภัย 
 4.1 เมื่อได้รับแจ้งเหตุให้รายงานผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ทราบ   
 4.2 แจ้งเตือนภัยให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนหลบภัยบริเวณ
นอกอาคาร. 
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 4.3 แจ้งเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า  ในพ้ืนที่ด าเนินการหยุดปล่อยกระแสไฟฟ้า  เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ 
 4.4 จัดหน่วยกู้ภัยขึ้นในศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 แบ่งได้ดังนี้ 
  (1) ชุดเคลื่อนที่เร็ว ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า  ประปา  พนักงานดับเพลิง  ต ารวจหน่วย
พยาบาล  เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่จ าเป็น  เพ่ือเข้าไปค้นหาและให้การพยาบาลผู้บาดเจ็บอย่างต่อเนื่อง   
  (2) ชุดสนับสนุน เมื่อชุดเคลื่อนที่เร็วได้เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายและท าการกู้
ตามขีดความสามารถแล้ว 

5. ขั้นตอนการฟ้ืนฟูบูรณะ 
 5.1 จัดเจ้าหน้าที่รักษาพยาบาลเข้ารับผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยบริเวณที่เกิดเหตุเพ่ือรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลระดับอ าเภอเมื่อเกินขีดความสามารถให้จัดส่งเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลระดับจังหวัด  
โดยค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตเป็นส าคัญ 
 5.2 ศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ปฏิบัติการบูรณะความเสียหายหลังเกิดแผ่นดินไหวให้เสร็จโดยเร็วส่วนที่สามารถ
ซ่อมแซมได้ให้ท าการซ่อมแซมและส่วนที่ซ่อมแซมไม่ได้ให้ท าการรื้อถอนเพื่อป้องกันภัยที่อาจเกิดข้ึน 
 5.3 เมื่อขาดเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ สามารถขอความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 5.4 ให้มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้ประชาชนที่ประสบภัยให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ
โดยเร็ว    
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บทท่ี  4 
 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากภัยแล้ง 

1.  กล่าวทั่วไป 
 ลักษณะสภาพอากาศของประเทศไทยช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม  โดยทั่วไปจะเกิด
ความแห้งแล้งและมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น  โดยจะข้ึนสูงสุดในเดือนเมษายน  ซึ่งอาจมีอุณหภูมิสูงสุดถึง  40-43  
องศาเซลเซียส เป็นผลให้มีสภาพอากาศร้อนอบอ้าวและอากาศร้อนจัดเกือบทุกพ้ืนที่ของประเทศ ประกอบกับ
ปริมาณน้ าฝนที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ากว่าปกติ อาจท าให้หลายพ้ืนที่ของประเทศไทยต้องประสบกับความแห้งแล้ง 
การขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภครวมทั้งน้ าเพ่ือการเกษตรโดยทั่วไป 

2.  วัตถปุระสงค์ 
 2.1  เป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันและประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ทัง้หน่วยปฏิบัติการและหน่วยร่วมปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
แล้งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 2.2  เป็นการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานใน
ระยะก่อนเกิดภัย  ขณะเกิดภัย และภายหลังภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดภัย 
 3.1 ส ารวจโอ่ง ภาชนะเก็บกักน้ า  เพ่ือเตรียมแหล่งน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งตามความเหมาะสม 
 3.2 จัดท าบัญชีโรงเรียนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาภัยแล้ง 
 3.3 จัดสัปดาห์การรณรงค์  ส ารวจซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ า  ประจ าปี เพ่ือเป็นข้อมูลรับมือสภาพ
ความแห้งแล้ง 
 3.4 กรณีท่ีพบว่าปริมาณแหล่งน้ ามีไม่พอกับการบริโภคให้ประสานขอทราบแหล่งน้ าใกล้เคียงซึ่ง
สามารถล าเลียง  โดยยานพาหนะ  หรือกรณีอ่ืนๆ  เพ่ือสนับสนุนในกรณีจ าเป็น  และทุกโรงเรียนเพ่ือเตรียมรับ
สถานการณ์ภัยแล้ง 
 3.5 ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารการใช้น้ า  เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ของน้ าอย่างเต็มท่ีและ
เป็นธรรม 
 3.6 ด าเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์  ให้ทุกโรงเรียนในพ้ืนที่รู้จักการใช้น้ าอย่างประหยัด 
 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดภัย 
 4.1 ศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  จัดเจ้าหน้าที่ออกส ารวจสถานการณ์การเกิดภัยแล้ง  โดยประกอบด้วยข้อมูล
ความเสียหาย   และรายงานสถานการณ์ให้หน่วยเหนือทราบ   
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 4.2 กรณีท่ีเกินขีดความสามารถในการช่วยเหลือให้รายงานเพ่ือความช่วยเหลือจากกองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชั้นเหนือขึ้นไป 
 4.3 ให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการปฏิบัติการทางจิตวิทยาเก่ียวกับการใช้น้ าอย่างประหยัด 
ให้รักษาสุขภาพและสุขอนามัย เพ่ือป้องกันโรคระบาดต่างๆ   อันเนื่องมาจากภาวะภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง 

5. ขั้นตอนการฟ้ืนฟูบูรณะ 
 5.1 กรณีที่มีผู้ได้รับอันตรายต่อสุขภาพ  ให้ด าเนินการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสมจนเป็นปกติ 
 5.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานต่างๆ  และร่วมก าหนดแนวทางต่างๆ  เพ่ือแก้ปัญหาระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม 
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บทท่ี  5 
 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากไฟป่า 
 
1.  กล่าวทั่วไป 
  ภัยจากไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศไทย  มักพบในเดือนธันวาคม  ถึง  พฤษภาคม  เหตุที่เกิด
เมื่อความกดอากาศต่ าส่งผลให้อากาศแห้งแล้งและอุณหภูมิสูงขึ้น  มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าขึ้นและอาจเป็น
การกระท าของมนุษย์ที่จงใจหรือประมาท   แต่ส่งผลเสียหายต่อสภาพแวดล้อมและสาธารณะสมบัติโดยรวม 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันและประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง ทั้งหน่วยปฏิบัติการหลักและหน่วยร่วมปฏิบัติการเพ่ือให้สามารถด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การเกิดไฟป่าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 2.2  เป็นการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานใน
ระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและภายหลังที่ภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว 

3 ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดภัย 
ศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จัดท าแผนระงับไฟป่า ดังนี้ 
 (1) ข้อมูลรถดับเพลิง  รถบรรทุกน้ า  รถกู้ภัย  อากาศยานดับเพลิง 

      (2) อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ที่สามารถเรียกระดมสรรพก าลัง  ในการควบคุมไฟป่า 
 (3) สถานที่ราชการ  หรือเอกชนที่มีผลกระทบจากไฟป่า 
 (4) รายชื่อเจ้าหน้าที่  ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมผังการติดต่อสื่อสาร 
 (5) แหล่งน้ าแหล่งทรัพยากรที่จ าเป็น 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดภัย 
4.1 ในกรณีที่เกิดไฟป่าพร้อมกันหลายๆ จุด ครอบคลุมพ้ืนที่กว้างให้ศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย 

ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นศูนย์กลางในการ
แก้ปัญหา  

4.2 ประชาสัมพันธ์ ให้หมู่บ้านเสี่ยงภัยทราบถึงสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 
4.3 การควบคุมไฟป่าต้องควบคุมให้อยู่ในวงจ ากัดป้องกันไม่ให้ลุกลามออกไปในวงกว้าง 
4.4 ประเมินสถานการณ์รายงานผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการอพยพ นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและ

ประชาชนหรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกพ้ืนที่ 
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5. ขั้นตอนการฟ้ืนฟูบูรณะ 
 5.1 เมื่อสถานการณ์จบลงให้ศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 รายงานยืนยันสิ้นสุดสถานการณ์  และรายงานหน่วยเหนือขึ้นไป
ทราบทันที 
 5.2 ท าการจัดเจ้าหน้าที่เข้าประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด  พร้อมรายงานหน่วยเหนือทราบ 
 5.3 หากเกิดความเสียหายขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและประชาชน  ให้
หน่วยงานเร่งด าเนินการช่วยเหลือฟ้ืนฟู  ทั้งด้านสาธารณสุข  ที่พักอาศัย  พร้อมรายงานหน่วยเหนือทราบ 
 5.4 ประชาสัมพันธ์เพ่ือขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ให้สาธารณชนทราบเพ่ือขอรับ
บริจาคความช่วยเหลือ 
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บทท่ี  6 

 
การป้องกันบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถอุนัตราย 

1.  กล่าวทั่วไป 
 ประเทศไทยในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา  ได้มีการน าวิทยาการและเทคโนโลยี  รวมทั้งสารเคมีและ
วัตถุอันตรายมาใช ้การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก ทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
ซึ่งผลของการน ามาใช้โดยขาดมาตรการป้องกันในเรื่องความปลอดภัย  อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุซึ่งน ามาซึ่งความ
เสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมในระดับที่รุนแรงยิ่งกว่าในอดีตที่ผ่านมา 

2.  วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันและประสานการปฏิบัติงาน ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งสารเคมีและวัตถุอันตรายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือเป็นการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ให้พร้อมต่อการ 
ปฏิบัติงาน ในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและภายหลังภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว 

3.  นิยามศัพท์ 
 3.1  ภัยที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย  หมายถึง ภัยที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหล
เพลิงไหม้และการระเบิด ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่มีการเก็บการใช้ การบรรจุ และการขนส่ง ทั้งที่เคลื่อนที่ได้
และไม่ได้ 

3.2  สารเคมีและวัตถุอันตราย  หมายถึง  สิ่งที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. วัตถุท่ีระเบิดได้ หมายถึง เป็นสารที่เกิดการระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน  เปลวไฟ   ถูก

กระแทกหรือจุดระเบิด  เช่น  ดินระเบิด  กระสุนปืน  เป็นต้น 
2. ก๊าซ  หมายถึง ก๊าซที่สามารถติดไฟได้ง่ายเมื่อได้รับความร้อนหรือเปลวไฟ  เช่น  ก๊าซหุงต้ม  

ก๊าซคลอรีน 
3. ของเหลวไวไฟ หมายถึง ของเหลวที่สามารถติดไฟได้ง่ายเมื่อได้รับความร้อนหรือเปลวไฟ  

เช่น  บิวเทน เอทิลแอลกอฮอล์ เมทิลแอกอฮอล์  น้ ามัน  เป็นต้น 
4. ของแข็งไวไฟ  หมายถึง  สารที่ลุกไฟได้ง่ายเมื่อได้รับความร้อนหรือเปลวไฟ  เช่น  ไม้ขีดไฟ   
5. สารออกซิไดส์ และสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์  หมายถึง สารที่ตัวเองไม่ก่อเกิดการลุกไหม้  

แต่ท าให้สารอ่ืนลุกไหม้   โดยสลายตัวให้ออกซิเจนออกมา  เช่น  ด่างทับทิม  เป็นต้น 

6. สารมีพิษและสารติดเชื้อโรค  หมายถึง สารที่เมื่อกิน  สัมผัสผิวหนังหรือสูดดมหายใจรับสารนี้  
เป็นอันตรายและอาจเสียชีวิตได้  เช่น  ปรอท  ตะก่ัว  เป็นต้น 
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7. วัสดุกัมมันตภาพรังสี  หมายถึง ธาตุหรือสารประกอบใดๆ  ที่มีองค์ประกอบส่วนหนึ่งมี

โครงสร้างภายในอะตอมไม่คงตัวและสลายตัว  โดยปลดปลอ่ยรังสีออกมา  เช่น  โคบอลต์ -60  เรเดียม -226  
เป็นต้น 

8. สารกัดกร่อน หมายถึง สารที่มีคุณสมบัติ  ในการท าลายเนื้อเยื่อของร่างกาย  เช่น กรด ด่าง  
เป็นต้น 

9. สารหรือวัตถุอื่นที่อาจเป็นอันตรายได้  หมายถึง  สารที่ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทใด  ใน 8 
ประเภทข้างต้น  แต่สามารถท าให้เกิดอันตรายได้  เช่น  สารโรฟูลออไรคาร์บอน  (CFC)  เป็นต้น 

4.ขั้นตอนการเตรียมการก่อนเกิดภัย 
 4.1 สถานที่ที่มีเก็บสารเคมีอันตราย  ติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 4.2 ให้สถานที่ที่เกิดเหตุท าการเคลื่อนย้ายคนออกจากสถานที่เกิดเหตุฉุกเฉินและจัดให้มีการฝึกซ้อม
การปฏิบัติไว้ล่วงหน้า 
 4.3 ให้สถานที่ที่เก็บวัตถุอันตรายและสารเคมี  จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม 
เช่น หน้ากาก  ถุงมือ  เป็นต้น 
 4.4 ให้สถานที่ที่มีการใช้สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดให้มีเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมใช้กับสารเคมี 
 4.5 ให้ตรวจสอบภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย  เป็นระยะและตรวจดูสภาพของภาชนะ
บรรจุว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่ 
 4.6 ตรวจดูฉลากภาชนะท่ีบรรจุ  ดูถึงวันหมดอายุ  สัญลักษณ์อันตราย ข้อระวัง  และความส าคัญ
ต่างๆ 

5.ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดภัย 
   
 5. การปฏิบัติการในบริเวณท่ีเกิดเหตุหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับการระงับเหตุแล้ว พบว่ามีความเก่ียวข้อง
กับสารเคมี และวัตถุอันตราย ควรปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
  (1) หาชื่อ ประเภท สารเคมีและวัตถุอันตราย (UN Number) 
  (2) หาปริมาณและภาชนะบรรจุสารเคมี 
  (3) หาลักษณะการเกิด 
  (4) หาสถานที่และเวลาเกิดเหตุแล้วรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาสั่งการ 

6. ขั้นตอนการฟ้ืนฟูบูรณะ 
 6.1 การรักษาพยาบาลให้ผู้ได้รับสารเคมีและวัตถุอันตรายให้เจ้าหน้าที่ที่รักษาพยาบาลตามชนิดของ
สารเคมี  ถ้าไม่แน่ใจเกี่ยวกับชนิดและประเภทให้ขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ 
 6.2 ให้ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสารเคมีและตรวจสอบว่ามีผลกระทบข้างเคียงหรือมีสารเคมีตกค้างหรือไม่
อย่างไร  เพ่ือให้บริเวณท่ีเกิดเหตุมีความปลอดภัย 
 6.3 ให้รายงานสรุปสถานการณ์ให้ผู้อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ 
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บทท่ี  7 
 

แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  

ประจ าปี พ.ศ. 2557 

 

1. วัตถปุระสงค์ 
 1.1 เพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบัติและแนวทางขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ให้เป็นระบบ  มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพ่ือให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2. นโยบาย 
เพ่ือให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และสามารถลดความ

เสียหายที่เกิดข้ึนได้   จึงก าหนดนโยบาย ดังนี้ 
2.1 ให้มีการประสานงานและขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย   ภายใต้การประสานงานของ ศูนย์ อปพร. 
2.2 ให้หน่วยงานปฏิบัติระดมทรัพยากรและสรรพก าลังทุกฝ่าย ในการด าเนินงานป้องกันและบรรเทา

ปัญหาสาธารณภัยด้านต่างๆ 

3. การปฏิบัติ 
 ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติ และวิกฤตการณ์ ขึ้น ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2 เพ่ือท าหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการอ านวยการและประสานการปฏิบัติของ
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย 
  (1) ฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที่เกี่ยวกับการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการให้ค าแนะน า ปรึกษาเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตาม
แผนที่ก าหนดไว้ให้บรรลุเป้าหมายและส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
  (2) ฝ่ายป้องกันและบรรเทาภัย มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนใน
พ้ืนที่ให้สามารถด าเนินการป้องกันภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและช่วยเหลืออพยพผู้ประสบภัย การ
รักษาพยาบาล การอนามัย 
  (3) ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยและ
การจราจร ตั้งแต่เกิดภัยพิบัติจนกว่าผู้อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ จะสั่งให้เลิก
ปฏิบัติ 
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  (4) ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย มีหน้าที่ในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ส ารวจความเรียบร้อยและ
ความต้องการของผู้ประสบภัยในเขตพ้ืนที่ ที่เข้าปฏิบัติการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และฟ้ืนฟูบูรณะสิ่งที่เสียหายให้
สามารถใช้การได้เท่าที่จ าเป็นในระยะแรก 
  (5) ฝ่ายสื่อสาร มีหน้าที่เก่ียวกับการ โทรศัพท์ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

4 .มาตรการ 
 4.1 เมื่อมีสาธารณภัยเกิดข้ึนในพื้นที่ให้ประสานไป อปพร. ในพ้ืนที่ที่เป็นล าดับต้นและหากพิจารณา
เห็นสมควรให้ประสานขอความช่วยเหลือด้านก าลังคนและด้านเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจากศูนย์ อปพร.เทศบาล อปพร.อ าเภอ หรือจังหวัด หรือศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วน
ภูมิภาคตามล าดับ  
 4.2 หากศูนย์ อปพร. ที่ให้ความช่วยเหลือประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายก็ให้
ศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย ภัยพิบัติ และวิกฤตการณ์ ขึ้น ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 2 โดยผู้อ านวยการศูนย์ฯ พิจารณาให้การสนับสนุน  

5. การก าหนดพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดวาตภัยและ อุทกภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ไฟป่า แผ่นดินไหวและ
อาคารถล่ม สารเคมีและวัตถุอันตราย  
 5.1 พ้ืนที่ที่ก าหนดตามภาคผนวก เป็นพื้นที่ท่ีคาดว่าจะเกิด อุทกภัย ได้แก่ พื้นที่ลุ่มน้ าหนองหาน 
อ าเภอกุมภวาปี กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเชียงแหว ได้แก่โรงเรียนบ้านเดียม กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองกุมภวา  
ได้แก่โรงเรียนบ้านดอนแก้ว  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเวียงค า  ได้แก่โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา โรงเรียนบ้านท่า
ม่วง โรงเรียนบ้านสวนมอญ 
 อ าเภอวังสามหมอ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 4  ได้แก่โรงเรียนบ้านท่าลาด  และโรงเรียนท่า
ลาด สาขาแหลมทอง โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 

5.3 พ้ืนที่ที่ก าหนดเป็นพ้ืนที่ที่คาดว่าจะเกิด วาตภัย, อัคคีภัย / ภัยแล้ง  /ไฟป่า / สารเคมีและวัตถุ
อันตราย ได้แก่  โรงเรียนในทุกกลุ่มเครือข่าย  เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2 เป็นที่ราบสูง เป็นพื้นที่ปลูกอ้อย ในฤดูแล้งใบอ้อยแห้ง ก่อให้เกิดอัคคีภัย และมีการใช้
สารเคมีภายในไร่อ้อยเป็นจ านวนมาก 

 
6. การติดต่อสื่อสาร 
 การติดต่อสื่อสารให้เป็นไปตามตารางการติดต่อสื่อสารในภาคบทที่ 7 หน้า 37   
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 ภำคผนวก 
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แผนที่เสี่ยงภยัของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
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จุดทีต่ั้งของโรงเรียนและพื้นที่เสี่ยงภัยของ 9 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในอ าเภอกุมภวาปี 
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จุดที่ตั้งของโรงเรียนและพื้นที่เสี่ยงภัยของ 3 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในอ าเภอโนนสะอาด 
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จุดที่ตั้งของโรงเรียนและพื้นที่เสี่ยงภัยของ 2 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม 
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จุดที่ตั้งของโรงเรียนและพื้นที่เสี่ยงภัยของ 4 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในอ าเภอวังสามหมอ 
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จุดที่ตั้งของโรงเรียนและพื้นที่เสี่ยงภัยของ 4 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในอ าเภอศรีธาตุ 
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จุดที่ตั้งของโรงเรียนและพื้นท่ีเสี่ยงภัยของ 2 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในอ าเภอหนองแสง 
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โครงการ    โครงการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยทางธรรมชาติและการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

สนองประเด็นยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ ๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองประเด็นกลยุทธ์ สพป.อด. ๒   ข้อ ๖ การปรับตัวผู้เรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
แผนงานงบประมาณ    ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตที่ ๒  :  ผู้จบการศึกษาภาค
บังคับ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายสมยศ  ศรีบรรพต 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.อด.๒ 
ระยะเวลาด าเนินการ    มกราคม  ๒๕๕๗  ถึง   สิงหาคม  ๒๕๕๗ 
… 

๑. หลักการและเหตุผล 

 สถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีความรุนแรงและบ่อยถี่ขึ้นโดยเฉพาะปี ๒๕๕๓ 
จนถึงปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประสบกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติหลายแห่งเช่นน้ าท่วม, แผ่นดินไหว, ดินถล่ม, วาตภัย, ภัยแล้ง เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมเผชิญ
สถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต ๒ ได้ส ารวจพื้นที่เสี่ยงภัยในโรงเรียนแล้วพบว่ามีโรงเรียนหลายแห่งในพ้ืนที่ทั้ง ๖ อ าเภอ ประสบภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติเช่น พายุในรูปแบบต่าง ๆ พายุหมุนที่มีแหล่งก าเนิดบนบก (Tornadoes) พายุฝนฟ้าคะนอง 
(Thunderstorms) อุทกภัย (Floods) ภัยแล้งหรือทุพภิกขภัย (Droughts) อัคคีภัย (Fires) โรคระบาดในคน
และสัตว์ (Human Epidemics  and  Animal  Diseases) เพ่ือเป็นเตรียมความพร้อมเผชิญภัยทาง
ธรรมชาติและลดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติต่างๆ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ จึงได้
จัดท าแผนปฏิบัติการเรื่องการจัดเตรียมความพร้อมเพ่ือเผชิญภัยทางธรรมชาติ และให้ทุกโรงเรียนในสังกัด
จัดการเรียนการสอนความรู้เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติและมีการซ้อมอพยพหนีภัยอย่างน้อยปีละ ๑-๒ ครั้ง 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ได้ก าหนดให้โรงเรียนต้นแบบที่จัดการเรียน
การสอนเรื่องการเตรียมความพร้อมเพ่ือเผชิญภัยทางธรรมชาติเพ่ือน าร่องเป็นตัวอย่างโรงเรียนต่างๆอยู่ ๑ 
โรงเรียนคือโรงเรียนบ้านนาแบกอ าเภอกุมภวาปี และในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ก าหนดให้โรงเรียนอนุบาล
หนองแสง อ าเภอหนองแสงเป็นโรงเรียนต้นแบบและเป็นจุดฝึกซ้อมอพยพหนีภัยทางธรรมชาติ เพื่อเป็น
ตัวอย่างให้กับทุกโรงเรียนในสังกัดและเพ่ือสนองนโยบาย ให้ทุกภาคส่วนได้เห็นความส าคัญในการเตรียมความ
พร้อมเผชิญภัยทางธรรมชาติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จึงได้จัดท าโครงการฝึกซ้อมอพยพ
หนีภัยทางธรรมชาติและการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาตินี้ 
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๒.   วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให้รู้จักระมัดระวังตนจากสิ่งที่เป็นอันตรายและสถานที่อันตราย 

๒.๒ เพ่ือสามารถปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม เมื่อมีการซ้อมอพยพ 

   ๒.๓ เพ่ือทราบถึงสิ่งที่ปลอดภัยและไม่ปลอกภัยตลอดจนมีพฤติกรรมการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

๒.๔ เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นสาเหตุการเกิดภัยธรรมชาติในท้องถิ่น 
 

๓.  เป้าหมาย 

 ๓.๑  เชิงปริมาณ   

   ๓.๑.๑  โรงเรียนในสังกัดจ านวน ๒๐๐ โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อม
เผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 3.2  เชิงคุณภาพ 

                  นักเรียนและครูมีความพร้อมที่จะเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติและสามารถจัดการ
กับภัยต่างๆที่เกิดข้ึนอย่างเหมาะสมพร้อมที่จะอพยพหนีภัยทางธรรมชาติได้ทุกเม่ือ 

 
๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะท างานเพ่ือด าเนินการ 

มกราคม ๒๕๕๗ นายสมยศ  ศรีบรรพต 

๒ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗ 

คณะกรรมการ/คณะท างาน
ที่ได้รับแต่งตั้ง 

๓ ก าหนดปฏิทินในการฝึกซ้อมอพยพติดต่อประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มีนาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการ/คณะท างาน
ที่ได้รับแต่งตั้ง 

๔ ด าเนินการฝึกซ้อมการอพยพ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ 

ครูและบุคลากรและนักเรียน
ที่เป็นโรงเรียนต้นแบบ
(โรงเรียนอนุบาลหนองแสง) 

๕ สรุปรายงานและประเมินผลการด าเนินงาน มิถุนายน ๒๕๕๗ นายสมยศ ศรีบรรพต 
 
 
๕.   รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก  

งปม. รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
๑.๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(๑๔ คน x ๒ มื้อ x ๒๕ บาท) 
๑.๒ ค่าอาหารกลางวัน 
(๑๔ คน x ๑ มื้อ x ๕๐ บาท) 

 
 
- 
 
- 

 
 
๗๐๐ 
 
๗๐๐ 

 
 
- 
 
- 

 
 
๗๐๐ 
 
๗๐๐ 

 
 
- 
 
- 

 
 
๗๐๐ 
 
๗๐๐ 

๒ ค่าติดต่อประสานงานขอความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ  
เอกชนอื่นเช่น๑.ศูนย์พยากรณ์
อากาศ(กรมอุตุนิยมวิทยา), ๒.หน่วย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๓.
หน่วยกู้ภัย,(อปพร) ๔.โรงพยาบาล, 
๕.สถานีต ารวจ,๖.เทศบาล, ๗.อบต. 

๑๔,๐๐๐  ๗,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ - ๒๑,๐๐๐ 

๓ ด าเนินการฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยที่
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง อ าเภอ
หนองแสง 

  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ 

๔ สรุปรายงานและประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

   
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

  
๒,๐๐๐ 

 รวม ๑๔,๐๐๐ ๑,๔๐๐ ๓๙,๐๐๐ ๕๔,๔๐๐  ๕๔,๔๐๐ 
หมายเหตุ: งบประมาณจาก ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
 
๖.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๖.๑ ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด
สอนบูรณาการเรื่องการเตรียมการ
เผชิญภัยพิบัติทางธรรมในโรงเรียน 

๖.๒ ร้อยละของผู้บริหาร ครู
วิชาการและบุคลากรใน
สถานศึกษาทุกแห่งศักยภาพใน
การจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงและ
ความเสียหายจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

 

-ออกนิเทศติดตามการด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนเรื่องภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ 
 

-  ออกทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-แบบสังเกตติดตามการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 

- แบบสังเกต, แบบสัมภาษณ์ 
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๖.๓ ร้อยละของนักเรียนใน
สถานศึกษาในพ้ืนที่เสี่ยงภัยทุกคน 
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติ
และความสามารถป้องกันตนเอง 
รวมทั้งมีการตอบสนองในภาวะ
ฉุกเฉินได้อย่างมีคุณภาพ 

 
 

-  การสังเกต การสัมภาษณ์  

 
 

แบบสังเกต, แบบสัมภาษณ์ 

 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๗.๑ ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียนและบุคลากรทราบถึงแนวปฏิบัติส าหรับการจัดการภัย
พิบัติที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาและชุมชน 
  ๗.๒ ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาในสังกัดตระหนักในปัญหา
ของภัยพิบัติและหาทางป้องกันตนเอง เพ่ือลดความเสี่ยงและความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ 
            ๗.๓ ครูผู้สอน ผู้บรหิารสถานศึกษา นักเรียนและบุคลากรสามารถอพยพหนีภัยทางธรรมชาติได้หาก
เกิดสารณภัย ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ต่างๆขึ้นได้ 

๘.  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

 ๘.๑ โรงเรียนในสังกัดสอนเรื่องภัยพิบัติในรูปแบบบูรณาการตามแนวการจัดการศึกษา 
************************************ 
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ค าสั่ง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
ที่  ๔๕๕/๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์สาธารณภัย,ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

………………………………………. 
 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ จะจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์สาธารณภัย,ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดข้ึนเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรือการบริการที่ส าคัญได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดสภาวะวิกฤตใดๆและเพ่ือให้หน่วยงาน
สามารถด าเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์สาธารณภัย, ภัย
พิบัติและวิกฤตการณ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ดังนี้ 
 ๑.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒        ประธาน 
 ๒. นายสุริย์  จารมีชัย   รองผอ.สพป.อด.๒    รองประธาน 

๓. นายบุญล้น  พิมพาที  รองผอ.สพป.อด.๒    รองประธาน 
 ๔.  นายรอง  ปัญสังกา  รองผอ.สพป.อด.๒    รองประธาน 
 ๕.  นายกรณ์จีรพัฒน์  ระวะใจ รองผอ.สพป.อด.๒    รองประธาน 
 ๖.  นายสมาน  บุญจะนะ  รองผอ.สพป.อด.๒    รองประธาน 
 ๗. ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์  พระรัตภูมี รองผอ.สพป.อด.๒    รองประธาน 
 ๘. นายบูรพา  พรหมสิงห์  รองผอ.สพป.อด.๒    รองประธาน 
 ๙. นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ รองผอ.สพป.อด.๒    รองประธาน 
 ๑๐. นายชาญชัย  ทองแสน รองผอ.สพป.อด.๒    รองประธาน 
 ๑๑. นายยุทธศาสตร์  ศรีสุข ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการ 
 ๑๒.นายเวียงชัย แสนสกุล  รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ   กรรมการ 
 ๑๓.นายพรศักดิ์  สุนทรพิธ ผู้อ านวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์  กรรมการ 
 ๑๔. นายชุมพล  พ่อลิละ  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
 ๑๕. นายภุชงค์  ผ่านชมพู  นิติกร ช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
 ๑๖. นางอมรรัตน์  ศรีจันทรา ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมเอกชน   กรรมการ 
 ๑๗. นายไพรัช  รินทร์วงศ์  เจ้าพนักงานราชการ    กรรมการ 
 ๑๘.  นายอ านวย  เพ็งพันธ์ นักวิชาการศึกษา     กรรมการ 
 ๑๙. นายสุรพล  ชาญนรา  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ    กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๐. นางจันทรา  เพ็ชรสวัสดิผ์ู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 ๒๑. นายสมยศ  ศรีบรรพต ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.๒       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๒๒. นายพงษ์ศักดิ์  พงษ์พวงเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๓. นายชาญชัย  ธาคุโน   นิติกร สพป.อด.๒    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒๔. นายจรุง  มากสมบูรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๕.  นายวงษ์ศักดิ์  ชันธวิชัย นักจัดการงานทั่วไป    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และ
เห็นแก่ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
 
  สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  
                           

                                  
                                                   

 
(นายประกอบ  จันทรทิพย์) 

                                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
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ตัวอย่ำงแนวกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนภัยพิบัติในสำระวิชำต่ำง ๆ ตำมระดับช่วงชั้น 

ระดับก่อนวัยเรียนและชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๒ 

 เน้นให้นักเรียนจดจ ำและท ำตำมที่ครูหรือผู้ปกครองสั่ง 

 เน้นให้นักเรียนเรียนรู้ที่จะแจ้งให้ครูหรือผู้ปกครองทรำบ 

 เน้นให้นักเรียนรู้จักกำรสังเกตกำรณ์เปลี่ยนแปลงของสภำพอำกำศ 

สำระวิชำ ตัวชี้วัด กำรน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
สุขศึกษำ -ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำเมือเกิดเหตุกำรณ์

ฉุกเฉิน (พ ๔.๑) 
-ปฏิบัติตนตำมกฎกติกำและข้อตกลง       
(พ ๓.๒) 
-ระบุสิ่งที่ท ำให้เกิดอันตรำยที่บ้ำน 
โรงเรียนและกำรป้องกัน (พ ๕.๑) 
-ปฏิบัติตนตำมสัญลักษณ์ และป้ำยเตือน
ของสิ่งของ หรือสถำนที่ที่เป็นอันตรำย      
( พ ๕.๑) 

-เพื่อให้รู้จักระมัดระวังตนจำกสิ่งที่เป็น
อันตรำยและสถำนที่อันตรำย 

-เพื่อสำมำรถปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสม 
เมื่อมีกำรซ้อมอพยพ 

-เพื่อทรำบถึงสิ่งที่ปลอดภัยและไม่ปลอก
ภัยตลอดจนมีพฤติกรรมกำรปฏิบัติที่
ถูกต้อง 

ภำษำไทย -พูดสื่อสำร แสดงควำมคิดเห็น และ
ควำมรู้สึก ในกำรอธิบำยเหตุกำรณ์ที่พบ
เห็น (ท ๓.๑) 
-บอกควำมหมำยของสัญลักษณ์ที่พบเห็น
ในชีวิตประจ ำวัน (ท ๑.๑) 

-เพื่อถ่ำยทอดเร่ืองรำว 

-เพื่อเรียนรู้ป้ำยประกำศ สัญลักษณ์กำร
เตือนภัยอันตรำย 

สังคมศึกษำ -มีส่วนร่วมในกำรจัดระเบียบสิ่งแวดล้อม
ที่บ้ำนและชั้นเรียน (ส ๕.๒) 
-สังเกตและบอกกำรเปลี่ยนแปลงของ
สภำพอำกำศในรอบวัน ( ส ๕.๑ ) 
 

-เพื่อให้มีพื้นฐำนกำรบ ำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 

-เพื่อเรียนรู้ธรรมชำติและกำร
เปลี่ยนแปลง 
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ตัวอย่ำงแนวกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนภัยพิบัติในสำระวิชำต่ำง ๆ ตำมระดับช่วงชั้น 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ – ๔ 

 เน้นให้นักเรียนเข้ำใจถึงอันตรำยของภัยพิบัติและกำรรักษำชีวิตของตนเอง 

 เน้นให้นักเรียนมีกำรปฏิบัติตนได้อย่ำงเหมำะสม เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 

 เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมรณรงค์ในกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

สำระวิชำ ตัวชี้วัด กำรน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
สังคม 

ศึกษำ 

-ตระหนักถึงควำมเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและมี
ส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น(ส๕.๒) 
-อธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมในท้องถิ่นและ
ผลจำกกำรเปลี่ยนแปลง  ( ส ๕.๒ ) 
-ระบุบทบำทหน้ำที่ของสมำชิกชุมชนในกำรมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ  (ส ๒.๒) 
-เขียนแผนผังง่ำยๆ  แสดงต ำแหน่งที่ตั้งของสถำนที่
ส ำคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน (ส ๕.๑) 

-เพื่อให้รู้จักกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

-เพื่อวิเครำะห์ปัญหำที่เป็นสำเหตุกำรเกิด
ภัยธรรมชำติในท้องถิ่น 

-เพื่อเข้ำใจและปฏิบัติตนตำมหน้ำที่ของ
กำรเป็นพลเมืองดี 
-เพื่อท ำกิจกรรมท ำแผนที่เสี่ยงภัย 

วิทยำ 

ศำสตร์ 

-ระบุกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติที่ก่อให้เกิดปัญหำ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ( ว ๒.๒) 
-ทดลองและอธิบำยผลของกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับวัสดุเมื่อถูกแรงกระท ำหรือท ำให้ร้อนหรือเย็นลง 
(ว ๓.๒) 
 

-เพื่อหำสำเหตุและแสดงออกในกำร
รณรงค์เร่ืองกำรใช้ทรัพยำกรในท้องถิ่น
ของตน 

-เพื่อทรำบกระบวนกำรเปลี่ยนแปลง
สถำนะของอุณหภูมิโลกที่ก่อให้เกิด
สภำวะโลกร้อนและปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ  
-เพื่อทรำบกระบวนกำรไหลของกระแส
นั้นและควำมเสี่ยงเกิดภัย 

สุขศึกษำ -ปฏิบัติตนเพื่อควำมปลอดภัยในบ้ำน โรงเรียนและกำร
เดินทำง (ส ๕.๑) 
-แสดงออกในกำรขอควำมช่วยเหลือจำกผู้อ่ืนเมื่อเกิด
เหตุร้ำย (ส ๕.๑) 
-แสดงวิธีปฐมพยำบำลเมื่อได้รับบำดเจ็บ ( ส ๕.๑) 
-ปฏิบัติตนตำมกฎ กติกำและข้อตกลง ( พ ๓.๒ ) 

-เพื่อให้มีพื้นฐำนกำรป้องกันและกำร
หลีกเลี่ยงจำกภัย 

-เรียนรู้กำรขอควำมช่วยเหลือด้วยวิธีกำร
ต่ำงๆ 

-เรียนรู้กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 

-เพื่อสำมำรถปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสม 
เมื่อมีกำรซ้อมอพยพ 
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ตัวอย่ำงแนวกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนภัยพิบัติในสำระวิชำต่ำง ๆ ตำมระดับช่วงชั้น 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕ – ๖ 

 เน้นให้นักเรียนสำมำรถป้องกันตนเองจำกภัยพิบัติ 
 เน้นให้นักเรียนสำมำรถดูแลตนเองและผู้อื่นได้ 
 เน้นให้นักเรียนศึกษำสำเหตุกำรเกิดภัยธรรมชำติและมีกำรเตรียมพร้อม 

สำระวิชำ ตัวชี้วัด กำรน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
สังคมศึกษำ -น ำเสนอตัวอย่ำงที่สะท้อนให้เห็นผลจำกกำรรักษำ

และกำรท ำลำยสภำพแวดล้อมและเสนอแนวคิดใน
กำรรักษำสภำพแวดล้อมในภูมิภำค (ส ๕.๒) 
-อธิบำยโครงสร้ำงหน้ำที่และควำมส ำคัญของกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรช่วยเหลือและฟื้นฟู
สภำพภำยหลังกำรเกิดภัย (ส ๕.๒) 
-ใช้เคร่ืองมือทำงภูมิศำสตร์ เช่น แผนที่ ระบุ
ลักษณะส ำคัญทำงกำยภำพและสังคมของประเทศ
และอธิบำยควำมส ำคัญระหว่ำงลักษณะทำง
กำยภำพกับปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติของประเทศ     
( ส ๕.๑) 
-มีส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือผู้อ่ืน (ส ๕.๑) 

-เพื่อมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
-เพื่อให้รู้จักกำรขอควำม
ช่วยเหลือ ในขณะเกิดภัยหรือ
ภำยหลังกำรเกิดภัย 
-เพื่อจัดท ำแผนที่เสี่ยงภัย แสดง
บริเวณที่ปลอดภัยและไม่
ปลอดภัย 
-กิจกรรมเป็นอำสำสมัครใน
โรงเรียน 

วิทยำศำสตร์ -อธิบำยและจ ำแนกประเภทของหินโดยใช้ลักษณะ
ของหิน สมบัติของหิน เป็นเกณฑ์ และกำร
เปลี่ยนแปลงของหิน รวมทั้งน ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ ( ว ๖.๑) 
-สืบค้นและอธิบำยธรณีพิบัติที่มีผลต่อมนุษย์และ
สภำพแวดล้อมในท้องถิ่น ( ว ๖.๑) 
-ส ำรวจและอธิบำยสมบัติทำงกำยภำพของน้ ำจำก
แหล่งน้ ำในท้องถิ่นและกำรน ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ (ว ๖.๑) 

-เพื่อศึกษำสำเหตุกำรเกิดดินถล่ม 
หรือดินพัง 
-เพื่อทรำบถึงกระบวนกำร
เปลี่ยนแปลงของผิวโลกและ
ภำยในโลกที่เป็นสำเหตุของภัย
พิบัต ิ
-เพื่อทรำบกระบวนกำรไหลของ
กระแสน้ ำและอธิบำยถึงควำม
เสี่ยงในกำรเกิดอุทกภัย 

สุขศึกษำ -แสดงพฤติกรรมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
สิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภำพ (พ ๕.๑) 

-มีทักษะในกำรป้องกันและเห็น
คุณค่ำของควำมปลอดภัย 
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-หำผลกระทบจำกควำมรุนแรงของภัยและระบุวิธี
ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจำกภัยธรรมชำติ (พ ๕.๑) 

-เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัย
เสี่ยงจำกภัย 
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 ตัวอย่ำงแนวกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนภัยพิบัติในสำระวิชำต่ำง ๆ ตำมระดับช่วงชั้น 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๓ 

 ในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ต้องเพิ่มรำยละเอียดเนื้อหำมำกยิ่งขึ้น และ
รูปแบบกำรเรียนกำรสอนต้องมีควำมเป็นรูปธรรมมำกขึ้น ในระดับนี้ควรมีเป้ำหมำยที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
กำรปฏิบัติตนในกำรช่วยเหลือสังคม เช่น 
๑. กิจกรรมอำสำสมัคร   ๒. กิจกรรมพี่สอนน้อง 
๓. กิจกรรมสร้ำงแบบจ ำลองภัยพิบัติ 
๔.กิจกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมรับมือภัยอย่ำงเหมำะสม ตลอดจนทักษะกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 

สำระวิชำ ตัวชี้วัด กำรน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
สังคมศึกษำ -เห็นคุณค่ำในกำรปฏิบัติตนตำมสถำนภำพ 

บทบำท หน้ำที่ในฐำนะพลเมืองดี( ส ๒.๑) 
-วิเครำะห์เชื่อมโยงสำเหตุแนวทำงป้องกันภัย
ธรรมชำติและกำรระวังภัยที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย ทวีปเอเชีย ฯลฯ ( ส ๕.๑) 
-วิเครำะห์เหตุกำรณ์ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์
ได้อย่ำงมีเหตุผลตำมวิธีกำรทำง
ประวัติศำสตร์ (ส ๔.๑) 

-เพื่อมีส่วนร่วมและบทบำทในกิจกรรม
พัฒนำสังคม 
-เพื่อวิเครำะห์และสรุปเหตุกำรณ์ภัย
พิบัติที่เกิดขึ้นโดยใช้ข้อมูลสำรสนเทศ 
-เพื่อทรำบถึงประวัติศำสตร์ทำง
ธรณีวิทยำและกำรเกิดภัยในอดีตใน
ท้องถิ่น 

วิทยำศำสตร์ -สังเกต วิเครำะห์และอภิปรำยกำรเกิด
ปรำกฏกำรณ์ทำงลมฟ้ำอำกำศที่มีผลต่อกำร
เกิดภัยพิบัติ ( ว ๖.๑) 
-ทดลองและอธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
อุณหภูมิควำมชื้นและควำมกดอำกำศที่มีผล
ต่อปรำกฏกำรณ์ทำง ลมฟ้ำอำกำศ( ว ๖.๑ ) 
-สืบค้นและสร้ำงแบบจ ำลอง อธิบำยกำรผุพัง 
กำรกร่อน กำรพัดพำ และผลของ
กระบวนกำรดังกล่ำว    ( ว ๖.๑) 

-เพื่อศึกษำสำเหตุกำรเกิดดินถล่มหรือ
หินพัง 
-มีทักษะในกำรสืบค้น กระบวนกำร
ต่ำงๆ  ที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ภูมิอำกำศ ภูมิประเทศ 
-เพื่อสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และน ำไปใช้
ประโยชน์เป็นสื่อกำรเรียนรู้ 

สุขศึกษำ -อธิบำยกำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและ
สถำนกำรณ์เสี่ยง ( พ ๕.๑) 
-แสดงวิธีปฐมพยำบำลและเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย

-มีทักษะในกำรลดควำมเสี่ยงจำกภัย
พิบัต ิ
-มีทักษะในกำรปฐมพยำบำล เช่น วิธี
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อย่ำงปลอดภัย (พ ๕.๑) 
-ใช้ทักษะชีวิตในกำรป้องกันตนเองและ
หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์คับขันที่อำจน ำไปสู่
อันตรำย (พ ๕.๑) 

ห้ำมเลือด พันแผล และปั๊มหัวใจ 
-มีทักษะในกำรเตรียมควำมพร้อม
รับมือภัย 
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ที่ ศธ ๐๔๑๗๗.๐๕/ ๔๓๕๕                                            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                                                             อุดรธานีเขต ๒  ถนนอุ่มจาน  อ. กุมภวาปี 
                                                                              จ. อุดรธานี    ๔๑๑๑๐                                                                                 

                                                             ๑๑  ธนัวาคม   ๒๕๕๕ 

เรื่อง    ส ารวจพื้นที่เสี่ยงภัยเพ่ือเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติของโรงเรียน 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. แบบส ารวจพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติในโรงเรียน   จ านวน ๑ ฉบับ 
          ๒. แนวการจัดการเรียนการสอนด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติในโรงเรียน    จ านวน ๑ ฉบับ 

 ด้วยสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีความรุนแรงและบ่อยถี่ข้ึนโดยเฉพาะปี 
๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายแห่งเช่นน้ าท่วม, 
แผ่นดินไหว, ดินถล่ม, วาตภัย, ภัยแล้ง เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๒ จึงให้โรงเรียนส ารวจพื้นที่เสี่ยงภัยในโรงเรียนแล้ววางแผนการ
ป้องกันตามแบบส ารวจที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งถึง สพป.อุดรธานี เขต ๒ ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ และ
ให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนด้านภัยพิบัติส าหรับสถานศึกษาตามตัวอย่างแนวการจัดการเรียนการสอน
ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติในสาระวิชาต่างๆตามระดับชั้นดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  
  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
               

                (นายรอง ปัญสังกา) 
        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ปฏิบัติราชการแทน 
                    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
 
 
 
 

 

 
    กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
    โทร. ๐๔๒-๓๓๔๕๗๕  ต่อ  ๑๘   
    ผู้ประสาน: ศน. สมยศ  ศรีบรรพต (๐๘๑-๙๕๔๒-๗๔๗) 
    E-Mail: sribunpote@gmail.com 
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แบบส ำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยทำงธรรมชำติในโรงเรียน 

โรงเรียน...................................................................................กลุ่มเครือข่ำย........................................อ ำเภอ................................... 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ 

ล ำดับที่ 
ลักษณะภัยพิบัติทำงธรรมชำติ 

 
แนวทำงกำรป้องกันของโรงเรียน 

 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

 
ครูผูรั้บผิดชอบ 

 
งบประมำณ 

๑ ภัยพายุ (เขียนที่โรงเรียนคิดว่ำจะด ำเนินกำร
มีรำยละเอียดพอสมควร) 

(กล่ำวถึงหน่วยงำนที่โรงเรียนสำมำรถติดต่อ
ขอควำมช่วยเหลือได้) 

 (คำดว่ำจะใช้
งบประมำณในกำร
จัดกำรป้องกันเท่ำไร) 

๒ ภัยน้ าท่วม     
๓ ภัยดินถล่ม     
๔ ภัยแล้ง     
๕ ภัยไฟป่า     
๖ ภัยแผ่นดินไหว     
๗ ภัยจากโรคระบาดในคนและสัตว์      

๘ ภัยหนาว     
๙ (เพ่ิมเติมภัยธรรมชาติอ่ืนๆที่คาดว่าน่าจะ

เกิดข้ึนโนโรงเรียนได้อีก) 
    

๑๐ -     
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ความรู้เบื้องต้นส าหรับการเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ        
 

1. ภัยแผ่นดินไหว 
ลักษณะภัย : แผ่นดินเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง โดยไม่มีสิ่งบอกเหตุล่วงหน้า 
ข้อควรจ า : เมื่อเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง มักมีแผ่นดินไหวตามมาอีกหลายครั้ง อาจเกิด แผ่นดินแยก แผ่นดินถล่ม และอาคารอาจไม่พังทลายในทันทีก็ได้ แต่
อาจจะพังทลายตามมาในภายหลัง 
ข้อควรปฏิบัติ 
* ตรวจสอบดูว่า ท่ีพักอาศัยนั้น ตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวหรือไม ่
* ควรเสริมบ้าน หรืออาคารให้มั่นคงแข็งแรงมากขึ้น เพ่ือต้านแผ่นดินไหวหรือไม่ เพียงไร 
* ท าท่ียึดตู้ และเฟอร์นิเจอร์ไว้ไม่ให้ล้ม 
* ติดยึดชุดโคมไฟบนเพดานให้มั่นคง 
* จัดการป้องกันไม่ให้แก๊สรั่วไหล โดยใช้สายท่อแก๊สท่ียืดหยุ่นได้ 
* หลกีเล่ียงการอยู่ใกล้หน้าต่าง หรือผนังห้อง 
* มีไฟฉาย วิทยุใช้แบตเตอรี่ ไว้ใกล้ตัวเสมอ 
วิธีการปฏิบัต ิ
· ออกจากอาคารไปสู่ท่ีโล่งแจ้งในทันที 
· หากมีคนอยู่จ านวนมาก อย่าแย่งกันออกที่ประตู เพราะจะเกิดอันตรายจากการเหยียบกันตายได้ 
· หากออกจากอาคารไม่ได ้ให้หมอบอยู่ใต้โต๊ะ หรือยืนชิด ติดกับเสาใหญ่ท่ีมีความแข็งแรง 
· คลุมศีรษะไว ้จนกระทั่งแผ่นดินไหวหยุดลง 
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· ถ้าอยู่ในตึกสูง ให้อยู่ท่ีชั้นเดิม อย่าใช้ลิฟท์เป็นอันขาด 
· เตรียมพร้อมเพื่อใช้ระบบเตือนภัย และระบบดับเพลิง 
· หากขับขี่ยานพาหนะ ให้รีบจอดยานพาหนะ ในท่ีโล่งแจ้ง ห้ามหยุดใต้สะพาน ใต้ทางด่วน ใต้สายไฟฟ้าแรงสูงเป็นอันขาด และให้อยู่ภายในรถยนต์ 
2. ภัยสึนามิ 
ลักษณะภัย : กลุ่มของคลื่นขนาดใหญ่ ท่ีสร้างความเสียหาย รุนแรงต่อพื้นท่ี บริเวณชายฝั่ง และอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่มีสิ่งบอกเหตุล่วงหน้า 
ข้อควรจ า : คลื่นสึนามิ จะไม่เกิดเพียงระลอกเดียว จะเกิดขึ้นได้หลายระลอกคลื่น และคลื่นลูกหลังอาจใหญ่กว่าคลื่นลูกแรกอย่างมากก็ได ้
* เมื่อน้ าทะเลลดลง หรือ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติ ให้คาดไว้ล่วงหน้าว่าอาจเกิดสึนามิก็ได้ 
* สึนามิ มักเกิดหลังแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในทะเล 
* หากอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล จะเปน็อันตรายอย่างมาก 
ข้อควรปฏิบัติ 
· ตรวจสอบดูว่า ท่ีพักอาศัยอยู่นั้น ตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีเสี่ยงภัยสึนามิหรือไม่ 
· ควรรู้ระดับความสูงของถนน เมื่อเทียบกับระดับน้ าทะเล และระยะห่างของถนนจากชายฝั่ง 
· สร้างความคุ้นเคย กับป้ายสัญญาณเตือนภัยสึนามิ เลือกมองหาพื้นท่ี ท่ีเป็นท่ีสูงไว้ล่วงหน้าก่อนเสมอ 
· เตรียมอุปกรณ์ชุดยังชีพ เพื่อให้มีความพร้อมอพยพหนีภัยในทันที 
· ห้ามลงทะเล ห้ามลงไปอยู่บริเวณชายหาด เมื่อมีประกาศเตือนภัยสึนามิ 
· ควรมีวิทยุแบบใช้แบตเตอรี่ หรือ ถ่านเพื่อฟังข่าวอย่างใกล้ชิด 
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วิธีการปฏิบัต ิ
· ถ้าคาดว่าจะเกิดสึนามิ ให้หนีออกจากบริเวณชายฝั่งโดยทันที หากอยู่ในเรือให้ออกจากฝั่ง ไปสู่ทะเลลึกในทันที 
· ติดตามข้อมูลทางวิทยุ โทรทัศน์ ถ้ามีประกาศเกิดสึนามิ ให้อพยพในทันที 
· ให้หนีห่างจากชายฝั่งให้ไกลท่ีสุด ไปยังพื้นท่ีสูงท่ีคาดว่าปลอดภัย 
· ให้ช่วยเหลือ เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ท่ีอ่อนแอกว่า พาหนีภัยด้วย 
· ควรหนีภัยด้วยการเดินเท้า หรือ ใช้จักรยานยนต์ เพื่อหลีกเล่ียงการจราจรติดขัด จะกลับสู่ท่ีพักอาศัย ก็ต่อเมื่อมีประกาศจากทางราชการเท่านั้นว่าปลอดภัย 
3. ภัยพายุ 
ลักษณะภัย ลมแรง ฝนตกหนัก น้ าท่วมฉับพลัน มีคลื่นสูง และน้ าท่วมชายฝั่ง 
ข้อควรจ า 
* เมื่อมีการแจ้งเฝ้าระวัง หมายถึงพายุท่ีจะมาภายใน 36 ชั่วโมง 
* เมื่อมีการแจ้งเตือนภัย หมายถึง พายุท่ีจะมาถึง ภายใน 24 ชั่วโมง 
* เมื่อเกิดพายุ จะมีฝนตกหนัก และอาจเกิดน้ าท่วมฉับพลัน 
* ปรากฏการณ์ศูนย์กลางพายุ คือ เมื่อเกิดพายุแล้ว แต่มีลมสงบฉับพลัน หมายถึง ท่านอยู่ในศูนย์กลางของพายุ และจะมีพายุตามมาอีกครั้งหนึ่ง 
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ข้อควรปฏิบัติ 
· ติดตามข่าวสารทางวิทยุ และโทรทัศน์ 
· หลบอยู่ในท่ีก าบังท่ีมั่นคง อยู่บนท่ีสูงท่ีน้ าท่วมไม่ถึง และอย่าออกเรือ 
· เตรียมชุดยังชีพ และชุดอุปกรณ์หนีภัย 
· ตัดต้นไม้สูง ไม่ให้ลม้ทับบ้าน 
· ติดตั้งอุปกรณ์เสริมความแข็งแรงของหน้าต่าง 
· เก็บตุนอาหาร น้ าดื่ม และถ่านไฟฉาย 
· เติมน้ ามันรถไว้ให้เต็ม เตรียมแผนอพยพ 
· เมื่อมีประกาศอพยพ ให้อพยพทันที อย่าลังเลเพราะจะหนีภัยไม่ทัน 
· มีเบอร์โทรศัพท์ท่ีต้องติดต่อในกรณีฉุกเฉิน 
วิธีการปฏิบัต ิ
· ถ้ามปีระกาศให้อพยพ ให้อพยพไปสู่ในท่ีท่ีทางการจัดเตรียมให้ 
· เมื่อได้ยินสัญญาณไซเรน ให้อพยพ ก่อนออกจากบ้าน ให้ปิดประตูหน้าต่างให้แน่นหนา พร้อมปิดเทปแนวประตูหน้าต่าง 
· ออกจากพื้นท่ีน้ าท่วม ไปสู่พื้นท่ีสูงท่ีปลอดภัย 
· เมื่อมีลมแรง ให้อยู่ภายในก าบังท่ีมั่นคง 
· ให้ค านึงถึงปรากฏการณ์ศูนย์กลางพายุ อย่ารีบออกจากท่ีก าบัง จนกว่าจะแน่ใจ หรือได้รับข้อมูลว่าสถานการณ์ปลอดภัย 
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4. ภัยน้ าท่วม 
ลักษณะภัย 
มีสายน้ าไหลมาอย่างรวดเร็วรุนแรง มีน้ าท่วมฉับพลัน อาจมีดินโคลน และท่อนซุงไหลมาพร้อมกับสายน้ า 
ข้อควรจ า น้ ามา ให้ขึ้นท่ีสูง ตัดไฟฟ้า เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด 
ข้อควรปฏิบัติ 
· ตรวจสอบดูเขตแนวพื้นท่ีน้ าท่วม เพื่อหาพื้นท่ีสูงท่ีปลอดภัย 
· บริเวณท้ายเขื่อน หรืออ่างเก็บน้ า เป็นบริเวณท่ีไม่ปลอดภัย 
· หลีกเลี่ยงการปลูกบ้าน บริเวณพ้ืนท่ีน้ าท่วมถึง 
· ควรเตรียมกระสอบทรายไว้ท าผนังกั้นน้ า 
· ควรท าความสะอาดพื้นที่ อย่าให้มีเศษวัสดุที่สามารถลอยตามน้ าและก่อให้เกิดอันตรายได้ 
· ห้ามขับขี่ยานพาหนะ ห้ามเดิน ห้ามเล่นน้ า ในกระแสน้ าท่ีไหลเชี่ยว 
· มีวิทยุติดตัว และคอยฟังประกาศเพื่อปฏิบัติตาม 
วิธีการปฏิบัต ิ
· ติดตามประกาศทางวิทยุ และโทรทัศน์· หนีไปสู่พื้นท่ีสูง ท่ีปลอดภัย 
· ปิดสะพานไฟฟ้าหลัก และไม่สัมผัสสวิทช์ไฟฟ้าขณะเปียก 
· ให้หลีกเล่ียงจากสายไฟฟ้าท่ีตกลงมาสู่พื้น 
· ไม่วางกระสอบทรายพิงผนังข้างนอกบ้าน เพราะเป็นการเพิ่มแรงดันที่อาจท าให้ผนังบ้านพังทลาย น้ าทะลักเข้ามาในบ้านได้ 
· ไม่ดื่มน้ าประปา และไม่ดืม่น้ าท่ีไหลมาท่วม เพราะจะเป็นอันตราย 
· ให้เก็บของมีค่าไว้บนชั้นบนของบ้าน 
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5. ภัยดินถล่ม 
ลักษณะภัย หิน ดิน ทราย โคลน ซึ่งอยู่บนท่ีลาดชันสูงเลื่อนไถลมายังท่ีต่ า 
ข้อควรจ า 
เมื่อเกิดฝนตกหนัก หรือ เกิดแผ่นดินไหว มักเกิดดินถล่มตามมา ให้สังเกตสีของน้ าท่ีไหลผ่าน หากมีสีขุ่นข้น อาจเกิดภัยดินโคลนถล่ม เมื่อเกิดดินถล่ม จะเป็นอันตรายต่อ
อาคารสิ่งปลูกสร้าง เส้นทางคมนาคมอาจถูกตัดขาด เสาไฟฟ้า และต้นไม้ล้มขวางการเดินทาง 
ข้อควรปฏิบัติ 
* หลีกเลี่ยงการสร้างบ้านอาศัย อยู่ในบริเวณที่เคยมีเหตุการณ์ดินถล่ม หรือ บริเวณหุบเขา พื้นท่ีมีความลาดชันสูง พื้นท่ีราบลุ่ม พิ้นท่ีแอ่งกระทะ พ้ืนท่ีร่องน้ า พื้นท่ีถม
ดินใหม่ท่ีมีความลาดชัน เป็นต้น 
* หากท่านอยู่ในพื้นท่ีบริเวณอันตราย ให้ส ารวจพื้นท่ีโดยรอบ เพื่อเตรียมการหนีภัย 
* ควรปลูกพืช ยึดหน้าดินบริเวณเชิงเขา และพื้นท่ีลาดชันเพื่อลดความเสี่ยงของแผ่นดินถล่ม 
* สังเกตอากาศ หากฝนตกหนัก ควรอพยพไปสู่พื้นท่ีปลอดภัยโดยเร็ว 
* สังเกตพื้นที่รอบท่ีอยู่อาศัย หากพบสิ่งบอกเหตุที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม ให้แจ้งหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการแก้ไขโดยเร็ว 
 
6. ภัยไฟป่า 
ลักษณะภัย 
เพลิงในบริเวณป่า ท่ีเกิดจากธรรมชาติ หรือจากมนุษย์ โดยมีวัสดุกิ่งไม้ ต้นไม้ หญ้าแห้ง เป็นเชื้อเพลิง เพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว เมื่อมีความแห้งแล้ง และ
ลมแรง 
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ข้อควรจ า 
ไฟป่า หากรีบดับโดยเร็ว จะไม่ลุกลามอย่างกว้างขวาง ไฟป่าจะลุกลามตามทิศทางลม ไฟป่าสามารถลุกลามข้ามแนวกันไฟหรือ ข้ามถนน เมื่อมีเชื้อเพลิงจ านวนมาก 
และมีลมแรง การดับไฟป่า จะมีประสิทธิภาพด้วยการตัดเชื้อเพลิง 
ข้อควรปฏิบัติ 
· หากไม่จ าเป็น ไม่ควรจุดไฟในป่า หากจุดไฟ ต้องควบคุมให้ไฟดับโดยสนิท 
· สร้างแนวกันไฟ ขนาดกว้างรอบท่ีพักอาศัย ด้วยการก าจัดวัสดุเชื้อเพลิง 
· การดับเพลิงต้องอยู่เหนือลม  
· เตรียมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน เพื่อขอความช่วยเหลือการดับไฟป่า  
. ฝึกซ้อมอาสาสมัครในการดับไฟป่า 
 
7. ภัยแล้ง 
ลักษณะภัย : สภาวะความแห้งแล้งผิดปกติของอากาศ เป็นเหตุให้ความชื้นในอากาศ และในดินน้อยลง มีผลต่อปริมาณน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตรขาดแคลน 
มีโอกาสเกิดไฟป่า 
ข้อควรจ า น้ าสะอาด เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต น้ าเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับผลผลิตทางการเกษตร 
ข้อควรปฏิบัติ 
· เตรียมกักเก็บน้ าสะอาด เพื่อการบริโภคให้เพียงพอ อย่ารีรอ มิฉะนั้นจะไม่มีน้ าให้กักเก็บ 
· ขุดลอกคู คลอง และบ่อน้ าบาดาล เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ า 
· วางแผนใช้น้ าอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ าใช้ตลอดห้วงภัยแล้ง 
· การใช้น้ าเพื่อการเกษตร ควรใช้ในช่วงเช้า และเย็น เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ า 
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· การใช้น้ าจากฝักบัว เพื่อช าระร่างกาย จะประหยัดน้ ามากกว่าการตักอาบ 
· ก าจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบท่ีพัก เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการลุกลาม 
· เตรียมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน เพื่อการขอน้ าบริโภคและการขอให้มาดับไฟป่า  
 
ชุดด ารงชีพ หรือ ถุงยังชีพ  
ให้เตรียมชุดด ารงชีพ หรือ ถุงยังชีพ ส าหรับใช้ในบ้าน หรือส าหรับการอพยพหนีภัยโดยมีหัวข้อแนะน าดังนี้ 
· อาหารส าเร็จรูปท่ีเพียงพอต่อการบริโภค อย่างต่ า 3 วัน ต่อคน 
· น้ าสะอาด เพื่อการบริโภค ไม่น้อยกว่า 2 ลิตร ต่อคน ต่อวัน 
· ไฟฉาย เทียนไข ไฟแช็ค 
· ยาสามัญประจ าบ้าน และยาส าคัญที่จ าเป็นของแต่ละบุคคล 
· กระติกน้ าแข็ง 
· อาหารสัตว์ (หากมีสัตว์เลี้ยง) 
· เชื้อเพลิง หรือ ถ่านส าหรับเตาหุงต้ม 
· มุ้ง หมอน ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว รองเท้ากีฬา เสื้อผ้า ชุดชั้นใน ยาสีฟัน แปรงสีฟัน สบู่ และแว่น 
· อุปกรณ์จ าเป็นส าหรับเด็กทารก และเด็กเล็ก 
· เงินสด 
· วิทยุท่ีใช้ถ่านแบตเตอรี่ และถ่านแบตเตอรี่ส ารอง 
· เอกสารแสดงตน เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน ใบขับขี่ 
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· หมายเลขโทรศัพท์ส าคัญ เช่น สถานีต ารวจ ดับเพลิง ศูนย์ช่วยเหลือต่างๆ 
· หนังสือ เกมส์เพื่อค่าเวลา หรือ เพื่อคลายความเครียด และของเล่นท่ีเด็กชอบ หากมีเด็กอาศัยอยู่ด้วย 
 


