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 ศูนย์จัดระบบป้องกันเพ่ือจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดน กองบัญชาการ 
ป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  มีภารกิจ อ านวยการ วางแผน ประสานงาน 
ด าเนินการจัดระบบป้องกัน และการสื่อสารเพ่ือจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดนไทย –  
กัมพูชา ในพ้ืนที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับการป้องกันชายแดน เพ่ือสนับสนุน 
การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ 

 จากภารกิจข้างต้น ศูนย์จัดระบบป้องกันเพ่ือจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดนฯ 
จึงต้องมีการด าเนินการเพ่ือจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดน ให้พร้อมส าหรับหน่ วย 
ก าลังรบ ที่จะเข้าปฏิบัติการในพ้ืนที่ส่วนหน้า กรณีที่เกิดภัยคุกคามจากการ 
ปฏิบัติการของข้าศึก หรือเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง โดยการอพยพประชาชนใน 
พ้ืนที่ส่วนหน้ามายังพ้ืนที่ส่วนหลังด้วยความรวดเร็ว และมีการประสานหน่วยงาน 
ฝ่ายพลเรือนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การคุ้มครองดูแลผู้อพยพเกิดความปลอดภัยทั้ง 
ชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการปลอบขวัญในคราวเดียวกัน 

 คณะผู้จัดท า ได้รวบรวมแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ของการฝึกซ้อม 
การทดสอบแผนเผชิญ เหตุและการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(การพิทักษ์ส่วนหลัง) ในพ้ืนที่อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ของศูนย์ 
จัดระบบป้องกันเพ่ือจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดนฯ ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๗ จันทบุรี  ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ ไว้เป็นแนวทางส าหรับก าลังพลที่จะมาปฏิบัติราชการ  ณ ศูนย์จัดระบบ 
ป้องกันเพ่ือจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดนฯ และผู้สนใจได้น าไปศึกษาเพ่ือประโยชน์ 
ในการปฏิบัติงานต่อไป 
 หากข้อมูลที่เรียบเรียงไว้ขาดความสมบูรณ์หรือมีข้อบกพร่อง คณะ 
ผู้จัดท ายินดีน้อมรับค าแนะน าเพ่ือน าไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ด้วยความ 
ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 
      คณะผู้จัดท า 
    ส่วนแผนงาน/ประเมินผล ศปชด.กปช.จต. 
            ก.ย.๕๖ 



น ำเรื่อง 

 การพิทักษ์พ้ืนที่ส่วนหลัง หรือการป้องกันพ้ืนที่ส่วนหลัง หมายถึง 
มาตรการต่างๆ ที่ด าเนินการก่อน ในระหว่างและภายหลังจากการถูกโจมตีหรือ 
เกิดอุบัติ เหตุขึ้น ทั้ งนี้  เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดผลจากการกระท าของข้าศึก 
อุบัติเหตุอันรุนแรง หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ การพิทักษ์พ้ืนที่ส่วนหลังนับเป็น 
การประกันความปลอดภัยให้กับหน่วยสนับสนุนการรบ และหน่วยสนับสนุน 
ทางการช่วยรบในยุทธบริเวณให้พ้นจากการขัดขวางของข้าศึก 

 การปฏิบัติในพ้ืนที่ส่วนหลัง หมายถึง การปฏิบัติการต่างๆ ในเขตพ้ืนที่และ 
ด าเนินการทั้งปวงในเขตพ้ืนที่หลังแนวการรบเพ่ือป้องกันและระงับการก่อความ 
ไม่สงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาภัยทางอากาศ การสนับสนุนการปฏิบัติ 
ของฝ่ายทหาร การป้องกันและขัดขวางการกระท าของข้าศึก หรือฝ่ายตรงข้าม  
ตลอดจนการระงับภัยที่เกิดขึ้น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพ้ืนที่ในภาวะ 
ไม่ปกติหรือยามสงคราม 

 ในการจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรี จ านวน ๒ อ าเภอ 
คือ อ าเภอโป่งน้ าร้อน และอ าเภอสอยดาว รวมทั้งด้านจังหวัดตราด จ านวน 
๓ อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองตราด อ าเภอบ่อไร่ และอ าเภอคลองใหญ่  นั้น 
ศูนย์จัดระบบป้องกันเพ่ือจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดน กองบัญชาการป้องกัน 
ชายแดนจันทบุรีและตราด ได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งจากกรมกิจการชายแดน 
ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ให้ด าเนินการฝึกซ้อมการทดสอบแผนเผชิญเหตุ 
โดยการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่ที่ฝ่ายทหารจ าเป็นต้องเข้าปฏิบัติการ 
เมื่อเกิดภัยคุกคามรุนแรงเกิดขึ้น ซึ่งการปฏิบัติการดังกล่าว ศูนย์จัดระบบป้องกัน 
เพ่ือจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดนฯ จ าเป็นต้องมีการประสานกับประชาชนและ 
องค์กรท้องถิ่นต่างๆเพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยในการด าเนินการ จึงได้จัดท า 
องค์ความรู้เรื่อง “การฝึกซ้อมการทดสอบแผนเผชิญเหตุและการฝึกป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย” ไว้เพ่ือศึกษาและการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป 
 
       

 
เอกสำรอ้ำงอิง 

 
๑. คู่มือปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน สภาความมั่นคงแห่งชาติ 
๒. แผนป้องกันชายแดน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี 
๓. แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๖ ของ ศปชด.กปช.จต. 
๔. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี 
๕. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด 

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

- ๗๒ - 



บทที่ ๑ 

แนวทางด าเนินการในการฝึกซ้อมการทดสอบแผนเผชิญเหตุร่วมกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การพิทักษ์พ้ืนที่ส่วนหลัง) 

 ๑. การเตรียมการ 
  ๑.๑ ก าหนดพ้ืนที่ฝึก และการส ารวจภูมิประเทศ (ในครั้งนี้ 
ก าหนดให้ ต.เทพนิมิต และ ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ าร้อน จ.จันทบุรี เป็นพ้ืนที่การฝึก)
  ๑.๒ เตรียมการด้านงบประมาณ 
   จะต้องทราบว่างบประมาณที่ใช้ในการฝึกได้มาจาก 
ที่ ไหน (ในส่วนของ ศูนย์จัดระบบป้องกันเพ่ือจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดน 
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้รับการสนับสนุนจาก 
กรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย) และจะต้องวางแผนการ 
ใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับที่ได้รับ 
  ๑.๓ เตรียมการด้านบุคลากร 
   ๑.๓.๑ วางแผนการใช้หน่วยงานฝ่ายทหารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.๓.๒ วางแผนการใช้หน่วยงานฝ่ายพลเรือนที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.๔ เตรียมการด้านการสนับสนุนในการฝึก เช่น ยานพาหนะ 
อาหาร น้ า เครื่องใช้ประจ าส านักงาน เป็นต้น 
  ๑.๕ เตรียมการประชุม 
   ๑.๕.๑ ก าหนดสถานที่ประชุม 
   ๑.๕.๒ ก าหนดหน่วยผู้เกี่ยวข้องฝ่ายทหาร ต ารวจ 
หรือผู้แทน เข้าร่วมประชุม ซึ่งควรจะประกอบด้วย 
   ๑.๕.๒.๑ ผู้อ านวยการศูนย์จัดระบบป้องกันเพ่ือจัด 
ระเบียบพ้ืนที่ชายแดน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หรือ 
รองผู้ อ านวยการศูนย์ จัดระบบป้ องกัน เพ่ือจัดระเบี ยบ พ้ืนที่ ช ายแดน 
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด 
 
 

 
 
   ๑.๕.๒.๒ นายทหารสัญญาบัตร ของส่วนแผนงาน/ 
ประเมินผล ศูนย์จัดระบบป้องกันเพ่ือจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดน กองบัญชาการ 
ป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และ ของส่วนสนับสนุน ศูนย์จัดระบบป้องกัน
เพ่ือจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด 
   ๑.๕.๒.๓ หัวหน้ากองกิจการพลเรือน กองบัญชาการ 
ป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หรือผู้แทน 
   ๑.๕.๒.๔ หัวหน้านายทหารฝ่ายธรรมนูญ กองบัญชาการ 
ป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  
   ๑.๕.๒.๕ ผู้บังคับหน่วยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 
จันทบุรี 
   ๑.๕.๒.๖ ผู้บังคับหน่วยหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน 
นาวิกโยธิน 
   ๑.๕.๒.๗ หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทย -  
กัมพูชาประจ าพ้ืนที่ 
   ๑.๕.๒.๘ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ หน่วยเฉพาะกิจ 
จัดระบบป้องกันเพ่ือจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนจันทบุรี 
   ๑.๕.๒.๙ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด  
   ๑.๕.๒.๑๐ ผู้ก ากับการ/หัวหน้าสถานีต ารวจในพื้นที่ 
   ๑.๕.๒.๑๑ ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ที่ ๑๑/ 
ผู้บังคับกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนในพ้ืนที่ 
   ๑.๕.๒.๑๒ สารวัตรสถานีต ารวจทางหลวงในพ้ืนที่ 
   ๑.๕.๒.๑๓ สารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองในพ้ืนที่ 
  ๑.๕.๓ ก าหนดหน่วยผู้เกี่ยวข้องฝ่ายพลเรือน หรือผู้แทนเข้า 
ร่วมประชุม ซึ่งควรจะประกอบด้วย 
   ๑.๕.๓.๑ ปลัดจังหวัด 
   ๑.๕.๓.๒ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/นายกกิ่งกาชาดจังหวัด 
 

๑.๕.๒.๒... 

.. 

- ๒ - 

.. 

๑.๕.๓.๓... 

.. 



 
 
   ๑.๕.๓.๓ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
   ๑.๕.๓.๔ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัด 
   ๑.๕.๓.๕ ผู้อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต ๑๗ 
   ๑.๕.๓.๖ หัวหน้าส านักงานพัฒนาเพ่ือความม่ันคงของ 
มนุษย์ประจ าจังหวัด 
   ๑.๕.๓.๗ ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์เขต ๗ 
   ๑.๕.๓.๘ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   ๑.๕.๓.๙ ผู้อ านวยการแขวงการทางจังหวัด 
   ๑.๕.๓.๑๐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจ าจังหวัด 
   ๑.๕.๓.๑๑ นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นประจ าจังหวัด 
   ๑.๕.๓.๑๒ นายกสมาคม/มูลนิธิประจ าจังหวัด 
   ๑.๕.๓.๑๓ นายอ าเภอในพื้นที ่
   ๑.๕.๓.๑๔ โรงพยาบาลในพ้ืนที่ 
   ๑.๕.๓.๑๕ สาธารณสุขจังหวัด 
   ๑.๕.๓.๑๖ นายกเทศมนตรีในพื้นท่ี 
   ๑.๕.๓.๑๗ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ 
   ๑.๕.๓.๑๘ ผู้อ านวยการโรงเรียนในพ้ืนที่ 
   ๑.๕.๓.๑๙ ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านในพื้นท่ี 
   ๑.๕.๓.๒๐ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) จ.จันทบุรี 
 
 
 
 
 
 

 
 
  ๑ .๕ .๔  จั ด เต รี ยมแผนการอพยพ  เพ่ื อ ใช้ ส าห รับ การ 
เคลื่อนย้าย/อพยพประชาชนออกนอกพ้ืนที่ (ตามตัวอย่างหน้า ๖ – ๑๑) 
  ๑.๕.๕ จัดท าแบบส ารวจข้อมูลหมู่บ้าน เพ่ือท าเป็นฐานข้อมูล 
ไว้ประกอบการด าเนินการอพยพ (ตามตัวอย่างหน้า ๑๒ – ๑๓) 
  ๑.๕.๖ จัดท าข้อมูลหลุมหลบภัยในพ้ืนที่ ไว้เพ่ือประโยชน์ 
ส าหรับการท าแผนอพยพ (ตามตัวอย่างหน้า ๑๔ – ๑๖) 
  ๑ .๕ .๗  จัดท าแผนการสื่ อสารไว้ เพ่ื อประโยชน์ ในการ 
ติดต่อสื่อสารและสั่งการ (ตามตัวอย่างหน้า ๑๗) 
  ๑.๕.๘ การจัดและหน้าที่ของส่วนต่างๆ (ตามตัวอย่างหน้า 
๑๘ – ๒๒) 
  ๑.๕.๙  จัดท าหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ในศูนย์รับการอพยพ 
(ตามตัวอย่างหน้า ๒๓) 
  ๑.๕.๑๐ จัดท าตารางประสานสอดคล้อง (ตัวอย่างปัญหาการ 
ฝึกปัญหาที่บังคับการ) เพ่ือให้หน่วยใช้ในการปฏิบัติ (ตามตัวอย่างหน้า ๒๔ – 
๔๘) 

 ๒. การด าเนินการฝึก 
  ๒.๑ การฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) 
   ๒.๑.๑ ก าหนดสถานที่ที่ใช้ในการฝึกปัญหาที่บังคับการ 
   ๒ .๑ .๒  จั ด ท า ต า ร า งฝึ ก ปั ญ ห าที่ บั ง คั บ ก า ร 
(ตามตัวอย่างหน้า ๒๔ – ๔๘) 
   ๒.๑.๓ เชิญผู้เกี่ยวข้องตามข้อ ๑.๕.๒ และ ข้อ ๑.๕.๓ 
เข้าร่วมฝึกปัญหาที่บังคับการ 
   ๒.๑.๔ ด าเนินการฝึกตามตารางการฝึกปัญหาที่บังคับการ 
ตามสถานการณ์ที่ก าหนดไว้ ในข้อ ๑.๕.๑๐ 
 
 

- ๓ - 

.. 

๑.๕.๓... 

.. 

- ๔ - 

.. 

๒.๒... 

.. 



 
 
 
  ๒.๒ การฝึกภาคสนาม (FTX) เป็นการฝึกภาคปฏิบัติหลังการ 
ฝึกปัญหาที่บังคับการ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติของส่วนต่างๆ เช่น 
   ๒.๒.๑ ระบบการติดต่อสื่อสาร และสั่งการ 
   ๒.๒.๒ การปฏิบัติการงาน และการแก้ปัญหาของฝ่ายต่าง  ๆ
    ๒.๒.๒.๑ การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย/ผู้บาดเจ็บ 
    ๒.๒.๒.๒ การแก้ปัญหาด้านสาธารณูปโภค 
เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ฯลฯ 
    ๒.๒.๒.๓ แผนการส่งก าลังบ ารุง 
    ๒.๒.๒.๔ การจัดการระบบจราจร 
    ๒.๒.๒.๕ การรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน 
   ๒.๒.๓ การจัดตั้งศูนย์รับผู้อพยพ  ณ ที่จุดรวมพลที่ 
ก าหนดไว้ 
    ๒.๒.๓.๑ การลงทะเบียน เพ่ือตรวจสอบผู้อพยพ 
    ๒.๒.๓.๒ การให้การบริการเครื่องอุปโภค/
บริโภค 
    ๒.๒.๓.๓ การบริการด้านสาธารณสุข 
    ๒.๒.๓.๔ การบ ารุงขวัญ 
    ๒.๒.๓.๕ การจัดระบบที่พักของศูนย์รับผู้อพยพ 
  ๒.๓ ภายหลังการฝึก 
   ๒.๓.๑ ประเมินผลการฝึก 
   ๒.๓.๒ ประชุมทบทวนภายหลังการฝึก (AR) 
   ๒.๓.๓ สรุปผลการฝึก 

 

- ๕ - 

.. 

แผนอพยพ... 

.. 



 
 
 

แผนอพยพประชาชนและส่วนราชการ 
ต าบลเทพนิมิต และ ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอโป่งน  าร้อน จังหวัดจันทบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 อ้ำเภอโป่งน ้ำร้อน  มี ๕ ต้ำบล  ๔๗  หมู่บ้ำน ล้ำดับควำมเร่งด่วน 
กำรอพยพ ๓ ต้ำบลชำยแดน รวม ๒๕ หมู่บ้ำน  ในปี ๒๕๕๖ จะท้ำกำรฝึก 
อพยพ ๒ ต้ำบลคือ ต.เทพนิมิต และ ต.คลองใหญ่ รวม ๑๕ หมู่บ้ำน  
 ข้อมูลพื นฐำน ต.เทพนิมิต อ.โป่งน ้ำร้อน จ.จันทบุรี   จ้ำนวน ๘ 
หมู่บ้ำน 
 มีประชำกร จ้ำนวน ๔,๒๗๘ คน (ช. ๑,๙๗๖ คน ญ. ๒,๓๐๒ คน) 
๑,๓๔๕ ครัวเรือน 
 ป้อมยำม/จุดตรวจ จ้ำนวน  ๓ จุด 
 หลุมหลบภัย จ้ำนวน  ๑๐ แห่ง  ช้ำรุด ๑ แห่ง  
 เครื่องรับ-ส่ง วิทยุ จ้ำนวน  - เครื่อง 
 หอกระจำยข่ำว จ้ำนวน  ๘ แห่ง 
 สถำนีวิทยุชุมชน จ้ำนวน  ๒ แห่ง 
 อำวุธปืนลูกซอง จ้ำนวน  ๘๘ กระบอก  (ช้ำรุด ๖ ส่งซ่อม ๑

โทรศัพท์สำธำรณะ จ้ำนวน  ๙ ตู้  (ช้ำรุด ๕ ตู้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๖ - 

.. 

- ๗ - 

.. 

อ้ำเภอโป่งน ้ำร้อน... เส้นทำงอพยพ... 



 
 
 เส้นทางอพยพประชาชน ต.เทพนิมิต อ.โป่งน  าร้อน จ.จันทบุรี 

 ๑. บ้ำนเนินดินแดง ม.๑  ที่รวมพลขั นต้น ณ ศำลำประชำคมหมู่บ้ำน 
เส้นทำงอพยพจำกหมู่บ้ำนไปยังจุดรับกำรอพยพขั นที่  ๑  ที่โรงเรียนวัดทับไทร 
ใช้เส้นทำงสำย บ.เนินดินแดง - บ.เทพนิมิต – บ.คลองเร่ว  – บ.ทรัพย์ประเมิน 
 – บ.แสมด– บ.พังงอน – อ.โป่งน ้ำร้อน – ร.ร.วัดทับไทร ระยะทำง ๓๖ กม. 
ใช้เวลำเดินทำงประมำณ ๔๕ นำท ี

 ๒. บ้ำนเทพนิมิต ม.๒ ที่รวมพลขั นต้น ณ ศำลำประชำคมหมู่บ้ำน 
เส้นทำงอพยพจำกหมู่บ้ำนไปยังจุดรับกำรอพยพขั นที่ ๑  ที่โรงเรียนวัดทับไทร 
ใช้เส้นทำงสำย บ.เทพนิมิต – บ.คลองเร่ว  – บ.ทรัพประเมิน – บ.แสมด –  
บ.พังงอน –อ.โป่งน ้ำร้อน – ร.ร.วัดทับไทร ระยะทำง ๓๓ กม. ใช้เวลำเดินทำง 
ประมำณ๔๐ นำท ี

 ๓. บ้ำนบึงชนังกลำง ม.๓ ที่รวมพลขั นต้น ณ ศำลำประชำคมหมู่บ้ำน 
เส้นทำงอพยพจำกหมู่บ้ำนไปยังจุดรับกำรอพยพขั นที่ ๑  ที่โรงเรียนวัดทับไทร 
ใช้เส้นทำงสำย บ.บึงชนังกลำง - บ.เทพนิมิต – บ.คลองเร่ว  – บ.ทรัพย์ประเมิน –  
บ.แสมด– บ.พังงอน – อ.โป่งน ้ำร้อน – ร.ร.วัดทับไทร ระยะทำง ๓๗ กม. 
ใช้เวลำเดินทำงประมำณ ๔๕ นำท ี

 ๔. บ้ำนแหลม ม.๔ ที่รวมพลขั นต้น ณ ศำลำประชำคมหมู่บ้ำน 
เส้นทำงอพยพจำกหมู่บ้ำนไปยังจุดรับกำรอพยพขั นที่ ๑  ที่โรงเรียนวัดทับไทร 
ใช้เส้นทำงสำย บ.แหลม - บ.แปลง – บ.โพธิ์ – บ.จำงวำง – บ.พังงอน –  
อ.โป่งน ้ำร้อน – ร.ร.วัดทับไทร ระยะทำง ๓๓ กม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ ๔๐ นำท ี

 ๕ บ้ำนบึงชนังล่ำง ม.๕ ที่รวมพลขั นต้น ณ ศำลำประชำคมหมู่บ้ำน 
เส้นทำงอพยพจำกหมู่บ้ำนไปยังจุดรับกำรอพยพขั นที่ ๑ ที่โรงเรียนวัดทับไทร 
ใช้เส้นทำงสำย 
 

 
 

บ .บึ งช นั งล่ ำ ง  – บ .บึ งช นั งก ล ำ ง  - บ .เท พ นิ มิ ต  – บ .ค ล อ ง เร่ ว   –  
บ.ทรัพย์ประเมิน– บ.แสมด – บ.พังงอน – อ.โป่งน ้ำร้อน – รร.วัดทับไทร 
ระยะทำง ๓๙ กม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ ๔๕ นำท ี

 ๖. บ้ำนบึงชนังบน ม.๖ ที่รวมพลขั นต้น ณ ศำลำประชำคมหมู่บ้ำน 
เส้นทำงอพยพจำกหมู่บ้ำนไปยังจุดรับกำรอพยพขั นที่ ๑  ที่โรงเรียนวัดทับไทร 
ใช้เส้นทำงสำย บ.บึงชนังบน - บ.เทพนิมิต – บ.คลองเร่ว – บ.ทรัพย์ประเมิน –  
บ.แสมด–บ.พังงอน – อ.โป่งน ้ำร้อน – ร.ร.วัดทับไทร ระยะทำง ๓๗ กม. ใช้เวลำ 
เดินทำงประมำณ ๔๕ นำท ี

 ๗. บ้ำนหนองกก ม.๗ ที่รวมพลขั นต้น ณ ศำลำประชำคมหมู่บ้ำน 
เส้นทำงอพยพจำกหมู่บ้ำนไปยังจุดรับกำรอพยพขั นที่ ๑  ที่โรงเรียนวัดทับไทร 
ใช้เส้นทำงสำย บ.หนองกก – บ.เนินดินแดง - บ.เทพนิมิต – บ.คลองเร่ว  –  
บ.ทรัพย์ประเมิน –บ.แสมด –บ.พังงอน – อ.โป่งน ้ำร้อน – ร.ร.วัดทับไทร 
ระยะทำง ๓๙ กม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ ๔๕ นำท ี

 ๘. บ้ำนแหลมใหม่ ม.๘ ที่รวมพลขั นต้น ณ ศำลำประชำคมหมู่บ้ำน 
เส้นทำงอพยพจำกหมู่บ้ำนไปยังจุดรับกำรอพยพขั นที่ ๑  ที่โรงเรียนวัดทับไทร 
ใช้เส้นทำงสำย บ.แหลมใหม่ - บ.แปลง – บ.โพธิ์ – บ.จำงวำง – บ.พังงอน 
 – อ.โป่งน ้ำร้อน – รร.วัดทับไทร ระยะทำง ๓๓ กม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 
๔๐ นำท ี

 ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน ้ำร้อน จ.จันทบุรี จ้ำนวน ๗ หมู่บ้ำน  ประชำกร 
จ้ำนวน ๔,๔๘๙ คน (ช. ๒,๒๔๕ คน ญ. ๒,๒๔๔ คน) ๑,๓๖๓ ครัวเรือน 
 ป้อมยำม/จุดตรวจ จ้ำนวน  ๖ จุด 
 หลุมหลบภัย จ้ ำน วน   ๘  แห่ ง  ช้ ำ รุ ด   ๓   แห่ ง

เครื่องรับ-ส่ง วิทยุ จ้ำนวน  - เครื่อง 
 หอกระจำยข่ำว จ้ำนวน  ๗ แห่ง 
 

- ๘ - 

.. 

บ.บึงชนังล่ำง... 

- ๙ - 

.. 

อำวุธปืน... 



 
 
 อำวุธปืนลูกซอง จ้ำนวน  ๗๓ กระบอก (ช้ำรุด ๒ กระบอก 
ส่งซ่อม ๒ กระบอก ต้องคดีท่ี สภ.โป่งน ้ำร้อน ๒ กระบอก) 
 โทรศัพท์สำธำรณะ จ้ำนวน   ๗ ตู้  (ช้ำรุด ๔ ตู้) 
 
 เส้นทางอพยพประชาชน ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน  าร้อน จ.จันทบุรี 
 ๑. บ้ำนหนองบอน ม.๑ ที่รวมพลขั นต้น ณ ศำลำประชำคมหมู่บ้ำน 
เส้นทำงอพยพจำกหมู่บ้ำนไปยังจุดรับกำรอพยพขั นที่ ๑  ที่โรงเรียนวัดทับไทร 
ใช้เส้นทำงสำย บ.หนองบอน – บ.ใหม่ – บ.เขำหอม – บ.ทรัพย์ประเมิน –  
บ.แสมด – พังงอน – อ.โป่งน ้ำร้อน – ร.ร.วัดทับไทร ระยะทำง ๓๘ กม. ใช้เวลำ 
เดินทำงประมำณ ๔๕ นำท ี

 ๒. บ้ำนเสียมจับ ม.๒ ที่รวมพลขั นต้น ณ ศำลำประชำคมหมู่บ้ำน 
เส้นทำงอพยพจำกหมู่บ้ำนไปยังจุดรับกำรอพยพขั นที่ ๑  ที่โรงเรียนวัดทับไทร 
ใช้เส้นทำงสำย บ.เสียมจับ – บ.หนองบอน – บ.ใหม่ – บ.เขำหอม – บ.ทรัพย์ 
ประเมิน –บ.แสมด – พังงอน – อ.โป่งน ้ำร้อน – รร.วัดทับไทร ระยะทำง ๔๑ 
กม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ ๕๐ นำท ี

 ๓. บ้ำนผักกำด ม.๓ ที่รวมพลขั นต้น ณ ศำลำประชำคมหมู่บ้ำน 
เส้นทำงอพยพจำกหมู่บ้ำนไปยังจุดรับกำรอพยพขั นที่ ๑  ที่โรงเรียนวัดทับไทร 
ใช้เส้นทำงสำย บ.ผักกำด – บ.นำ  –บ.หนองบอน – บ.ใหม่ – บ.เขำหอม –  
บ.ทรัพย์ประเมิน – บ.แสมด – พังงอน – อ.โป่งน ้ำร้อน – ร.ร.วัดทับไทร 
ระยะทำง ๔๕ กม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ ๕๐ นำท ี

 ๔. บ้ำนคลองใหญ่ ม.๔ ที่รวมพลขั นต้น ณ ศำลำประชำคมหมู่บ้ำน 
เส้นทำงอพยพจำกหมู่บ้ำนไปยังจุดรับกำรอพยพขั นที่ ๑  ที่โรงเรียนวัดทับไทร 
ใช้เส้นทำงสำย บ.คลองใหญ่ – บ.มะรุม - บ.หนองบอน – บ.ใหม่ – บ.เขำหอม 
 – บ.ทรัพย์ประเมิน – บ.แสมด – พังงอน –   อ.โป่งน ้ำร้อน – รร.วัดทับไทร 
ระยะทำง ๔๕ กม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ ๕๐ นำท ี

 
 

 ๕. บ้ำนป่ำวิไล ม.๕ ที่รวมพลขั นต้น ณ ศำลำประชำคมหมู่บ้ำน 
เส้นทำงอพยพจำกหมู่บ้ำนไปยังจุดรับกำรอพยพขั นที่ ๑  ที่โรงเรียนวัดทับไทร 
ใช้เส้นทำงสำย บ.ป่ำวิไล – บ.เขำหอม – บ.ทรัพย์ประเมิน – บ.แสมด – พังงอน 
 –อ.โป่งน ้ำร้อน – ร.ร.วัดทับไทร ระยะทำง ๔๐ กม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 
๔๕นำท ี

 ๖. บ้ำนมะรุม ม.๖ ที่รวมพลขั นต้น ณ ศำลำประชำคมหมู่บ้ำนเส้นทำง
อพยพจำกหมู่บ้ำนไปยังจุดรับกำรอพยพขั นที่  ๑  ที่ โรงเรียนวัดทับไทร 
ใช้เส้นทำงสำย บ.มะรุม - บ.หนองบอน – บ.ใหม่ – บ.เขำหอม – บ.ทรัพย์ 
ประเมิน –บ.แสมด – พังงอน – อ.โป่งน ้ำร้อน – ร.ร.วัดทับไทร ระยะทำง 
๔๓ กม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ ๔๕ นำท ี

 ๗. บ้ำนนำ ม.๗ ที่รวมพลขั นต้น ณ ศำลำประชำคมหมู่บ้ำน เส้นทำง 
อพยพจำกหมู่บ้ำนไปยังจุดรับกำรอพยพขั นที่ ๑ ทีโ่รงเรียนวัดทับไทร ใช้เส้นทำง 
สำย บ.นำ - บ.หนองบอน – บ.ใหม่ – บ.เขำหอม – บ.ทรัพย์ประเมิน –  
บ.แสมด –พังงอน – อ.โป่งน ้ำร้อน – ร.ร.วัดทับไทร ระยะทำง ๔๓ กม. ใช้เวลำ 
เดินทำงประมำณ ๔๕ นำท ี

พื นที่รับการอพยพขั นที่ ๑  โรงเรียนวัดทับไทร 

พื นที่รับการอพยพขั นที่ ๒ 
 กรณีสถำนกำรณ์มีควำมรุนแรงมำกยิ่งขึ น และมีแนวโน้มว่ำจะมีกำร 
รบติดพันยืดเยื อ ซึ่งพื นที่รับกำรอพยพขั นที่ ๑ ไม่เป็นสถำนที่ปลอดภัย อ้ำเภอ/ 
จังหวัด มีควำมจ้ำเป็นที่จะต้องอพยพประชำชนออกไปยังพื นที่ อ้ำเภอมะขำม 
และ อ้ำเภอเมืองจันทบุรีตำมล้ำดับ 
 
 
 
\ 

- ๑๐ - 

.. 

แบบส ารวจ... 
๕. บ้ำนป่ำวิไล... 

- ๑๑ - 

.. 



 
 

แบบส ารวจข้อมูลหมู่บ้าน 
 

บ้ำน          หมู่       ต้ำบล                    อ้ำเภอ               จังหวัด                                     
ประวัติหมู่บ้ำน        
              
                                                                                                                                
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบล (สถำนีอนำมัย)               มี จนท.        คน 
รับผู้ป่วยฉุกเฉินได้          คน 
สถำนีต้ำรวจภูธร                        มี จนท.ตร. จ้ำนวน            นำย 
จุดตรวจร่วม/ด่ำนตรวจ         แห่ง 
ป้อมยำมในหมู่บ้ำน         แห่ง ใช้ได้       แห่ง ช้ำรุด      แห่ง 
หลุมหลบภัย          แห่ง ใช้ได้       แห่ง ช้ำรุด      แห่ง บรรจุประชำชนได้
หลุมละ         คน  
หอกระจำยข่ำว       แห่ง ใช้ได้       แห่ง ช้ำรุด      แห่ง 
วิทยุ VHF  จ้ำนวน         เครื่อง (ที่ใช้ได้)    
อำวุธปืนลูกซองฯ จ้ำนวน        กระบอก ใช้ได้        กระบอก   
ช้ำรุด        กระบอก 
รถดับเพลิง จ้ำนวน        คัน (อบต./ทต.) บรรจุน ้ำได้คันละ             ลิตร 
รถรับผู้อพยพภำยในหมู่บ้ำน        คัน เป็นรถ ๑๐ ล้อ       คัน  
รถ ๖ ล้อ        คัน รถ ๔ ล้อ        คัน 
รถรับผู้อพยพจำกภำยนอกหมู่บ้ำน        คัน เป็นรถ ๑๐ ล้อ       คัน  
รถ ๖ ล้อ        คัน รถ ๔ ล้อ        คัน       
ชุดรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยในหมู่บ้ำน (ชรบ.) จ้ำนวน         คน  
(ชำย        คน หญิง        คน) 
ต้ำรวจชุมชน จ้ำนวน        คน (ชำย        คน หญิง        คน) 
 
 

 
 
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) จ้ำนวน          คน (ชำย        คน 
หญิง        คน) 
ประชำกรในหมู่บ้ำน จ้ำนวน          คน (ชำย        คน หญิง        คน)   
  - อำยุ ตั งแต่ ๖๐ ปีขึ นไป      จ้ำนวน          คน (ชำย        คน 
หญิง        คน) 
 - อำยุระหว่ำง ๒๐ – ๕๙ ปี   จ้ำนวน          คน (ชำย        คน 
หญิง        คน) 
    - อำยุระหว่ำง ๑๐ – ๑๙ ปี   จ้ำนวน          คน (ชำย        คน 
หญิง        คน) 
 - อำยุแรกเกิด ถึง ๙ ปี         จ้ำนวน          คน (ชำย        คน 
หญิง        คน) 
อ่ืนๆ          
         
         
         
         
         
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๑๒ - 

.. 

อำสำ... 

- ๑๓ - 

.. 

ข้อมูลหลุมหลบภัย... 
... 



 
 

ข้อมูลหลุมหลบภัย 
 ๑. พื นที่ ชป.ที่ ๑๑ ฯ อ.สอยดำว จ.จันทบุรี 
  ๑.๑ ต.ทุ่ งขนำน มีจ้ำนวน ๑๖ หมู่บ้ำน มี ๒ หมู่บ้ำนที่มี 
หลุมหลบภัย คือ บ.ซับตำรี ม.๒ และ บ.เตำถ่ำน ม.๕  รวมจ้ำนวน ๔ หลุม 
ช้ำรุด ๒  หลุม และหมู่บ้ ำนที่ ติดชำยแดนขอสร้ำงหลุมหลบภัยเพ่ิมอีก 
๗ หมู่บ้ำนๆ ละ ๑ หลุม   
  ๑.๒ ต.สะตอน  มีจ้ำนวน ๑๒ หมู่บ้ำน มี  ๓ หมู่บ้ ำนที่มี 
หลุมหลบภัย คือ บ.คลองแจง ม.๓  บ.สวนส้ม ม.๕ และ บ.ทรัพย์สมบูรณ์ ม.๖ 
รวมจ้ำนวน ๕ หลุม ช้ำรุด ๒ หลุม และ บ.สวนส้มล่ำง ม.๑๒ ขอสร้ำงหลุม 
หลบภัยเพิ่มอีก ๑ หลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒. พื นที่ ชป.ที่ ๑๒ ฯ อ.โป่งน ้ำร้อน จ.จันทบุรี 
  ๒.๑ ต.หนองตำคง มีจ้ำนวน ๑๖ หมู่บ้ำน มี ๒ หมู่บ้ำนที่มี 
หลุมหลบภัย คือ บ.คลองบอน ม.๔ และ บ.ซับตำเมำ ม.๕  รวมจ้ำนวน ๔ หลุม 
และขอสร้ำงหลุมหลบภัยเพิ่มอีกหมู่บ้ำนๆ ละ ๓ หลุม   
  ๒.๒ ต.เทพนิมิต  มีจ้ำนวน ๘ หมู่บ้ำน มี  ๕ หมู่บ้ ำนที่มี 
หลุมหลบภัย คือ บ.เนินดินแดง ม.๑ บ.บึงชนังกลำง ม.๓  บ.แหลม ม.๔ 
บ.บึงชนังล่ำง ม.๕ และ บ.หนองกก ม.๗  รวมจ้ำนวน ๑๐ หลุม ช้ำรุด ๑ หลุม 
แต่ละหมู่บ้ำนขอสร้ำงหลุมหลบภัยเพิ่มอีกรวม ๙ หลุม 
 
 

 
 
  ๒.๓ ต.คลองใหญ่  มีจ้ำนวน ๗ หมู่บ้ำน มี ๕ หมู่บ้ำนที่มี 
หลุมหลบภัย คือ บ.หนองบอน ม.๑ บ.ผักกำด ม.๓  บ.คลองใหญ่ ม.๔ บ.ป่ำวิไล 
ม.๕ และ บ.มะรุม ม.๖  รวมจ้ำนวน ๘ หลุม ช้ำรุด ๓ หลุม แต่ละหมู่บ้ำนขอ 
สร้ำงหลุมหลบภัยเพิ่มอีกรวม ๑๐ หลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓. ควำมต้องกำรของชุมชน ค่ำซ่อมแซม และค่ำสร้ำงเพ่ิมเติม 
  จังหวัดจันทบุรี มีหลุมหลบภัยจ้ำนวน ๓๑ หลุม ช้ำรุดไป 
เนื่องจำกก่อสร้ำงมำหลำยปี จ้ำนวน ๘ หลุม ซึ่งจ้ำเป็นจะต้องท้ำกำรซ่อมแซม 
ทั งหมด ให้สำมำรถใช้กำรได้ และจ้ำเป็นที่จะต้องดูแลทั ง ๓๑ หลุม ให้สำมำรถใช้ 
กำรได้ตลอดเวลำ เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในระบบป้องกัน ปัจจุบัน 
จ้ำนวนหลุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อจ้ำนวนประชำชน  และหมู่บ้ำนที่อยู่ติด 
ชำยแดนทุกหมู่บ้ำนควรมีหลุมหลบภัยไว้เพ่ือป้องกันภัยที่เกิดจำกสงครำมใน 
ขั นต้นด้วย 
 (ประมำณกำรกำรซ่อมแซม และกำรก่อสร้ำงหลุมหลบภัย หลุมๆ ละ 
๓,๐๐๐.-บำท จ้ำนวน ๘ หลุม เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐.-บำท (อ.สอยดำว ๔ หลุม 
และ อ.โป่งน ้ ำร้อน ๔ หลุม) และขอสร้ำงเพ่ิมอีก จ้ำนวน ๓๔ หลุมๆ ละ 
๗๙,๔๕๐.-บำท เป็นเงิน ๒,๗๐๑,๓๐๐.-บำท (อ.สอยดำว ๙ หลุม และ อ.โป่งน ้ำร้อน 
๒๕ หลุม) 
 
 

- ๑๔ - 

.. 

๒.๓ ต.คลองใหญ่... 

- ๑๕ - 

.. 

การซักซ้อม... 
... 



 
 
 

การซักซ้อมการ เข้า – ออก หลุมหลบภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนการติดต่อสื่อสาร 

 

 

- ๑๖ - 

.. 

แผนการติดต่อสื่อสาร... 
... 

- ๑๗ - 

.. 

การจัด... 
... 



 
 

การจัดและหน้าที่ของส่วนต่างๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ๑. ฝ่ายอ านวยการ  มีหน้ำที ่
  ๑.๑ อ้ำนวยกำร ควบคุม ก้ำกับดูแล กำรปฏิบัติงำนของศูนย์ 
อ้ำนวยกำรเฉพำะกิจ 
  ๑.๒ ประสำนและติดตำมผลกำรปฏิบัติของฝ่ำยต่ำงๆ ตำม 
ภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย ให้เป็นไปตำมนโยบำยและกำรสั่งกำรของผู้อ้ำนวยกำรศูนย์ฯ 
  ๑.๓ บริหำรจัดกำรงำนธุรกำร งำนกำรเงินและกำรเบิกจ่ำย 
งำนพัสดุ และงำนประชุมต่ำงๆ 
  ๑.๔ บริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ และข่ำวกรองต่ำงๆ 
  ๑.๕ วิเครำะห์สถำนกำรณ์และรำยงำนผลทุกระยะจนกว่ำ 
เหตุกำรณ์กลับสู่ภำวะปกติ 
  ๑.๖ ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรให้สื่อมวลชน และประชำชนทรำบ 
 
 

 
 
  ๑.๗ ประสำนกำรตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชำและหน่วยงำน 
  ๑.๘ จัดระบบสื่อสำรและโทรคมนำคมให้สำมำรถใช้งำนได้
ตลอดเวลำ 
  ๑.๙ ประสำนหน่วยงำน องค์กรที่เกี่ยวข้องในกำรช่วยเหลือ 
ประชำชน 
  ๑.๑๐ รับเรื่องรำวร้องทุกข์ 

 ๒. ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ  มีหน้ำที ่
  ๒.๑ ด้ำเนินกำรค้นหำ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  ๒.๒ อพยพผู้ประสบภัยไปสู่พื นท่ีปลอดภัย 
  ๒.๓ จัดหำที่อยู่อำศัยชั่วครำวแก่ผู้ประสบภัย 
  ๒.๔ ให้กำรรักษำพยำบำล และบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินใน 
พื นที่เกิดเหตุ และพื นที่รองรับกำรอพยพ 
 ๒.๕ รักษำควำมสงบเรียบร้อยของพื นที่ประสบภัยและพื นที่รองรับ
กำรอพยพ 
 ๒.๖ บริหำรจัดกำรผู้เสียชีวิตให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง และเรียบร้อย
 ๒.๗ จัดระบบกำรส่งก้ำลังบ้ำรุงเพ่ือช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำน 

 ๓. ฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้ำที ่
  ๓.๑ ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร ข้อเท็จจริงด้ำนสำธำรณภัยและ 
กำรให้ควำมช่วยเหลือ ให้ ประชำชนได้ รับทรำบข่ำวสำรอย่ ำงถูกต้อง 
ทันเหตุกำรณ์ และต่อเนื่อง 
  ๓.๒ ประสำนควำมร่วมมือกับสื่อมวลชนทุกประเภท เพ่ือ 
สนับสนุนกำรควบคุมสถำนกำรณ์ และกำรแก้ไขปัญหำให้ลุล่วง 
  ๓.๓ กรณีมีข่ำวเชิงลบ ควรด้ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลข่ำวสำร 
พร้อมชี แจงข้อเท็จจริงให้สำธำรณชนทรำบ 
 
 

ศอ.ปภ.จังหวัด 

ฝ่ำยอ้ำนวยกำร ฝ่ำยป้องกันและ 
ปฏิบัติกำร 

ฝ่ำย
ประชำสัมพันธ์ 

ฝ่ำย 
รับบริจำค 

ฝ่ำยรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

ฝ่ำย 
ฟื้นฟูบูรณะ 

- ๑๘ - 

.. 

๑.๗... 
... 

- ๑๙ - 

.. 

๔. ฝ่ายรับบริจาค... 
... 



 
 
 ๔. ฝ่ายรับบริจาค  มีหน้ำที ่
  ๔.๑ รับบริจำค เงิน สิ่งของ และออกใบเสร็จกำรรับบริจำคให้ 
ถูกต้อง 
  ๔.๒ จัดท้ำบัญชี รับ – จ่ำย สิ่งของบริจำคให้ถูกต้อง 
  ๔.๓ จัดเก็บรักษำสิ่งของ และจัดส่งสิ่งของที่ได้รับบริจำค 
ตำมท่ีผู้อ้ำนวยกำรศูนย์ฯ มอบหมำย 

 ๕. ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย มีหน้ำที ่
  ๕.๑ ตรวจตรำสถำนที่รำชกำร และสถำนที่ส้ำคัญ เพ่ือป้องกัน 
กำรโจรกรรม กำรก่อวินำศกรรม 
  ๕.๒ รักษำควำมปลอดภัยสถำนที่เกิดสำธำรณภัย พื นที่รองรับ 
กำรอพยพ บ้ำนพักชั่วครำว และพื นที่ใกล้เคียง 
  ๕.๓ จัดระเบียบกำรจรำจรในพื นที่ เกิดสำธำรณภัย พื นที่ 
รองรับกำรอพยพ บ้ำนพักชั่วครำว และพื นที่ใกล้เคียง 

 ๖. ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ  มีหน้ำที่  
  ๖.๑ ส้ำรวจและประเมินควำมเสียหำย และควำมต้องกำรของ 
ผู้ประสบภัย 
  ๖.๒ ให้กำรสงเครำะห์ผู้ประสบภัย 
  ๖.๓ จัดหำปัจจัยสี่ เช่น อำหำร น ้ำดื่ม ที่จ้ำเป็นแก่ผู้ประสบภัย 
เจ้ำหน้ำที่ และอำสำสมัครที่ปฏิบัติงำน 
  ๖.๔ ซ่อมแซมระบบสำธำรณูปโภคที่เสียหำยให้กลับสู่สภำพ 
เดิมโดยเร็ว 
  ๖.๕ ซ่อมแซมเส้นทำงคมนำคม และสิ่งก่อสร้ำงที่เสียหำยให้ 
สำมำรถใช้กำรได้ 
  ๖.๖ รื อถอนซำกปรักหักพัง ท้ำควำมสะอำด และฟ้ืนฟูบูรณะ 
สิ่งที่เสียหำยจำกสำธำรณภัย 
 

 
 

หน้าที่โดยทั่วไปฝ่ายพลเรือน 
 ๑. ฝ่ำยปกครอง (ขรก.ฝ่ำยปกครอง / ร้อย อส.อ.)  
  - ก้ำลัง อส. สนับสนุนดูแลควำมปลอดภัยแก่ประชำชน 
  - ดูแลกำรอพยพของประชำชน (ระหว่ำงกำรอพยพ และ ที่จุด 
รองรับกำรอพยพ) 
  - เตรียมควำมพร้อมให้กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรเมื่อฝ่ำย 
ทหำรร้องขอ 

 ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - สนับสนุนงบประมำณ ในกำรสร้ำงสถำนที่หลบภัย เช่น 
หลุมหลบภัย  
  - สนับสนุนก้ำลังพลในกำรอ้ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เช่น อปพร. 
  - เป็นศูนย์เฉพำะกิจในกำรอ้ำนวยกำรต่ำงๆ ในพื นที่ 
  - จัดเตรียมสถำนที่รองรับกำรอพยพ และที่รวมพลของแรงงำน 
ต่ำงด้ำว 
  - สนับสนุนยำนพำหนะ เช่น รถดับเพลิง รถตรวจกำร และ 
รถบรรทุกประชำชน 
  - สนับสนุน เสบียง อำหำร น ้ำดื่ม ฯลฯ 

 ๓. ก้ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน ชรบ. 
  - รำยงำนข่ำวสำรให้ส่วนรำชกำร 
  - ประชำสัมพันธ์ 
  - ประสำนงำนเพื่อกำรเตือนภัย และดูแลกำรอพยพ 
  - เตรียมควำมพร้อม และให้กำรสนับสนุนต่ำงๆ แก่ทำงรำชกำร 
  - ส้ำรวจแรงงำนต่ำงด้ำว พร้อมก้ำหนดที่รวมพลเพ่ือรอรับกำร
อพยพกลับประเทศ 
  - ดูแลรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยในหมู่บ้ำน 
 

- ๒๐ - 

.. 

หน้าที่โดย... 
... 

- ๒๑ - 

.. 

๔. สำธำรณสุข... 
... 



 
 
 ๔. สำธำรณสุข (สำยด่วน ๑๖๖๙) 
  - เตรียมทีม EMS  และกู้ชีพ 
  - สถำนีอนำมัย / โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบลฯ/ 
โรงพยำบำลประจ้ำอ้ำเภอ / โรงพยำบำลประจ้ำจังหวัด / โรงพยำบำลเอกชน 
เตรียมควำมพร้อมที่หน่วย 
  - สนับสนุนบุคลำกรทำงกำรแพทย์  เวชภัณฑ์ เพ่ื อดูแล 
ผู้บำดเจ็บในพื นที ่
  - ดูแลสุขภำพ อนำมัยผู้อพยพในพื นที่รองรับกำรอพยพ 

 ๕. จนท.ต้ำรวจ 
  - ดูแลควำมสงบเรียบร้อยทั่วไป 
  - จัด จนท.จรำจร ตำมจุดคับขัน 

 ๖. มูลนิธิ / กู้ภัย 
  - จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ดูแล ช่วยเหลือ ในเบื องต้น 
  - ประสำนงำน และกำรส่งต่อต่อผู้บำดเจ็บ 
  - ดูแลกำรอพยพท่ัวไป 

 ๗. หมวดกำรทำง / รพช. 
  - ซ่อมบ้ำรุงเส้นทำงที่ช้ำรุด หรือถูกท้ำลำย 

 ๘. ภำคเอกชน (ชมรมต่ำงๆ ผู้ประกอบกำร ร้ำนค้ำ สหกรณ์ ฯ)  
 - สนับสนุน เสบียง อำหำร เครื่องอุปโภค บริโภค ที่จ้ำเป็น แก่ผู้อพยพ 

 ๙. ฝ่ำยสื่อสำร 
  - ศูนย์วิทยุอ้ำเภอ หลัก............... รอง ................ 
  - อปท.  
  - ข่ำยโทรศัพท์  
 
 

 
 

การปฏิบัติ ณ ศูนย์พักพิง (ศูนย์รับการอพยพชั่วคราว) 
กำรจัดตั งศูนย์อพยพชั่วครำว มีก้ำหนด ๓ วัน  ส่วนรำชต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง

เตรียมกำรให้พร้อมในเรื่องต่ำงๆ  เหล่ำนี  ณ บัดนี  

หน่วย การปฏิบัติ 
๑. ประชำชน ๑. ปฏิบัติตำม กฎระเบียบ ของศูนย์พักพิง  
๒. ก้ำนัน สำรวัตร
ก้ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้ำน ชรบ. 

๑. ดูแลควำมเป็นอยู่ของประชำชนในหมู่บ้ำน
ตนเองและควำมสงบเรียบร้อยทั่วไป 
๒. ดูแลเรื่องอำหำร น ้ำดื่ม ที่พักอำศัย 

๓. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑. อปพร. ดูแลควำมเป็นอยู่ของประชำชนและ
ควำมสงบเรียบร้อยทั่วไป 
๒. ดูแลเรื่องอำหำร น ้ำดื่ม ที่พักอำศัย และระบบ
สำธำรณูปโภค 
๓. ขอรับบริจำค 

๔. สำธำรณสุขจังหวัด/ 
โรงพยำบำล 

๑. จัด จนท. ประจ้ำศูนย์รับกำรอพยพชั่วครำว 
๒. ให้กำรรักษำพยำบำลเบื องต้นแก่ผู้ป่วย     
๓. ส่งต่อผู้ป่วยหนักเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลที่
โรงพยำบำลอ้ำเภอ/จังหวัด 
๔. ดูและเรื่องสุขำภิบำล 

๕. อ้ำเภอ / จังหวัด ๑. อส.อ./อส.จ.  ดูแลควำมสงบเรียบร้อยทั่วไป 
๒. ดูแลเรื่องอำหำร น ้ำดื่ม ที่พักอำศัย 
๓. ขอรับบริจำค 
๔. อ้ำนวยกำร ควบคุมเหตุกำรณ์ และกำรปฏิบัติ
ของท้องถิ่น 

๖. จนท.ต้ำรวจ ๑. ดูแลควำมสงบเรียบร้อยทั่วไป 
 

- ๒๒ - 

.. 

การปฏิบัติ... 
... 

- ๒๓ - 

.. 

ตารางประสาน... 
... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

ตัวอย่างปัญหา 
การฝึกปัญหาที่บังคับการ (ฝ่ายทหาร) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างปัญหา 
การฝึกปัญหาที่บังคับการ (ฝ่ายทหาร) 

 
 
 
 
 

ล าดับ สถานการณ์/ปัญหา ฝ่ายทหาร 
ศปชด.กปช.จต. ฉก.นย.จันทบุรี 

๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- จากสถานการณ์ความขัดแย้งท า
ให้เกิดการปะทะตามแนวชายแดน 
กปช.จต.แจ้งข่าวสารให้ จ.จันทบุร ี
ทราบ เพื่อเตรยีมการด าเนินการ 
ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง 
จังหวัดจันทบุรี ในการอพยพ
ประชาชนท่ีได้รบัผลกระทบจาก
การสูร้บ ไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัย 

 

- จัด ศป.พล. ท าหน้า 
ที่แทน ฉก.ปชด.
จันทบุร ี
- ประสานงานกับทุก
หน่วยในพ้ืนท่ี เช่น 
หน่วยก าลัง ชป.ฯ  
อปท. อ าเภอ จังหวัด 

- ด าเนินการสูร้บ 
- แจ้งเส้นทางการ
ส่งก าลังบ ารุง 
หลัก – รอง  
ที่จะให้การ
สนับสนุน 
การยุทธและยุทธ
บริเวณ 
- ให้การสนับสนุน
ตาม 
ความเหมาะสม 
 

ล าดับ สถานการณ์/ปัญหา ฝ่ายทหาร 
ชป.ฯ อ่ืนๆ 

๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- จากสถานการณ์ความขัดแย้งท า
ให้เกิดการปะทะตามแนวชายแดน 
กปช.จต.แจ้งข่าวสารให้ จ.จันทบุร ี
ทราบ เพ่ือเตรยีมการด าเนินการ 
ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง 
จังหวัดจันทบุรี ในการอพยพ
ประชาชนท่ีได้รบัผลกระทบจาก
การสูร้บ ไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัย 

 

- ด ารงการตดิต่อ 
สื่อสารกับทุกภาคส่วน
ในพื้นที่ 
- เตรียมการ
ประสานงานกับ ทุก
หน่วยในพ้ืนท่ี 
- จัดเตรยีมยาน 
พาหนะของหน่วยให้
พร้อม 
- เตรียมการอพยพ  
เช่น ส ารวจเส้นทาง 
การอพยพ ร่วมกับ 
อปท. ก านัน  ผญบ.  
ต ารวจ 

ฉก.ทพ.นย 
ให้การสนับสนุน 
ตามที่ฝ่ายพลเรือน
ร้องขอ เช่น  
ก าลังพล 
ยานพาหนะ 

- ๒๔ - 

.. - ๒๕ - 

.. 

ตัวอย่างปัญหา... 
... 

ตัวอย่างปัญหา... 
... 



 
 
 
 
 

ตัวอย่างปัญหา 
การฝึกปัญหาที่บังคับการ (ฝ่ายทหาร) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตัวอย่างปัญหา 
การฝึกปัญหาที่บังคับการ (ฝ่ายทหาร) 

 
 
 
 
 
 

ล าดับ สถานการณ์/ปัญหา ฝ่ายทหาร 
ศปชด.กปช.จต. ฉก.นย.จันทบุรี 

๒. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- กปช.จต. ประกาศให้  
อ.สอยดาว และ อ.โป่งน้ าร้อน 
เป็นพื้นที่สู้รบ 
และสั่งห้ามการเข้า - ออกจุดผ่อน
ปรนทางการค้า จุดผ่านแดนฯ ใน
พื้นที ่
โดยอนุญาตให้ผ่านแดนได้เฉพาะ
คนไทย และ ชาว กพช. ท่ีจะ
เดินทาง 
กลับประเทศตนเองเท่านั้น 
รวมทั้งให้ด าเนินการอพยพ
ประชาชน 
ออกจากพ้ืนท่ี ดังกล่าว ภายใน  
๒๖๐๙๐๐ พ.ค.๕๖ 

- ศป.พล. ปฏิบัตภิารกิจ 
อ านวยการและ 
ประสาน 
การพิทักษ์พื้นที ่
ส่วนหลัง 

- อ านวยการรบ 
และ 
ให้การสนับสนุน 
ตามความเหมาะสม 

ล าดับ สถานการณ์/ปัญหา ฝ่ายทหาร 
ชป.ฯ อ่ืนๆ 

๒. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- กปช.จต. ประกาศให้  
อ.สอยดาว และ อ.โป่งน้ าร้อน 
เป็นพื้นที่สู้รบ 
และสั่งห้ามการเข้า - ออกจุดผ่อน
ปรนทางการค้า จุดผ่านแดนฯ ใน
พื้นที ่
โดยอนุญาตให้ผ่านแดนได้เฉพาะ
คนไทย และ ชาว กพช. ท่ีจะ
เดินทาง 
กลับประเทศตนเองเท่านั้น 
รวมทั้งให้ด าเนินการอพยพ
ประชาชน 
ออกจากพ้ืนท่ี ดังกล่าว ภายใน 
๒๖๐๙๐๐ พ.ค.๕๖ 

- ประสาน อปท.  
ก านัน ผญบ. เพื่อแจ้ง
ให้ประชาชน 
รับทราบ และป้องกัน 
การตื่นตระหนกตกใจ 
และให้ประชาชน
เตรียมตัวอพยพ 
ไปยังพ้ืนท่ีปลอดภยั 
 

 

- ๒๖ - 

.. 

- ๒๗ - 

.. 

ตัวอย่างปัญหา... 
... 

ตัวอย่างปัญหา... 
... 



 
 
 
 
 

 
ตัวอย่างปัญหา 

การฝึกปัญหาที่บังคับการ (ฝ่ายทหาร) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตัวอย่างปัญหา 
การฝึกปัญหาที่บังคับการ (ฝ่ายทหาร) 

 
 
 
 
 
 

ล าดับ สถานการณ์/ปัญหา ฝ่ายทหาร 
ศปชด.กปช.จต. ฉก.นย.จันทบุรี 

๓. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- จากการที่มีกระสุนปืนใหญ่ของ
ฝ่ายตรงข้ามมาตกในหมู่บ้านและ
โรงเรียน ท าให้ประชาชนไดร้ับ
บาดเจ็บ จ านวน ๑๐ คน 
(บาดเจ็บเล็กน้อย ๗ สาหสั ๓) 
บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ๓ 
หลัง และบ้าน ๑ หลัง ก าลังเกดิ
ไฟลุกไหม้ ซึ่งกระแสลมแรง อาจ
ท าให้เกิดการลุกลามไปยังบ้าน
หลังอื่นๆได ้

- ศป.พล. ปฏิบัตภิารกิจ 
อ านวยการ 
และประสาน 
การพิทักษ์พื้นที ่
ส่วนหลัง 

- อ านวยการรบ 
และ 
ให้การสนับสนุน 
ตามความเหมาะสม 

ล าดับ สถานการณ์/ปัญหา ฝ่ายทหาร 
ชป.ฯ อ่ืนๆ 

๓. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- จากการที่มีกระสุนปืนใหญ่ของ
ฝ่ายตรงข้ามมาตกในหมู่บ้านและ
โรงเรียน ท าให้ประชาชนไดร้ับ
บาดเจ็บ จ านวน ๑๐ คน 
(บาดเจ็บเล็กน้อย ๗ สาหสั ๓) 
บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ๓ 
หลัง และบ้าน ๑ หลัง ก าลังเกดิ
ไฟลุกไหม้ ซึ่งกระแสลมแรง อาจ
ท าให้เกิดการลุกลามไปยังบ้าน
หลังอื่นๆได ้

- จัดก าลังพล ร่วมกับ 
อปท. ก านัน  ผญบ.  
ชุดดับเพลิง ชุดกู้ภัย/
ชุดกู้ชีพ เข้าระงับเหต ุ
- รายงานให้ ศป.พล.
ทราบ 

 

- ๒๘ - 

.. 

- ๒๙ - 

.. 

ตัวอย่างปัญหา... 
... 

ตัวอย่างปัญหา... 
... 



 
 
 
 
 

ตัวอย่างปัญหา 
การฝึกปัญหาที่บังคับการ (ฝ่ายทหาร) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตัวอย่างปัญหา 
การฝึกปัญหาที่บังคับการ (ฝ่ายทหาร) 

 
 
 
 
 
 

ล าดับ สถานการณ์/ปัญหา ฝ่ายทหาร 
ศปชด.กปช.จต. ฉก.นย.จันทบุรี 

๔. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- กปช.จต. ให้ด าเนินการอพยพ
ออกจากพ้ืนท่ีไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัย 
โรงเรียนวดัทับไทร (พ้ืนท่ีรองรับ
การอพยพข้ันท่ี ๑) 
 
 

- ศป.พล. ปฏิบัตภิารกิจ 
อ านวยการ 
และประสาน 
การพิทักษ์พื้นที ่
ส่วนหลัง 

- อ านวยการรบ 

ล าดับ สถานการณ์/ปัญหา ฝ่ายทหาร 
ชป.ฯ อ่ืนๆ 

๔. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- กปช.จต. ให้ด าเนินการอพยพ
ออกจากพ้ืนท่ีไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัย 
โรงเรียนวดัทับไทร (พ้ืนท่ีรองรับ
การอพยพข้ันท่ี ๑) 
 
 

- ประสาน อปท.  
ก านัน  ผญบ. 
และประชาชน 
ด าเนินการอพยพ 
ตามแผน 

 

- ๓๐ - 

.. 

- ๓๑ - 

.. 

ตัวอย่างปัญหา... 
... 

ตัวอย่างปัญหา... 
... 



 
 
 
 
 

ตัวอย่างปัญหา 
การฝึกปัญหาที่บังคับการ (ฝ่ายทหาร) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตัวอย่างปัญหา 
การฝึกปัญหาที่บังคับการ (ฝ่ายทหาร) 

 
 
 
 
 
 

ล าดับ สถานการณ์/ปัญหา ฝ่ายทหาร 
ศปชด.กปช.จต. ฉก.นย.จันทบุรี 

๕. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ฝ่ายตรงข้ามยิงอาวุธระยะไกล
มาตก ห่างจากศูนย์พักพิง  
(พื้นที่รองรับการอพยพข้ันท่ี ๑)  
ประมาณ  ๕ กม. 
 
 

- ศป.พล. ปฏิบัตภิารกิจ 
อ านวยการ 
และประสาน 
การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง 
- แจ้งให้ ชป.ฯ ทราบ 
เพื่อด าเนินการต่อไป 

- แจ้งเหตุการณ์ให ้
ศป.พล. ทราบ 
- อ านวยการรบ 

ล าดับ สถานการณ์/ปัญหา ฝ่ายทหาร 
ชป.ฯ อ่ืนๆ 

๕. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ฝ่ายตรงข้ามยิงอาวุธระยะไกล
มาตก ห่างจากศูนย์พักพิง  
(พื้นที่รองรับการอพยพข้ันท่ี ๑)  
ประมาณ  ๕ กม. 
 
 

- ประสาน อปท. 
ก านัน  ผญบ. 
และประชาชน 
เตรียมการอพยพ 
ตามแผน ไปยังพ้ืนท่ี 
รับการอพยพ ขั้นที่ ๒ 

 

- ๓๒ - 

.. 

- ๓๓ - 

.. 

ตัวอย่างปัญหา... 
... 

ตัวอย่างปัญหา... 
... 



 
 
 
 
 

ตัวอย่างปัญหา 
การฝึกปัญหาที่บังคับการ (ฝ่ายพลเรือน) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตัวอย่างปัญหา 
การฝึกปัญหาที่บังคับการ (ฝ่ายพลเรือน) 

 
 
 
 
 
 

ล าดับ สถานการณ์/ปัญหา ฝ่ายพลเรือน 
จ.จันทบุรี/ 

ปภ.จ.จันทบุรี 
อ าเภอ 

๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- จากสถานการณ์ความขัดแย้งท า
ให้เกิดการปะทะตามแนว 
ชายแดน  กปช.จต. แจ้งข่าวสาร
ให้ จ.จันทบุร ีทราบ 
เพื่อเตรียม ด าเนินการตามแผน
พิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง  
จังหวัดจันทบุร ี ในการอพยพ
ประชาชนท่ีได้รบัผลกระทบจาก
การสูร้บไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัย 
 

สั่งการให้ อบจ. อ าเภอ  
อปท.เตรียมการ 
อพยพประชาชน 
 

- เตรียมจดัตั้ง 
กองอ านวยการ 
ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
ระดับอ าเภอ 
- สั่งการให้ อปท. 
ก านัน ผญบ. 
เตรียมการ 
อพยพประชาชน 

ล าดับ สถานการณ์/ปัญหา ฝ่ายพลเรือน 
อปท. ก านัน/ผญบ. 

๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- จากสถานการณ์ความขัดแย้งท า
ให้เกิดการปะทะตามแนว 
ชายแดน  กปช.จต. แจ้งข่าวสาร
ให้ จ.จันทบุร ีทราบ 
เพื่อเตรียม ด าเนินการตามแผน
พิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง  
จังหวัดจันทบุร ี ในการอพยพ
ประชาชนท่ีได้รบัผลกระทบจาก
การสูร้บไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัย 
 

- เตรียมจดัตั้งกอง
อ านวยการป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัยระดับ
ต าบล 
- เตรียมการตามแผน
อพยพ 
ประชาชนและส่วน
ราชการ 
- แจ้งข่าวสาร 

- เรียกประชุม 
หมู่บ้าน 
- แจ้ง/ช้ีแจง 
ให้ประชาชน 
รับทราบ 
- แจ้งข่าวสาร 

- ๓๔ - 

.. 

- ๓๕ - 

.. 

ตัวอย่างปัญหา... 
... 

ตัวอย่างปัญหา... 
... 



 
 
 
 
 

ตัวอย่างปัญหา 
การฝึกปัญหาที่บังคับการ (ฝ่ายพลเรือน) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตัวอย่างปัญหา 
การฝึกปัญหาที่บังคับการ (ฝ่ายพลเรือน) 

 
 
 
 
 

ล าดับ สถานการณ์/ปัญหา ฝ่ายพลเรือน 
ประชาชน อ่ืนๆ 

๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- จากสถานการณ์ความขัดแย้งท า
ให้เกิดการปะทะตามแนว 
ชายแดน  กปช.จต. แจ้งข่าวสาร
ให้ จ.จันทบุร ีทราบ 
เพื่อเตรียม ด าเนินการตามแผน
พิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง  
จังหวัดจันทบุร ี ในการอพยพ
ประชาชนท่ีได้รบัผลกระทบจาก
การสูร้บไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัย 
 

สั่งการให้ อบจ. อ าเภอ  
อปท.เตรียมการ 
อพยพประชาชน 
 

- เตรียมจดัตั้ง 
กองอ านวยการ 
ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
ระดับอ าเภอ 
- สั่งการให้ อปท. 
ก านัน ผญบ. 
เตรียมการ 
อพยพประชาชน 

ล าดับ สถานการณ์/ปัญหา ฝ่ายพลเรือน 
จ.จันทบุรี/ 

ปภ.จ.จันทบุรี 
อ าเภอ 

๒. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- การปะทะของทั้ง ๒ ฝ่าย เพิ่ม
ความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ   
กปช.จต. ขอให้ จ.จันทบุร ี
ด าเนินการผลักดันแรงงานต่าง
ด้าวออกนอกพ้ืนท่ีทั้งหมด 
ภายใน ๒๐ พ.ค.๕๖ ก่อนเวลา 
๐๙๐๐ 

- สั่งการให ้ตม 
 ด าเนินการ 

- ร่วมผลักดัน 
แรงงานต่างด้าว 

- ๓๖ - 

.. 

- ๓๗ - 

.. 

ตัวอย่างปัญหา... 
... 

ตัวอย่างปัญหา... 
... 



 
 
 
 
 

ตัวอย่างปัญหา 
การฝึกปัญหาที่บังคับการ (ฝ่ายพลเรือน) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตัวอย่างปัญหา 
การฝึกปัญหาที่บังคับการ (ฝ่ายพลเรือน) 

 
 
 
 
 
 

ล าดับ สถานการณ์/ปัญหา ฝ่ายพลเรือน 
อปท. ก านัน/ผญบ. 

๒. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- การปะทะของทั้ง ๒ ฝ่าย เพิ่ม
ความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ   
กปช.จต. ขอให้ จ.จันทบุร ี
ด าเนินการผลักดันแรงงานต่าง
ด้าวออกนอกพ้ืนท่ีทั้งหมด 
ภายใน ๒๐ พ.ค.๕๖ ก่อนเวลา 
๐๙๐๐ 

- ให้การสนับสนุน 
การผลักดัน 
แรงงานต่างด้าว 

- ให้การสนับสนุน 
การผลักดัน 
แรงงานต่างด้าว 

ล าดับ สถานการณ์/ปัญหา ฝ่ายพลเรือน 
ประชาชน อ่ืนๆ 

๒. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- การปะทะของทั้ง ๒ ฝ่าย เพิ่ม
ความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ   
กปช.จต. ขอให้ จ.จันทบุร ี
ด าเนินการผลักดันแรงงานต่าง
ด้าวออกนอกพ้ืนท่ีทั้งหมด 
ภายใน ๒๐ พ.ค.๕๖ ก่อนเวลา 
๐๙๐๐ 

- ให้การสนับสนุน 
การผลักดัน 
แรงงานต่างด้าว 

ตม. 
ด าเนินการ 

- ๓๘ - 

.. 

- ๓๙ - 

.. 

ตัวอย่างปัญหา... 
... 

ตัวอย่างปัญหา... 
... 



 
 
 
 
 

ตัวอย่างปัญหา 
การฝึกปัญหาที่บังคับการ (ฝ่ายพลเรือน) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตัวอย่างปัญหา 
การฝึกปัญหาที่บังคับการ (ฝ่ายพลเรือน) 

 
 
 
 
 
 

ล าดับ สถานการณ์/ปัญหา ฝ่ายพลเรือน 
จ.จันทบุรี/ 

ปภ.จ.จันทบุรี 
อ าเภอ 

๓. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- มีประชาชนบริเวณ  
บ.หนองบอน ม.๑ ต.คลองใหญ ่
๑ ครอบครัว จ านวน ๓ คน  มี
ผู้ป่วยอัมพาต ๑ คน ไมย่อม
อพยพ และมีประชาชน  
บ.เนินดินแดง ม.๑ ต.เทพนิมิต  
๑ ครอบครัว ๒ คน  มีผู้ป่วย
โรคหัวใจ ๑ คน ไมส่ามารถอพยพ
ได ้

- เฝ้าฟังสถานการณ ์
- เตรียมให้การ
สนับสนุน 
- ประสานหน่วยที่
เกี่ยวข้อง  
 

- ประสานหน่วยที่
เกี่ยวข้อง  
- เตรียมให้การ
สนับสนุน  อปท. 
- จัด จนท. ออกไป
พบปะสร้าง 
ความเข้าใจ 

ล าดับ สถานการณ์/ปัญหา ฝ่ายพลเรือน 
อปท. ก านัน/ผญบ. 

๓. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- มีประชาชนบริเวณ  
บ.หนองบอน ม.๑ ต.คลองใหญ ่
๑ ครอบครัว จ านวน ๓ คน  มี
ผู้ป่วยอัมพาต ๑ คน ไมย่อม
อพยพ และมีประชาชน  
บ.เนินดินแดง ม.๑ ต.เทพนิมิต  
๑ ครอบครัว ๒ คน  มีผู้ป่วย
โรคหัวใจ ๑ คน ไมส่ามารถอพยพ
ได ้

- แจ้ง จนท.ทหาร, 
อ าเภอ, รพ.สต. 
- ป้องกันความเสียหาย 
- จัด จนท. ออกไป
พบปะสร้างความเข้าใจ 

- แจ้ง อปท., อ าเภอ 
- จัด ชรบ. ระวัง
ป้องกันความเสียหาย
ในหมู่บ้าน 

- ๔๐ - 

.. 

- ๔๑ - 

.. 

ตัวอย่างปัญหา... 
... 

ตัวอย่างปัญหา... 
... 



 
 
 
 
 

ตัวอย่างปัญหา 
การฝึกปัญหาที่บังคับการ (ฝ่ายพลเรือน) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตัวอย่างปัญหา 
การฝึกปัญหาที่บังคับการ (ฝ่ายพลเรือน) 

 
 
 
 
 

ล าดับ สถานการณ์/ปัญหา ฝ่ายพลเรือน 
ประชาชน อ่ืนๆ 

๓. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- มีประชาชนบริเวณ  
บ.หนองบอน ม.๑ ต.คลองใหญ ่
๑ ครอบครัว จ านวน ๓ คน  มี
ผู้ป่วยอัมพาต ๑ คน ไมย่อม
อพยพ และมีประชาชน  
บ.เนินดินแดง ม.๑ ต.เทพนิมิต  
๑ ครอบครัว ๒ คน  มีผู้ป่วย
โรคหัวใจ ๑ คน ไมส่ามารถอพยพ
ได ้

- แจ้ง ก านัน 
ผญบ. 

 

ล าดับ สถานการณ์/ปัญหา ฝ่ายพลเรือน 
จ.จันทบุรี/ 

ปภ.จ.จันทบุรี 
อ าเภอ 

๔. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ตรวจพบฝ่ายตรงข้ามเข้ามาใน
พื้นที่ บ.คลองใหญ่ ม.๔ บ.ป่าวิไล 
ม.๕ บ.มะรุม ม.๖ ต.คลองใหญ่ 
และพื้นที่  
บ.เทพนิมิต ม.๒ บ.บึงชนังบน ม.
๖ บ.แหลมใหม่ ม.๘ ต.เทพนิมิต 

- เตรียมให้การ
สนับสนุน และ
ประสานฝ่ายทหาร 

- ให้สมาชิก อส. 
และชุด ชรบ. เข้า
รักษาความ
ปลอดภัย ร่วมกับ 
จนท.ต ารวจ  
- เตรียมก าลังพล
เข้าตรวจสอบ 
ป้องกัน และ 
ปราบปราม 
- รายงานฝ่าย
ทหาร 

- ๔๒ - 

.. 

- ๔๓ - 

.. 

ตัวอย่างปัญหา... 
... 

ตัวอย่างปัญหา... 
... 



 
 
 
 
 

ตัวอย่างปัญหา 
การฝึกปัญหาที่บังคับการ (ฝ่ายพลเรือน) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตัวอย่างปัญหา 
การฝึกปัญหาที่บังคับการ (ฝ่ายพลเรือน) 

 
 
 
 
 
 

ล าดับ สถานการณ์/ปัญหา ฝ่ายพลเรือน 
อปท. ก านัน/ผญบ. 

๔. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ตรวจพบฝ่ายตรงข้ามเข้ามาใน
พื้นที่ บ.คลองใหญ่ ม.๔ บ.ป่าวิไล 
ม.๕ บ.มะรุม ม.๖ ต.คลองใหญ่ 
และพื้นที่  
บ.เทพนิมิต ม.๒ บ.บึงชนังบน ม.
๖ บ.แหลมใหม่ ม.๘ ต.เทพนิมิต 
 

- รายงาน จนท.ฝ่าย
ทหาร และทางอ าเภอ 
จังหวัด ทราบโดยเร็ว 
- จัด จนท.อปพร. 
ติดตาม ข่าวสาร 
และ รปภ. พื้นที ่

- จัด ชรบ. เฝ้า
ระวังพื้นที่ และ  
ติดตามข่าวสาร 
- รายงานข่าวสารให้ 
อปท. อ าเภอ 

ล าดับ สถานการณ์/ปัญหา ฝ่ายพลเรือน 
ประชาชน อ่ืนๆ 

๔. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ตรวจพบฝ่ายตรงข้ามเข้ามาใน
พื้นที่ บ.คลองใหญ่ ม.๔ บ.ป่าวิไล 
ม.๕ บ.มะรุม ม.๖ ต.คลองใหญ่ 
และพื้นที่  
บ.เทพนิมิต ม.๒ บ.บึงชนังบน ม.
๖ บ.แหลมใหม่ ม.๘ ต.เทพนิมิต 
 

- เฝ้าฟังข่าวสาร 
- รายรานข่าวสารให้ 
ก านัน/ผญบ. 

 

- ๔๔ - 

.. 

- ๔๕ - 

.. 

ตัวอย่างปัญหา... 
... 

ตัวอย่างปัญหา... 
... 



 
 
 
 
 

ตัวอย่างปัญหา 
การฝึกปัญหาที่บังคับการ (ฝ่ายพลเรือน) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตัวอย่างปัญหา 
การฝึกปัญหาที่บังคับการ (ฝ่ายพลเรือน) 

 
 
 
 
 
 

ล าดับ สถานการณ์/ปัญหา ฝ่ายพลเรือน 
จ.จันทบุรี/ 

ปภ.จ.จันทบุรี 
อ าเภอ 

๕. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- มีการลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้า 
ท าให้เสาไฟฟ้าเสียหาย ๑๐ ต้น  
ไฟฟ้าดับและมผีู้ป่วยอยู่ใน
โรงพยาบาลทุกแห่ง 

- ติดตามข่าวสาร 
- แจ้งการไฟฟ้า
ด าเนินการ 
 

- รายงานให้
จังหวัดทราบ 
- แจ้ง จนท.ตร. 
- แจ้งการไฟฟ้า 
- จัด อส.อ าเภอ
เข้ารักษาความ
ปลอดภัย 
- ติดตามข่าวสาร 

ล าดับ สถานการณ์/ปัญหา ฝ่ายพลเรือน 
อปท. ก านัน/ผญบ. 

๕. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- มีการลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้า 
ท าให้เสาไฟฟ้าเสียหาย ๑๐ ต้น  
ไฟฟ้าดับและมผีู้ป่วยอยู่ใน
โรงพยาบาลทุกแห่ง 

- แจ้ง จนท.ตร. 
- แจ้งการไฟฟ้า 
- จัด อปพร. เข้ารักษา
ความปลอดภัย 
- ติดตามข่าวสาร 

- แจ้ง จนท.ตร. 
- แจ้งการไฟฟ้า 
- จัด ชรบ. เข้า
รักษาความ
ปลอดภัย 
- ติดตามข่าวสาร 

- ๔๖ - 

.. 

- ๔๗ - 

.. 

ตัวอย่างปัญหา... 
... 

ตัวอย่างปัญหา... 
... 



 
 
 
 
 

ตัวอย่างปัญหา 
การฝึกปัญหาที่บังคับการ (ฝ่ายพลเรือน) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ สถานการณ์/ปัญหา ฝ่ายพลเรือน 
ประชาชน อ่ืนๆ 

๕. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- มีการลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้า 
ท าให้เสาไฟฟ้าเสียหาย ๑๐ ต้น  
ไฟฟ้าดับและมผีู้ป่วยอยู่ใน
โรงพยาบาลทุกแห่ง 

- แจ้ง ก านัน ผญบ.  

- ๔๘ - 

.. 

บทที่ ๒... 

... 
... 



 

บทที่ ๒ 

การปฏิบัติในส่วนต่างๆ ในการพิทักษ์พ้ืนที่ส่วนหลงั 
การปฏิบัติของส่วนต่างๆ ในการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง ภาวะปกติ 

(ระดับต าบล) 

ขั้นเตรียมการ 

 ๑. ศปชด.กปช.จต.  
  - จัดตั้ง ศป.พล.กปช.จต. ท ำหน้ำที่แทน ฉก.ปชด.จังหวัด  
  - ปฏิบัติภำรกิจอ ำนวยกำรและประสำนกำรพิทักษ์พ้ืนที่ส่วนหลัง 
  - ประสำนงำนกับทุกหน่วยในพ้ืนที่ เช่น หน่วยก ำลัง  ชป.ฯ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - อ่ืนๆ 

 ๒. ชป.ในพื้นที่ 
  - ด ำรงกำรติดต่อสื่อสำรกับทุกภำคส่วนในพื้นท่ี 
  - เตรียมกำรประสำนงำนกับทุกหน่วยในพื้นท่ี 
  - จัดเตรียมยำนพำหนะของหน่วยให้พร้อม 
  - เตรียมกำรอพยพ เช่น ส ำรวจเส้นทำงกำรอพยพ ร่วมกับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต ำรวจ  ก ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำน   
  - ตรวจสอบสภำพหลุมหลบภัยให้พร้อมใช้งำน ร่วมกับ ก ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำน  ชรบ. และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - อ่ืนๆ 

 ๓. นายอ าเภอท้องท่ี 
  - จัดท ำแผนพิทักษ์พ้ืนที่ส่วนหลัง แผนกำรอพยพประชำชน 
  - ฝึกซ้อมแผนกำรพิทักษ์พ้ืนที่ส่วนหลัง ร่วมกับฝ่ำยทหำรและ 
หน่วยงำนในพื้นท่ี 

 
 

 ๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - จัดตั้งศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ระดับ 
ต ำบล ตำมมำตรำ ๑๖ (๑) ของ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 
๒๕๕๐  ซึ่งมีโครงกำรสร้ำง ภำรกิจหน้ำที่ และหน่วยงำนปฏิบัติกำรร่วมประจ ำ 
ศูนย์ฯ ดังนี้ ฝ่ำยอ ำนวยกำร  ฝ่ำยป้องกันและปฏิบัติกำร  ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
ฝ่ำยรับบริจำค  ฝ่ำยรักษำควำมสงบเรียบร้อย  และฝ่ำยฟ้ืนฟูบูรณะ 
  - ซักซ้อมท ำควำมเข้ำใจกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ของฝ่ำยต่ำงๆ 
  - อ่ืนๆ 

 ๕. จนท.ต ารวจ 
  - ดูแลควำมสงบเรียบร้อยทั่วไป ร่วมกับ ชรบ.  อปพร. เช่น 
กำรเข้ำเวร – ยำม  กำรตรวจพื้นที่ในเวลำกลำงคืน 
  - จัด จนท.จรำจร ตำมจุดคับขัน ร่วมกับ ชรบ.  อปพร. 
  - อ่ืนๆ 

 ๖. ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ชรบ. 
  - รำยงำนข่ำวสำรและสถำนกำรณ์/เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น 
ในพ้ืนที่ ให้ส่วนรำชกำรทรำบ 
  - ด ำรงกำรติดต่อสื่อสำรกับทุกหน่วยในพื้นท่ี เพ่ือประสำน 
งำนกำรเตือนภัย  กำรรักษำควำมปลอดภัย  และกำรอพยพประชำชน 
  - ตรวจสอบสภำพหลุมหลบภัยให้พร้อมใช้งำน ร่วมกับ ชป.ฯ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ตรวจสอบสภำพอำวุธปืนลูกซองให้พร้อมใช้งำน ร่วมกับ ชป.ฯ 
  - ร่วมกับ จนท.ต ำรวจ อปพร. เพ่ือรักษำควำมปลอดภัย 
ในพ้ืนที ่
  - จัด จนท. ส ำรวจและรวบรวม ส ำมะโนครัว/จ ำนวนผู้อพยพ 
โดยแยกประเภทตำมล ำดับควำมเร่งด่วน 
 

- ๔๙ - 

.. 

๔. องค์กร... 

.. 

- ๕๐ - 

.. 

- เตรียมกำร... 

.. 



 
 
  - เตรียมกำรอพยพ เช่น ส ำรวจเส้นทำงกำรอพยพ ร่วมกับ ชป.ฯ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต ำรวจ   
  - ประชำสัมพันธ์/แจ้งให้ประชำชนทรำบถึงแผนอพยพ 
ประชำชน ของ หมู่บ้ำนและต ำบล เช่น จุดรับกำรอพยพของหมู่บ้ำนและต ำบล 
เส้นทำงอพยพ  พื้นที่รับกำรอพยพ 
  - ส ำรวจแรงงำนต่ำงด้ำว พร้อมก ำหนดที่รวมพล เพ่ือรอรับกำร 
อพยพกลับประเทศ 
  - ซักซ้อม / แนะน ำประชำชนในกำร เข้ำ – ออก หลุมหลบภัย 
และกำรรวมตัวที่จุดรวมพลของหมู่บ้ำน 
  - จัดท ำแผนกำรลำดตระเวนพ้ืนที่บริเวณหมู่บ้ำน โดยประสำน 
กับ ชป.ฯ  ต ำรวจ  อปท. และอ ำเภอ ในพ้ืนที่ 

 ๗. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลฯ  อสม. ในพื้นที่ 
  - รำยงำนสถำนกำรณ์ด้ำนกำรสำธำรณสุขให้ หน่วยเหนือทรำบ 
  - เตรียมกำรร้องขอทีม EMS และกู้ชีพ จำก โรงพยำบำล 
ประจ ำอ ำเภอ โรงพยำบำลประจ ำจังหวัด และโรงพยำบำลเอกชน 
  - เตรียมกำรดูแลสุขภำพ อนำมัยของผู้อพยพในพ้ืนที่รับกำร 
อพยพ เช่น กำรป้องกันโรคระบำด 
  - เตรียมกำรสนับสนุนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ เวชภัณฑ์ เพ่ือ 
ดูแลผู้บำดเจ็บในพื้นที่ 
  - จัด อสม. จัดท ำทะเบียนประชำชนที่ได้รับผู้บำดเจ็บ และ 
ผู้ป่วย 

 ๘. มูลนิธิ / กู้ภัย (ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ ศูนย์อ ำนวยกำรป้องกัน 
และบรรเทำสำธำรณภัย ระดับต ำบล) 
 
 
 

 
 
  - เตรียมกำรประสำนงำน กำรช่วยเหลือ/ดูแลกำรอพยพทั่วไป 
และกำรส่งต่อผู้บำดเจ็บ 
  - เตรียมจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ดูแล ช่วยเหลือประชำชนใน 
เบื้องต้น 
  - เตรียมกำรจัดทีมค้นหำและกู้ภัย ร่วมกับ อปพร. 

 ๙. ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ 
  - รำยงำนข่ำวสำรและเหตุกำรณ์ที่พบเห็นให้ส่วนรำชกำรทรำบ 
  - เตรียมกำรอพยพในส่วนของตน เช่น ของใช้ที่จ ำเป็น  ยำ 
ส ำหรับผู้ที่มีโรคประจ ำตัว 
  - น ำหลักฐำน/เอกสำรต่ำงๆ เช่น ทะเบียนบ้ำน  บัตรประจ ำตัว 
ประชำชน  สูติบัตร ติดตัวไปด้วย 
  - ให้กำรสนับสนุนตำมก ำลังควำมสำมำรถ 
  - ให้ควำมร่วมมือกับ จนท. ทุกภำคส่วน อย่ำงเต็มที่ 
  - จัดเก็บสิ่งของที่จ ำเป็นให้เรียบร้อย 

 ๑๐. หน่วยทหารในพื้นที่ 
  - ให้กำรสนับสนุนตำมที่ร้องขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๕๑ - 

.. 

- เตรียมกำร... 

.. 

- ๕๒ - 

.. 

การปฏิบัติ... 

.. 



 
 

การปฏิบัติของส่วนต่างๆ ในการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง ภาวะปกติ 
(ระดับต าบล) 

ขั้นขณะเกิดภัย 

 ๑. ศป.พล.กปช.จต. 
  - ประสำนงำนกับทุกหน่วยในพ้ืนที่ เช่น หน่วยก ำลัง  ชป.ฯ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - แจ้ง/รำยงำนสถำนกำรณ์ กำรปฏิบัติกำรทำงทหำรให้ อ ำเภอ 
ชป.ฯ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทรำบ เพ่ือเตรียมกำรอพยพประชำชนไปยัง 
พ้ืนที่ปลอดภัย 
  - รำยงำนกำรปฏิบัติให้ ศปชด.กปช.จต. ทรำบ 

 ๒. ชป.ในพื้นที่ 
  - ด ำรงกำรติดต่อสื่อสำรกับทุกภำคส่วนในพื้นท่ี 
  - ก ำลังพลและยำนพำหนะของหน่วย พร้อมให้กำรช่วยเหลือ 
กำรอพยพประชำชน เมื่อได้รับกำรร้องขอ 
  - แจ้งเตือน/ประสำน กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต ำรวจ 
ก ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำน ให้พร้อมอพยพประชำชนไปยังพ้ืนที่ปลอดภัย เมื่อได้รับกำร 
ประสำนวันเวลำจำก ศป.พล.ฯ หน่วยก ำลัง หรือ อ ำเภอ 
  - ด ำเนินกำรอพยพประชำชนไปยังพ้ืนที่ปลอดภัย ตำมแผน 
อพยพประชำชน 
 - รำยงำนกำรปฏิบัติให้ ศป.พล.ฯ ทรำบ 

 ๓. นายอ าเภอท้องท่ี 
  - ป้องกันสถำนที่ตั้งของหน่วยให้ปลอดภัยจำกกำรท ำลำย 
กำรจำรกรรม กำรสอดแนม กำรหำข่ำวโดยฝ่ำยข้ำศึก 
 
 

 
 
  - รักษำควำมปลอดภัยให้กับต ำบล หมู่บ้ำน เพ่ือให้ปลอดภัย
จำกกำรท ำลำยชีวิตและทรัพย์สิน 
  - ขัดขวำง ต่อต้ำนกำรปฏิบัติกำรทำงกำรรบของฝ่ำยข้ำศึก 
  - รำยงำนผลต่อกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
ชั้นเหนือขึ้นไปตำมล ำดับ และหำกมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน ให้รำยงำนไปยัง 
กองบัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติทรำบในเวลำเดียวกัน 

 ๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ด ำรงกำรติดต่อสื่อสำรกับทุกภำคส่วนในพื้นท่ี 
  - จัดชุดประสำนงำนกับหน่วยที่เกี่ยวข้องในกำรช่วยเหลือ 
ประชำชน 
  - จัดชุดป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เพ่ือระงับเหตุ เช่น 
กำรเกิดอัคคีภัย   
  - จัดชุดกู้ภัย เพ่ือค้นหำและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ที่ได้รับ 
บำดเจ็บ 
  - ด ำเนินกำรอพยพประชำชนตำมแผนอพยพประชำชน ตำม 
วันเวลำที่ได้รับกำรประสำนจำก ศป.พล.กปช.จต. หรือ หน่วยก ำลัง 
  - จัดพื้นที่รับกำรอพยพให้ถูกต้องเหมำะสม เช่น จุดลงทะเบียน 
พ้ืนที่จอดรถ  พื้นที่พักอำศัย  พ้ืนที่ให้กำรรักษำพยำบำลขั้นต้น  พ้ืนที่รับ – จ่ำย 
อำหำร 
  - จัด จนท. รับลงทะเบียนผู้อพยพ ร่วมกับ จนท.ของ ก ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำน  ณ  พื้นที่รับกำรอพยพ 
  - จัด อปพร. รักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยในพ้ืนที่ และพ้ืนที่ 
รับกำรอพยพ ร่วมกับ ต ำรวจ  ก ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำน และ ชรบ. 
  - จัด อปพร. ดูแล  ระงับเหตุและป้องกันควำมเสียหำย ร่วมกับ 
จนท.ต ำรวจ และ ชรบ. 
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  - จัด อปพร. ดูแล ช่วยเหลือด้ำนกำรสำธำรณสุขแก่ผู้อพยพ 
ณ  พื้นที่รับกำรอพยพ ร่วมกับ จนท.โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลฯ  อสม. 
  - จัดชุดรักษำพยำบำลและบริกำรทำงกำรแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่ 
และ พ้ืนที่รับกำรอพยพ 
  - จัด จนท. ดูแลด้ำนกำรอุปโภค  บริโภคให้แก่ผู้อพยพ  ณ 
พ้ืนที่รับกำรอพยพ 
  - จัด จนท. ดูแลกำรส่งก ำลังบ ำรุงต่ำงๆ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงำน 
  - จัดชุดบริหำรจัดกำรต่อผู้เสียชีวิต ให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง 
และเรียบร้อย 
  - จัดตั้งศูนย์ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร โดยเฉพะกรณีที่มี 
ข่ำวในเชิงลบให้ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลข่ำวสำร และพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริง 
ให้สำธำรณชนทรำบ 
  - จัดชุดประสำนควำมร่วมมือกับสื่อมวลชนทุกประเภท และจัด 
พ้ืนที่รองรับสื่อมวลชน 
  - จัด จนท. รับเรื่องรำวร้องทุกข์ 
  - รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรปฏิบัติให้ อ ำเภอ ทรำบ  
  - ร้องขอควำมช่วยเหลือหำกเกินก ำลังควำมสำมำรถ เช่น 
ขอก ำลัง อส. จำก อ ำเภอ มำช่วยเหลือ หรือร้องขอกำรสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ 
ต่ำงๆ  อำหำร  น้ ำดื่ม จำกหน่วยใกล้เคียง  

 ๕. จนท.ต ารวจ 
  - จัด จนท. ดูแลรักษำควำมปลอดภัย ตลอดเส้นทำงกำรอพยพ 
  - จัด จนท. จรำจร ตำมจุดคับขัน ร่วมกับ ชรบ.  อปพร. 
  - จัด จนท. ดูแลรักษำควำมสงบเรียบร้อยทั่วไป ร่วมกับ อปพร. 
ณ  พื้นที่รับกำรอพยพ 
 
 

 
 
  - จัด จนท. ดูแลรักษำควำมสงบเรียบร้อยทั่วไป ร่วมกับ ชรบ. 
อปพร. เช่น กำรเข้ำเวร – ยำมกำรตรวจพ้ืนที่ภำยในต ำบล ทั้งในเวลำกลำงวัน 
และกลำงคืน 

 ๖. ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ชรบ. 
  - รำยงำนข่ำวสำรและสถำนกำรณ์/เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
ให้ส่วนรำชกำรทรำบ 
  - ด ำรงกำรติดต่อสื่อสำรกับทุกหน่วยในพื้นท่ี เพ่ือประสำน 
งำนกำรเตือนภัย  กำรรักษำควำมปลอดภัย  และกำรอพยพประชำชน 
  - ร่วมกับ จนท.ต ำรวจ  อปพร. เพ่ือรักษำควำมปลอดภัยใน 
พ้ืนที ่
  - จัด จนท. ส ำรวจและรวบรวม ส ำมะโนครัว/จ ำนวนผู้อพยพ 
โดยแยกประเภทตำมล ำดับควำมเร่งด่วน 
  - ประชำสัมพันธ์/แจ้งให้ประชำชนทรำบถึงแผนอพยพ 
ประชำชน ของ หมู่บ้ำนและต ำบล เช่น จุดรับกำรอพยพของหมู่บ้ำนและต ำบล 
เส้นทำงอพยพ  พื้นที่รับกำรอพยพ 
  - ส ำรวจแรงงำนต่ำงด้ำว พร้อมก ำหนดที่รวมพล เพ่ือรอรับกำร 
อพยพกลับประเทศ 

 ๗. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลฯ  อสม. ในพื้นที่ 
  - รำยงำนสถำนกำรณ์ด้ำนกำรสำธำรณสุขให้ หน่วยเหนือทรำบ 
  - ร้องขอทีม EMS และกู้ชีพ จำก โรงพยำบำลประจ ำอ ำเภอ 
โรงพยำบำลประจ ำจังหวัด  และโรงพยำบำลเอกชน 
  - จัด จนท. ดูแลสุขภำพและอนำมัยของผู้อพยพในพ้ืนที่รับกำร
อพยพ  เช่น กำรตรวจสุขภำพขั้นต้น  กำรป้องกันโรคระบำด และด้ำน 
สำธำรณสุขทั่วไป 
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  - สนับสนุนบุคลำกรทำงกำรแพทย์  เวชภัณฑ์  เพ่ือดูแล 
ผู้บำดเจ็บในพื้นที ่
  - จัด อสม. จัดท ำทะเบียนประชำชนที่ได้รับผู้บำดเจ็บ และ 
ผู้ป่วย 

 ๘. มูลนิธิ / กู้ภัย (ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ ศูนย์อ ำนวยกำรป้องกัน 
และบรรเทำสำธำรณภัย ระดับต ำบล) 
  - ประสำนงำน กำรช่วยเหลือ/ดูแลกำรอพยพและกำรส่งต่อ 
ผู้บำดเจ็บ 
  - จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ดูแล ช่วยเหลือประชำชนในเบื้องต้น 
  - จัดทีมค้นหำและกู้ภัย ร่วมกับ อปพร. 

 ๙. ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ 
  - หำกเกิดเหตุกำรณ์สู้รบ และมีกระสุนปืนใหญ่มำตกในพ้ืนที่ 
ให้รีบเข้ำไปอยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัย เช่น หลุมหลบภัย หรือรีบออกจำกสถำนที่เกิด 
เหตุ และแจ้งให้ ก ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทรำบ เพ่ือ 
ด ำเนินกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือระงับเหตุต่อไป (กรณีมีผู้ได้รับบำดเจ็บ 
บ้ำนเรือนพังเสียหำยหรือเกิดอัคคีภัย และมีผู้ป่วยติดบ้ำนติดเตียง)   
  - รำยงำนข่ำวสำรและเหตุกำรณ์ที่พบเห็นให้ส่วนรำชกำรทรำบ 
  - ด ำเนินกำรอพยพในส่วนของตน เช่น ของใช้ที่จ ำเป็น  ยำ 
ส ำหรับผู้ที่มีโรคประจ ำตัว เมื่อทรำบข่ำวหรือได้รับแจ้งจำก ก ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำน 
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - น ำหลักฐำน/เอกสำรต่ำงๆ เช่น ทะเบียนบ้ำน  บัตรประจ ำตัว 
ประชำชน  สูติบัตร ติดตัวไปด้วย 
  - ให้กำรสนับสนุนตำมก ำลังควำมสำมำรถ 
  - ให้ควำมร่วมมือกับ จนท. ทุกภำคส่วน อย่ำงเต็มที่  เช่น 
ปฏิบัติตำมที่ จนท. แนะน ำ 
 

 
 

การปฏิบัติของส่วนต่างๆในการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง ภาวะปกติ 
(ระดับต าบล)   

ขั้นหลังเกิดภัย 

 ๑. ศป.พล.กปช.จต 
  - ประสำนงำนกับทุกหน่วยในพ้ืนที่ เช่น หน่วยก ำลัง  ชป.ฯ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - แจ้ง/รำยงำนสถำนกำรณ์ กำรปฏิบัติกำรทำงทหำรให้ อ ำเภอ 
ชป.ฯ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทรำบ เพ่ือเตรียมกำรอพยพประชำชนกลับ 
เข้ำพ้ืนที ่
  - รำยงำนกำรปฏิบัติให้ ศปชด.กปช.จต. ทรำบ 

 ๒. ชป.ในพื้นที่ 
  - ด ำรงกำรติดต่อสื่อสำรกับทุกภำคส่วนในพื้นท่ี 
  - เตรียมก ำลังพลและยำนพำหนะของหน่วย ให้พร้อมเพ่ือ 
ช่วยเหลือกำรอพยพประชำชนกลับภูมิล ำเนำ เมื่อได้รับกำรร้องขอ 
  - แจ้ง/ประสำนกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต ำรวจ 
ก ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำน ให้พร้อมอพยพประชำชนกลับไปยังพ้ืนที่ของตน เมื่อได้รับ 
กำรประสำนวันเวลำจำก ศป.พล. หน่วยก ำลังทหำร หรือ อ ำเภอ 
  - จัด จนท. ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำน ส ำรวจควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น 
  - จัดก ำลังพล  สิ่งอุปกรณ์ต่ำงๆ และยำพำหนะ ร่วมกับ องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยเหลือประชำชนฟื้นฟูบูรณะพ้ืนที่ 
  - รำยงำนกำรปฏิบัติให้ ศป.พล.กปช.จต./ศปชด.กปช.จต. 
ทรำบ 
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 ๓. นายอ าเภอท้องท่ี 
  - ส ำรวจควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเจ้ำหน้ำที่และ 
ประชำชนเป็นล ำดับแรก แล้วให้กำรรักษำพยำบำลขั้นต้นเพ่ือช่วยชีวิต และส่ง  
เข้ำรับกำรรักษำในสถำนพยำบำลต่อไป 
  - จัดหน่วยกู้ภัยที่มีควำมช ำนำญกำรกู้ภัยด้ำนอำวุธ สำรเคมี 
และวัตถุอันตรำย เข้ำไปในพ้ืนที่ที่ยังไม่มีควำมปลอดภัย เพ่ือเก็บกู้วัตถุระเบิด 
สำรเคมี และวัตถุอันตรำยอย่ำงอ่ืน 
  - ส ำรวจควำมเสียหำย จัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้ประสบภัย และ 
ทรัพย์สินที่เสียหำยไว้เป็นหลักฐำน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้ 
เป็นหลักฐำนในกำรรับกำรสงเครำะห์และฟ้ืนฟู 
  - ซ่อมแซมสิ่ งก่อสร้ำงที่ สำมำรถใช้กำรได้  และรื้อถอน 
สิ่งก่อสร้ำงที่เป็นซำกปรักหักพังอันก่อให้เกิดอันตรำยต่อประชำชน 
  - ฟ้ืนฟูสภำพจิตใจของประชำชน และช่วยเหลือด้ำนกำร 
ประกอบอำชีพตำมควำมเหมำะสม 

 ๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ด ำรงกำรติดต่อสื่อสำรกับทุกภำคส่วนในพื้นท่ี 
  - จัดชุดกู้ภัยที่มีควำมช ำนำญด้ำนอำวุธ วัตถุระเบิด สำรเคมี 
และวัตถุอันตรำย เข้ำพ้ืนที่ที่เกิดกำรสู้รบและพ้ืนที่ที่ยังไม่มีควำมปลอดภัย เพ่ือ 
เก็บกู้วัตถุระเบิด สำรเคมีและวัตถุอันตรำย 
  - จัดชุดส ำรวจควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นกับชีวิต ทรัพย์สิน ของ 
จนท. และประชำชน  และส่งเข้ำรับกำรรักษำในสถำนพยำบำลต่อไป 
  - จัดชุดส ำรวจควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นกับสิ่งปลูกสร้ำง เช่น 
สถำนที่รำชกำร  บ้ำนพักอำศัย 
  - จัด จนท. ท ำบัญชีผู้ประสบภัย และควำมเสียหำยที่เกิดข้ึน 
 
 

 
 
  - จัดชุดประสำนงำนกับหน่ วยที่ เกี่ ยวข้องในกำรฟ้ืน ฟู 
ผู้ประสบภัย 
  - ด ำเนินกำรอพยพประชำชนตำมแผนอพยพประชำชน ตำม
วัน เวลำที่ได้รับกำรประสำนจำก ศป.พล.กปช.จต. หน่วยก ำลังทหำร หรือ 
อ ำเภอ 
  - จัดชุดขนย้ำยผู้ประสบภัยที่ไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ 
พร้อมทรัพย์สิน ไปยังที่ปลอดภัย 
  - จัด จนท. ดูแลและเลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สำมำรถช่วยเหลือ 
ตนเองได้  
  - จัด จนท. รับลงทะเบียนผู้อพยพ ร่วมกับ จนท.ของ ก ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำน  ณ พ้ืนที่รับกำรอพยพ 
  - จัด อปพร. รักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยในพ้ืนที่ ร่วมกับ 
ต ำรวจ  ก ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำน และ ชรบ. 
  - จัด อปพร. ร่วมกับ มูลนิธิ/กู้ภัย ดูแล/ป้องกันควำมเสียหำย 
ในพ้ืนที ่
  - จัด อปพร. ร่วมกับ จนท.โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลฯ 
อสม. ดูแลช่วยเหลือด้ำนกำรสำธำรณสุขภำยในพ้ืนที่  
  - จัดชุดรักษำพยำบำลและบริกำรทำงกำรแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่ 
  - จัดชุดรื้อถอนหรือท ำลำยซำกปรักหักพัง 
  - จัดชุดช่วยเหลือซ่อมแซมที่พักอำศัย 
  - จัดชุดบริหำรจัดกำรผู้เสียชีวิต ให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง 
และเรียบร้อย 
  - จัดตั้งศูนย์ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร โดยเฉพะกรณีที่มี 
ข่ำวในเชิงลบให้ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลข่ำวสำร และพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริง 
ให้สำธำรณชนทรำบ 
 
 

- ๕๙ - 

.. 

- จัดชุด.... 

.. 

- ๖๐ - 

.. 

- จัดชุด... 

.. 



 
 
  - จัดชุดประสำนควำมร่วมมือกับสื่อมวลชนทุกประเภท และจัด 
พ้ืนที่รองรับสื่อมวลชน 
  - จัด จนท.รับเรื่องรำวร้องทุกข์ 
  - รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรปฏิบัติให้ อ ำเภอ ทรำบ  
  - ร้องขอควำมช่วยเหลือหำกเกินก ำลังควำมสำมำรถ เช่น 
ขอก ำลัง อส. จำก อ ำเภอ มำช่วยเหลือ หรือร้องขอกำรสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ 
ต่ำงๆ  อำหำร  น้ ำดื่ม จำกหน่วยใกล้เคียง  
  - แจ้งให้หน่วยที่รับผิดชอบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ด ำเนินกำรฟ้ืนฟู 
ซ่อมแซม และบูรณะงำนด้ำนพ้ืนฐำนต่ำงๆ เช่น เส้นทำงคมนำคม  ระบบไฟฟ้ำ 
ระบบประปำ  ระบบโทรคมนำคม   เป็นต้น 

 ๕. จนท.ต ารวจ 
  - จัด จนท. ดูแลรักษำควำมปลอดภัย ตลอดเส้นทำงกำรอพยพ 
  - จัด จนท. จรำจร ตำมจุดคับขัน ร่วมกับ ชรบ.  อปพร. 
  - จัด จนท. ดูแลรักษำควำมสงบเรียบร้อยทั่วไป ร่วมกับ อปพร. 
ภำยในพ้ืนที่ 
  - จัด จนท. ดูแลรักษำควำมสงบเรียบร้อยทั่วไป ร่วมกับ ชรบ. 
อปพร. เช่น กำรเข้ำเวร – ยำม  กำรตรวจพ้ืนที่ภำยในต ำบล ทั้งในเวลำกลำงวัน 
และกลำงคืน 

 ๖. ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ชรบ. 
  - รำยงำนข่ำวสำรและสถำนกำรณ์/เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
ให้ส่วนรำชกำรทรำบ 
  - ด ำรงกำรติดต่อสื่อสำรกับทุกหน่วยในพ้ืนที่ เพ่ือประสำนงำน 
กำรเตือนภัย  กำรรักษำควำมปลอดภัย  และกำรอพยพประชำชนกลับ 
  - ร่วมกับ จนท. ต ำรวจ อปพร. เพ่ือรักษำควำมปลอดภัยใน 
พ้ืนที่ 
 

 
 
  - จัด จนท. ส ำรวจและรวบรวม ส ำมะโนครัว/จ ำนวนผู้อพยพ 
กลับ  โดยแยกตำมล ำดับจ ำเป็น  
  - ประชำสัมพันธ์/แจ้งให้ประชำชนทรำบถึงแผนอพยพ 
ประชำชนกลับภูมิล ำเนำ  
  - ร่วมส ำรวจควำมเสียหำย 

 ๗. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลฯ  อสม.ในพื้นที่ 
  - รำยงำนสถำนกำรณ์ด้ำนกำรสำธำรณสุขให้ หน่วยเหนือทรำบ 
  - จัดชุดส ำรวจควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นกับชีวิตของ จนท. และ 
ประชำชนและส่งเข้ำรับกำรรักษำในสถำนพยำบำลต่อไป 
  - จัด จนท. ดูแลสุขภำพและอนำมัยของผู้อพยพกลับ  เช่น 
กำรตรวจสุขภำพข้ันต้น  กำรป้องกันโรคระบำด 
  - สนับสนุนบุคลำกรทำงกำรแพทย์  เวชภัณฑ์  เพ่ือดูแล
ผู้บำดเจ็บในพื้นที ่
  - จัด อสม. จัดท ำทะเบียนประชำชนที่ได้รับผู้บำดเจ็บ และ
ผู้ป่วย 

 ๘. มูลนิธิ / กู้ภัย (ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ ศูนย์อ ำนวยกำรป้องกัน 
และบรรเทำสำธำรณภัย ระดับต ำบล) 
  - ประสำนงำน กำรช่วยเหลือ/ดูแลกำรอพยพกลับและกำร 
ส่งต่อผู้บำดเจ็บเข้ำรับกำรรักษำในสถำนพยำบำลต่อไป 
  - จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ดูแล ช่วยเหลือประชำชนในเบื้องต้น 
  - จัดทีมค้นหำและกู้ภัย ร่วมกับ อปพร. 

 ๙. ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ 
  - ด ำเนินกำรอพยพกลับในส่วนของตน เมื่อทรำบข่ำวหรือได้รับ 
แจ้งจำก ก ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

- จัด จนท..... 

.. 

- ๖๑ - 

.. 

- ๖๒ - 

.. 

- น ำหลักฐำน.... 

.. 



 
 
  - น ำหลักฐำน/เอกสำรต่ำงๆ เช่น ทะเบียนบ้ำน  บัตรประจ ำตัว 
ประชำชน  สูติบัตร ติดตัวไปด้วย 
  - ดูแลช่วยเหลือตนเอง ในกำรซ่อมแซมที่พักอำศัย   
  - รำยงำนข่ำวสำรและเหตุกำรณ์ที่พบเห็นให้ส่วนรำชกำรทรำบ 
  - ให้กำรสนับสนุนตำมก ำลังควำมสำมำรถ 
  - ให้ควำมร่วมกับ จนท. ทุกภำคส่วน อย่ำงเต็มที่ เช่น ปฏิบัติ 
ตำมท่ี จนท. แนะน ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๓.... 

.. 

- ๖๓ - 

.. 



 

บทที่ ๓ 

ตัวอย่างการก าหนดเส้นทางอพยพ 
 เส้นทางอพยพประชาชน ต.เทพนิมิต อ.โป่งน  าร้อน จ.จันทบุรี 

-                                                  บ. ห ม หม่             บ. ห ม   
-
-                                                                                     บ.บ งชนัง ่าง
-                                   บ. สมด                                   บ.บ งชนังก าง   
-                                                          บ.บ งชนังบน
-
-                                                                                    บ.เนินดิน ดง
-                                                           บ.เทพนิมิต                        บ.หนองกก
-
-
-         บ.พังงอน  
-
-
-

-                    รงเรียนวัดทับ ทร

 

 

 
 
 

 เส้นทางอพยพประชาชน ต.ค อง หญ่ อ.โป่งน  าร้อน จ.จันทบุรี 

-                                  บ. สมด
-
-
-
-                                                                              บ.ป่าวิ  
-    บ.พังงอน                   บ.เ าหอม    
-
-                                         บ. หม่                               บ.มะรุม
-                                                                                บ.ค อง หญ่
-                                             บ.หนองบอน            บ.เสียมจับ
-                  โรงเรียนวัดทับ ทร                                              บ.นา                                   
 
อ.โป่งน  าร้อน                                                                           บ. ักกาด                 
-

 

 

- ๖๔ - 

.. 

เส้นทาง     

.. 

- ๖๕ - 

.. 

สรุป     

.. 



 

 

 



สารบัญ 

 เร่ือง หน้า 
 บทที่ ๑  
 แนวทางด าเนินการในการฝกึซ้อม 
 การทดสอบแผนเผชิญเหตุร่วมกับการป้องกัน 
 และบรรเทาสาธารณภัย (การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง) ๑ – ๔๘ 
  - การเตรียมการ, การด าเนินการฝึก ๑ – ๕ 
  - แผนอพยพประชาชนและส่วนราชการ ๖ – ๑๑ 
  - แบบส ารวจข้อมูลหมู่บ้าน ๑๒ – ๑๓ 
  - ข้อมูลหลุมหลบภัย ๑๔ – ๑๖ 
  - แผนการติดต่อสื่อสาร ๑๗ 
  - การจัดและหน้าที่ของส่วนต่างๆ ๑๘ – ๒๒ 
  - หน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ในศูนย์รับการอพยพ ๒๓ 
  - ตารางประสานสอดคล้อง 
    (ตัวอย่างปัญหาการฝึกปัญหาที่บังคับการ) ๒๔ – ๔๘ 

 บทที่ ๒ 
 การปฏิบัติในส่วนต่างๆ ในการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง 
 การปฏิบัติของส่วนต่างๆ ในการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง 
 ภาวะปกติ(ระดับต าบล) ๔๙ – ๖๓ 
  - ขั้นเตรียมการ ๔๙ – ๕๒ 
  - ขั้นขณะเกิดภัย ๕๓ – ๕๗ 
  - ขั้นหลังเกิดภัย ๕๘ - ๖๓ 

 บทที่ ๓ 
 ตัวอย่างการก าหนดเส้นทางอพยพ ๖๔ – ๖๕ 
  - เส้นทางอพยพประชาชน ต.เทพนิมิตฯ ๖๔ 
  - เส้นทางอพยพประชาชน ต.คลองใหญ่ฯ ๖๕ 
  สรุปแบบประเมินฯ ๖๖ – ๗๑ 
 เอกสารอ้างอิง ๗๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 



   

    
 

ศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดน 
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด 

 
เอกสารการจัดการความรู้ 

 
เรื่อง 

 
แนวทางการปฏิบัติ 

การฝึกซ้อมเพื่อทดสอบแผนเผชิญเหตุ 
และ 

การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง) 

 
 
 
 
 
 

 
กันยายน ๕๖ 

 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสารการจัดการความรู้ 
เรื่อง 

 
 
 
 
 

แนวทางการปฏิบัติ 
การฝึกซ้อมเพื่อทดสอบแผนเผชิญเหตุ 

และ 
การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง) 
 
 
 
 
 

 
 

กันยายน ๕๖ 
 



 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

การเตรียมการ การฝึกปัญหาที่บังคับการ 
(CPX) 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

การฝึกภาคสนาม 
(FTX) 

การด าเนินการ 
ในศูนย์รับผู้อพยพ 

 



 
 
 

สรุปแบบประเมิน การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ด้านความม่ันคง (การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง) ระดับกลุ่มจังหวัด  

ประจ าปี ๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

ณ พื้นท่ี ต.เทพนิมิต ต.คลองใหญ่ โรงเรียนวัดทับไทร  
อ.โป่งน้้าร้อน จ.จันทบุรี 

  ๑. ด้านการรักษาพยาบาล 
   ๑.๑ การสื่อสารและการรับแจ้งเหตุผลการประเมินพบว่า มี
ความครอบคลุม รวดเร็วครบถ้วน ข้อมูลถูกต้องน่าเชื่อถือ ได้ ร้อยละ ๑๐๐ 
   ๑.๒ การคัดกรอง  คัดแยกผู้ประสบภัยตามระดับความรุนแรง 
ณ จุดเกิดเหตุ ผลการประเมินพบว่า มีการคัดแยกผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ 
เล็กน้อย บาดเจ็บปานกลาง บาดเจ็บรุนแรง ออกจากกัน ได้ ร้อยละ ๑๐๐ 
   ๑.๓ การจัดเตรียมความพร้อมในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
ผลการประเมินพบว่า สถานที่ แพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
มีเพียงพอ ได้ ร้อยละ ๑๐๐ 
   ๑.๔ การกั้นเขตพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน ผลการประเมินพบว่า 
มีการแยกบริเวณปนเปื้อนกับบริเวณที่สะอาดปลอดภัย มีเพียงร้อยละ ๓๘.๔๖ 
เทา่นั้น 
   ๑.๕ การปฏิบัติการในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของหน่วย 
การแพทย์ฉุกเฉิน ผลการประเมินพบว่า มีความเหมาะสม ร้อยละ ๑๐๐ 
   ๑.๖ การประสานการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่ EMS กับ
หน่วยกู้ชีพผลการประเมินพบว่า มีความเหมาะสม สอดคล้อง ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 
 
   ๑.๗ ระบบการล้าเลียง ขนย้าย และการน้าส่งผู้ประสบภัย 
ผลการประเมินพบว่า มีความถูกต้องตามวิธีการ การน้าไปส่งยังสถานพยาบาล  
การดูแลระหว่างน้าส่ง ร้อยละ ๑๐๐ 
   ๑.๘ จุดจอดรถพยาบาล จุดน้าส่งขึ้นรถเส้นทางเดินรถพยาบาล 
ผลการประเมินพบว่า มีความสะดวกร้อยละ ๙๒.๓๑ 
   ๑.๙ การดูแลผู้บาดเจ็บของทีมแพทย์พยาบาล ทีมอาสากู้ชีพ 
ผลการประเมินพบว่า มีการปฐมพยาบาล การช่วยฟ้ืนคืนชีพ การยกและ 
เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บการห้อมเลือด การตามกระดูก ถูกต้องตามวิธีการ ร้อยละ 
๑๐๐ 
  ผลการประเมินภาพรวมของการรักษาพยาบาลอยู่ในระดับ ดีมาก 
(ร้อยละ ๙๒.๓๑) 

  ๒. ด้านการเผชิญเหตุ 
   ๒.๑ การรับแจ้งเหตุ การประสาน การร้องขอก้าลังสนับสนุน 
ผลการประเมินพบว่า มีความรวดเร็วร้อยละ๑๐๐ 
   ๒.๒ สถานที่ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ผลการประเมินพบว่า 
มีความเหมาะสม ร้อยละ ๑๐๐ 
   ๒.๓ ระบบการบัญชาการเหตุการณ์  ผลการประเมินพบว่า 
การบัญชาการเหตุการณ์ในแต่ละระดับชั้นมีความถูกต้อง ร้อยละ ๑๐๐ 
   ๒.๔ ผลการประเมิน ผู้บัญชาการเหตุการณ์มีสัญลักษณ์บ่งบอก 
ที่ชัดเจน พบว่าเพียงร้อยละ ๓๘.๔๖เท่านั้น 
   ๒.๕ การรายงานตัวต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ เพ่ือรองรับการ 
สั่งการ ผลการประเมินพบว่ามีเพียง ร้อยละ ๔๖.๑๕ เท่านั้น 

- ๖๖ - - ๖๗ - 

๑.๗ ระบบ... ๒.๖ การประเมิน... 



 
 
 
   ๒.๖ การประเมินสถานการณ์ ณ จุดเกิดเหตุผลการประเมิน 
พบว่า มีความปลอดภัย มีสิ่งจ้าเป็นในการกู้ภัย อุปกรณ์กู้ภัย การวางต้าแหน่ง 
พาหนะ อุปกรณ์ก้าลังคน และมีการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม ได้ ร้อยละ๘๔.๖๒ 
   ๒.๗ การบูรณาการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมในการ 
ฝึกซ้อมแผนในภาพรวม ผลการประเมินพบว่า ได้ ร้อยละ ๑๐๐ 
   ๒.๘ ผลการประเมิน มีการก้าหนดพ้ืนที่ อันตรายพบว่า ได้ 
ร้อยละ๘๔.๖๒ 
   ๒.๙ ความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยผลการประเมิน 
พบว่า มีความรวดเร็ว ได้ ร้อยละ ๑๐๐ 
   ๒.๑๐ วิธีการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ รวมทั้งก้าลังพลทีมแพทย์ พยาบาลทีมกู้ชีพกู้ภัย ฯลฯ ผลการประเมิน
พบว่ามีความถูกต้องตามหลักวิธีการ ร้อยละ ๑๐๐ 
  ผลการประเมินภาพรวมด้านการเผชิญเหตุ อยู่ในระดับ ดีมาก (ร้อยละ 
๘๔.๖๒) 

  ๓. ด้านการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
   ๓.๑ การฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย ผลการประเมินพบว่า มีการจัดตั้ง 
หน่วยบรรเทาทุกข์ ได้ ร้อยละ ๑๐๐  มีการจัดเตรียมสิ่งอ้านวยความสะดวก 
เครื่องอุปโภค – บริโภค ได้ร้อยละ ๑๐๐ มีที่ พักอยู่อาศัยอาศัยชั่วคราว ได้ 
ร้อยละ ๑๐๐  มีการจัดท้าทะเบียนผู้ประสบภัย ได้ ร้อยละ ๑๐๐ และมีการจัด 
เจ้าหน้าที่ในการดูและความปลอดภัยและอ้านวยความสะดวก ได้ ร้อยละ ๑๐๐ 
   ๓.๒ การวางแผนการให้ความช่วยเหลือผลการประเมินพบว่า ได้ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 
 
   ๓.๓ การฟ้ืนฟูบูรณะโครงสร้างพ้ืนฐานผลการประเมินพบว่า 
มีการส้ารวจความเสียหาย และวางแผนการฟ้ืนฟูสาธารณูปโภคพ้ืนฐานต่างๆ ได้ 
เพียงร้อยละ๕๓.๘๕ เท่านั้น 
  ผลการประเมินภาพรวมด้านการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย อยู่ในระดับ 
ดีมาก (ร้อยละ ๘๔.๖๒) 

  ๔. ด้านการสื่อสาร 
   ๔.๑ ระบบการติดต่อสื่อสาร ผลการประเมินพบว่า รูปแบบการ 
ติดต่อสื่อสาร โดยการใช้การวิทยุสื่อสาร และโทรศัพท์มือถือ มีความเหมาะสม 
ร้อยละ ๑๐๐  จุดเกิดเหตุมีลักษณะเป็นภูเขา บางจุดสัญญาณวิทยุไม่สามารถ 
ติดต่อได้ สามารถใช้โทรศัพท์มือถือแทน อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร มีความ 
เหมาะสม ร้อยละ ๑๐๐  มีการใช้เครือข่ายหลักและเครือข่ายรอง ได้ ร้อยละ 
๑๐๐  ความสามารถในการจัดช่องทางการสื่อสารที่ส้าคัญต่อการสนับสนุน 
การปฏิบัติงานตอบโต้เหตุฉุกเฉิน มีความเหมาะสมไดร้้อยละ ๑๐๐ 
   ๔.๒ การรับส่งข่าวสารข้อมูลในภารกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ 
อ้านวยการเฉพาะกิจ ผลการประเมินพบว่า มีความชัดเจนและถูกต้อง ได้ ร้อยละ 
๑๐๐ 
   ๔.๓ การประสานการปฏิบัติ ในการส่ งข้อมูลข่าวสารแก่ 
หน่วยงาน และเครือข่ายต่างๆ ผลการประเมินพบว่า ได้ ร้อยละ ๑๐๐ 
  ผลการประเมินภาพรวมด้านการสื่อสาร อยู่ในระดับ ดีมาก (ร้อยละ 
๑๐๐) 
 
 

- ๖๘ - - ๖๙ - 

๕. ด้านการ... 
๓.๓ การฟ้ืนฟู... 



 

 

 
  ๕. ด้านการอพยพ 
   ๕.๑ การแจ้งเตือนภัย ผลการประเมินพบว่ามีความรวดเร็ว ได้ 
ร้อยละ ๑๐๐ 
   ๕.๒ การวางแผนการอพยพผู้ประสบภัยออกจากพ้ืนที่ประสบภัย 
และการอพยพผู้ประสบภัยกลับเข้าพ้ืนที่ ผลการประเมินพบว่า มีความเหมาะสม 
ร้อยละ ๑๐๐  การก้าหนดเส้นทางการอพยพ มีความเหมาะสมร้อยละ ๑๐๐  มี 
การจัดก้าลังพลและผู้น้ าการอพยพ ได้ร้อยละ ๑๐๐  เครื่องมือ อุปกรณ์ 
ยานพาหนะที่ใช้ในการอพยพ มีความเหมาะสม ร้อยละ ๘๔.๖๒  และสถานที่ 
รองรับการอพยพ มีความเหมาะสม ร้อยละ ๑๐๐ 
   ๕.๓ ผลการประเมิน มีกระบวนการลงทะเบียนผู้อพยพ พบว่า 
ได้ ร้อยละ ๑๐๐ 
  ผลการประเมินภาพรวมด้านการอพยพ อยู่ในระดับ ดีมาก (ร้อยละ 
๙๘.๙๗) 

  ๖. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และการจราจร 
   ๖.๑ การจัดระบบจราจร ผลการประเมินพบว่า มีความ 
เหมาะสม ร้อยละ ๗๖.๙๒ 
   ๖.๒ การควบคุมฝูงชน การป้องกันอุบัติเหตุซ้้าซ้อน ผลการ 
ประเมินพบว่า มีเพียงร้อยละ ๕๓.๘๕ เท่านั้น 
   ๖.๓ การดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 
บริเวณท่ีเกิดเหตุ ผลการประเมินพบว่า ได้ ร้อยละ ๑๐๐ 
  ผลการประเมินภาพรวมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร 
อยู่ในระดับ ดีมาก (ร้อยละ ๗๑.๘๐) 

 
 
 
  ๗. ด้านการประชาสัมพันธ์/จัดนิทรรศการ 

   ๗.๑ การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนที่อาศัย 
อยู่บริเวณพ้ืนที่การฝึกซ้อมแผนฯทราบก่อนและอย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดความตื่น
ตระหนกผลการประเมินพบว่า ได้ ร้อยละ ๗๖.๙๒ 
   ๗.๒ วิธีการประชาสัมพันธ์ หรือแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ผลการ 
ประเมินพบว่า การใช้เทคนิค การสรุปประเด็น มีความเหมาะสม  ร้อยละ ๖๑.๕๔ 
   ๗.๓ การจัดสถานที่แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนผลการประเมินพบว่า 
มีความเหมาะสม ร้อยละ ๓๘.๔๖เทา่นั้น 
   ๗.๔ เอกสารและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แจกจ่ายให้ 
ความรู้เกี่ยวกับภัยต่างๆ ผลการประเมินพบว่า มีเพียงร้อยละ ๓๐.๗๗  เท่านั้น 
   ๗.๕ ผลการประเมิน การจัดนิทรรศการและเชิญหน่วยงาน 
ภาครัฐภาคเอกชน มาสาธิตให้ความรู้ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการป้องกันภัย 
ต่างๆ พบว่า มเีพียงร้อยละ ๓๘.๔๖ เท่านั้น 
  ผลการประเมินภาพรวมด้านการประชาสัมพันธ์/จัดนิทรรศการ อยู่ใน 
ระดับ ดีมาก (ร้อยละ ๔๙.๒๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๗๐ - 

๗. ด้านการ... 
เอกสารอ้างอิง... 

- ๗๑ - 


