
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการ 
ในการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 

 

 

 

องค#การบริหารส%วนตําบลห(วยไร% 
อําเภอคอนสวรรค#    จังหวัดชัยภูม ิ

 



คํานํา 

  สถานการณ	สาธารณภัยในป�จจุบันมีแนวโน�มเกิดข้ึนอย!างต!อเน่ืองและซับซ�อนมากข้ึน มีสาเหตุ
เน่ืองจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลก ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับ    
การเปล่ียนแปลงโครงสร�างของสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู!สังคมเมืองอย!างรวดเร็ว ทําให�ประชาชนมีโอกาส   
อยู!ในพื้นที่เส่ียงภัยเพิ่มมากข้ึน ส!งผลให�ความเสียหายจากสาธารณภัยทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน ทั้งภัยที่เกิดจาก
ธรรมชาติ เช!น วาตภัย อุทกภัย ภัยหนาว ภัยแล�ง และภัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย	 เช!น อัคคีภัย ภัยจาก 
การคมนาคมขนส!ง อุบัติภัย และภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เป5นต�น 

    องค	กรปกครองส!วนท�องถ่ินเป5นหน!วยงานที่มีความใกล�ชิดกับประชาชน และมีบทบาทภารกิจ   
ในการให�ความช!วยเหลือและบรรเทาภัยในลําดับแรกก!อนที่หน!วยงานภายนอกจะเข�าไปให�ความช!วยเหลือ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติป7องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 20 กําหนดให�องค	กรปกครอง
ส!วนท�องถ่ินแห!งพื้นที่มีหน�าที่ป7องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท�องถ่ินของตน โดยมีผู�บริหารท�องถ่ินของ
องค	กรปกครองส!วนท�องถ่ินแห!งพื้นที่น้ันเป5นผู�รับผิดชอบในฐานะผู�อํานวยการท�องถ่ิน และแผนการป7องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห!งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได�กําหนดให�กองอํานวยการป7องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห!งพื้นที่ 
องค	การบริหารส!วนตําบล ทําหน�าที่อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป7องกันและบรรเทา    สาธารณภัย รวมทั้งจัดตั้ง
ศูนย	ปฏิบัติการฉุกเฉินท�องถ่ินและเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน โดยมีผู�อํานวยการท�องถ่ิน เป5นผู�ควบคุมและส่ังการ
เพื่อทําหน�าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึนจนกว!าสถานการณ	จะกลับเข�าสู!ภาวะปกติ   พร�อมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติ
การในการป7องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค	กรปกครองส!วนท�องถ่ิน จึงถือเป5นภารกิจสําคัญขององค	กร
ปกครองส!วนท�องถ่ินที่จะต�องเตรียมความพร�อมในการป7องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการพัฒนาขีด
ความสามารถในการเผชิญเหตุและให�ความช!วยเหลือผู�ประสบภัย ภายหลังจากสถานการณ	ส้ินสุดลง 

             ดังน้ัน องค	การบริหารส!วนตําบลห�วยไร!  จึงได�จัดทําแผนปฏิบัติการในการป7องกันและบรรเทา
สาธารณภัยข้ึน    เพื่อเป5นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร�อม การแจ�งเตือนภัย และการดําเนินการช!วยเหลือ
ให�แก!หน!วยงาน  ในระดับท�องถ่ินร!วมกับหน!วยงานต!างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ข�างเคียง ต้ังแต!ก!อนเกิดภัย 
ขณะเกิดภัย และภายหลังเกิดภัย ถูกต�องตามกฎระเบียบที่เก่ียวข�อง รวมทั้งมีความเช่ือมโยงกับแผนการป7องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอําเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนการป7องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล�องกับ
แผนการป7องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห!งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนต!างๆ ที่เก่ียวข�อง เพื่อป7องกันและลดความ
สูญเสียต!อชีวิต   และทรัพย	สิน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอย!างมีประสิทธิภาพต!อไป 

       
                                                                     
                                                                    (นายเสนอ   รอญยุทธ) 
                         นายกองค
การบริหารส�วนตําบลห�วยไร�  
         ผู�อํานวยการท�องถ่ิน 



 

สารบัญ 
 
                     หน
า 
 
แผนที่องค�การบริหารส�วนตําบลห
วยไร� 
บทนํา                
  
  บทท่ี ๑  ข
อมูลท่ัวไป          ๑ 
            ๑.๑ สภาพท่ัวไปของ อบต.ห
วยไร�                        ๑ 

๑.๑.๑ ท่ีตั้งและอาณาเขต       ๑ 
   ๑.๑.๒ เขตการปกครอง       ๑ 
   ๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา       ๑ 
   ๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ       ๑ 
   ๑.๑.๕ เส!นทางคมนาคม (การขนส$งทางรถยนต' ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ) ๒ 
   ๑.๑.๖ แหล$งแม$น้ําลําคลอง      ๒ 
  ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย        ๒ 

๑.๒.๑ สถานการณ'สาธารณภัย      ๒ 
๑.๒.๒ สถิติภัย        ๒ 

  ๑.๓ การจัดลําดับความเส่ียงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี อบต.ห
วยไร�             ๕ 
  ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจําป2       ๕ 
  บทท่ี ๒ แนวคิดการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย     ๖ 
  ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย       ๖ 
  ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย      ๖ 
  ๒.๓ ยุทธศาสตร�การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย    ๗ 
  ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย    ๗ 
   ๒.๔.๑ ภาวะปกติ        ๗ 
   ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เม่ือเกิดหรือคาดว$าจะเกิดสาธารณภัย)   ๘ 
   ๒.๕ องค�กรปฏิบัติในการป7องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห
วยไร�   ๙ 
   ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย       ๙ 
   ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัต ิ       ๙ 
   ๒.๖ การจัดตั้งศูนย�ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ห
วยไร� (เม่ือเกิดหรือคาดว�าจะเกิดสาธารณภัย)    ๑๓ 
  ๒.๗ การปฏิบัติร�วมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข
อง      ๑๓ 
    ๒.๗.๑ การปฏิบัติร$วมกับอําเภอและจังหวัด     ๑๓ 
    ๒.๗.๒ การปฏิบัติร$วมกับองค'กรปกครองส$วนท!องถ่ินข!างเคียง   ๑๔ 
     ๒.๗.๓ การปฏิบัติร$วมกับหน$วยทหารในพ้ืนท่ี     ๑๔ 
    ๒.๗.๔ การปฏิบัติร$วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค'การสาธารณกุศล ๑๔ 
 
 
 



สารบัญ (ต�อ) 
 

                      หน
า 
 

 บทท่ี ๓  การปฏิบัติก�อนเกิดภัย        ๑๖ 
 ๓.๑ การลดความเส่ียงจากสาธารณภัย      ๑๖ 
 ๓.๒ แนวทางปฏิบัติในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย    ๑๗ 
  ๓.๒.๑ การป;องกันและลดผลกระทบ      ๑๗ 
  ๓.๒.๒ การเตรียมความพร!อมรับสถานการณ'ภัย    ๑๗ 

  ๓.๓ พ้ืนท่ีเส่ียง ระดับความเส่ียง และป<จจัยท่ีทําให
เกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย ๒๑ 
 ๓.๔ การแจ
งเตือนภัย                                     ๒๔ 
  ๓.๔.๑ การแจ!งเตือนล$วงหน!า      ๒๔ 
  ๓.๔.๒ การแจ!งเตือนภัย                                               ๒๔ 
  ๓.๔.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ!งเตือนภัย              ๒๕ 
                  ๓.๔.๔ กระบวนการแจ!งเตือนภัย                                                          ๒๖ 
 บทท่ี ๔  การปฏิบัติขณะเกิดภัย        ๒๗ 

  ๔.๑ การจัดตั้งศูนย�ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ห
วยไร�              ๒๗ 
   ๔.๑.๑ โครงสร!างของศูนย'ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ห
วยไร�   ๒๗ 
   ๔.๑.๒ บทบาทหน!าท่ีภายในโครงสร!างศูนย'ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ห
วยไร� ๒๘ 
  ๔.๒ การจัดการภาวะฉุกเฉินมีศูนย�ปฏิบัติการฉุกเฉิน    ๒๙ 
                             ๔.๒.๑ การประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย                                       ๒๙ 
                             ๔.๒.๒ การประกาศเขตให!ความช$วยเหลือผู!ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน            ๓๐ 
  ๔.๓ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน                                                       ๓๑ 
                             ๔.๓.๑ แนวทางปฏิบัติในการจัดการเม่ือเกิดสาธารณภัย                              ๓๑ 
                             ๔.๓.๒ หลักการปฏิบัติ                                                                     ๓๑ 
                           ๔.๓.๓ การควบคุมสถานการณ'และการเผชิญเหตุ                                      ๓๒ 
  ๔.๔ การส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน       ๓๘ 
   ๔.๔.๑ การปฏิบัติงานด!านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน   ๓๘ 
   ๔.๕.๒ หน$วยงานสนับสนุน            ๓๘ 
   ๔.๕ การประชาสัมพันธ�ข
อมูลข�าวสารในภาวะฉุกเฉิน    ๓๙ 
   ๔.๖ การอพยพ         ๔๐ 
  ๔.๗ การบริหารจัดการศูนย�พักช่ัวคราว                                                 ๔๑ 
    ๔.8 แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต
องการความช�วยเหลือ     ๔๓ 
   (Damage and Need Assessment : DANA) 
   ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment)    ๔๓ 
   ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment)   ๔๓ 
 
 
 
   
 



 

สารบัญ (ต�อ) 
 

                      หน
า 
  ๔.๙   การรับ-จ�ายส่ิงของบริจาค      ๔๔ 
  ๔.๑๐ การยกเลิกสถานการณ�สาธารณภัย     ๔๔ 
  ๔.๑๑ การอพยพกลับ                              ๔๕ 
  ๔.๑๒ การอพยพส�วนราชการ และองค�กรปกครองส�วนท
องถ่ิน   ๔๕ 
  ๔.๑๓ การร
องขอรับการสนับสนุนจากองค�กรปกครองส�วนท
องถ่ินข
างเคียง  ๔๕ 
   บทท่ี ๕   การปฏิบัติหลังเกิดภัย        ๔๖ 
   ๕.1 การสํารวจความต
องการของผู
ประสบภัยและความเสียหายเบ้ืองต
น  ๔๗ 
   ๕.2  การฟRSนฟู                                                           ๔๘ 
   ๕.2.1  การฟOPนฟูระยะสั้น       ๔๘ 
    ๕.2.2  การฟOPนฟูระยะกลาง/ระยะยาว     ๕๐ 
    ๕.๒.๓ การฟOPนฟูด!านต$างๆ       ๕๑
 บทท่ี ๖  การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการป7องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕๒ 
  ของ อบต.ห
วยไร� ไปสู�การปฏิบัติ 
   ๖.1 แนวทางการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการป7องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕๒ 
   ของ อบต.ห
วยไร� ไปสู�การปฏิบัติ 
   ๖.2  การติดตามและประเมินผล       ๕๔ 
   ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล     ๕๕ 
   ๖.๒.๒ หน$วยงานและภาคีเครือข$ายดําเนินการติดตามและประเมินผล  ๕๕ 
  ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา       ๕๖ 
   ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป7องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕๖ 
   ของ อบต.ห
วยไร� 
 ภาคผนวก 

ก. บัญชีรายชื่อบุคลากรหน$วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค'กรปกครองส$วนท!องถ่ิน  
 ภาคเอกชน และองค'กรเครือข$ายในเขต อบต.ห!วยไร$ 

ข. บัญชีรายชื่อบุคลากรหน$วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค'กรปกครองส$วนท!องถ่ิน  
 ภาคเอกชน และองค'กรเครือข$ายในจังหวัดชัยภูมิ 

ค. บัญชีรายชื่อเจ!าพนักงานป;องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีได!รับการแต$งต้ัง/  
 อาสาสมัครป;องกันภัยฝVายพลเรือน/OTOS ของ อบต.ห!วยไร$ 

ง. บัญชีรายชื่อองค'กรสาธารณกุศลในพ้ืนท่ี อบต.ห!วยไร$    
จ. บัญชีรายนามภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี อบต.ห!วยไร$ 
ฉ. บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ'     

 ท่ีใช!ในงานป;องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช. บัญชีรายชื่อบุคคลท่ีจะต!องให!ความช$วยเหลือ ขนย!าย อพยพก$อนเปZนลําดับแรก  
ซ. บัญชีรายชื่อสถานท่ีสําคัญในเขต อบต.ห!วยไร$ 
ฌ. แบบสํารวจศูนย'พักพิงชั่วคราว    
ญ. ตัวอย$างตารางมาตรฐานในการประมาณค$าความเสี่ยง 

  



 
 

สารบัญ (ต�อ) 
 

                
   
 

ฎ. ตัวอย$างคําสั่งกองอํานวยการป;องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห!วยไร$  
ฏ. รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคล!องกับ 

 แผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป_ (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ฐ. แบบประเมินภัยพิบัติข้ันต!น ระยะท่ี ๑  (Initial Disaster Assessment Form)  
ฑ. แบบประเมินความเสียหายและความต!องการ ระยะท่ี 2 (Multi Cluster Initial and 

Rapid Assessment - MIRA ) 
 

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

 



สารบัญแผนภาพ 
 
                      หน
า 
 
 แผนภาพท่ี ๑–๑  :  วงจรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย          บทนํา 
 
 แผนภาพท่ี ๒–๑  :  แหล�งงบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  ๘ 
       ของ อบต.ห!วยไร$ 
 
 แผนภาพท่ี ๒–๒  :  กลไกการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศไทย  ๑๒ 
 
 แผนภาพท่ี ๒–๓  :  องค�กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค�กรปกครองส�วนท
องถ่ิน ๑๓ 
 
 แผนภาพท่ี ๓–๑  :  กระบวนการแจ
งเตือนภัย      ๒๖ 
 
 แผนภาพท่ี ๔–๑  :  โครงสร
างศูนย�ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ห!วยไร$        ๒๗ 
 
 แผนภาพท่ี ๔-๒  :  (ตัวอย�าง) การจัดบุคลากรประจําศูนย�ปฏิบัติการฉุกเฉินท
องถ่ิน  ๒๙ 
 
 แผนภาพท่ี ๔–๓  :  ผังส่ือสารในการป7องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห!วยไร$  ๓๙ 
 

แผนภาพท่ี ๔–๔  :  โครงสร
างศูนย�พักพิงช่ัวคราว อบต.ห!วยไร$    ๔๒ 
 

 แผนภาพท่ี ๕–๑  : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู�การสร
างใหม�ให
ดีกว�าและปลอดภัยกว�าเดิม ๔๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญตาราง 
 
                      หน
า 
 
 ตารางท่ี ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยของ อบต.ห!วยไร$     ๒ 
 ตารางท่ี ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยของ อบต.ห!วยไร$     ๓ 
 ตารางท่ี ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแล
งของ อบต.ห!วยไร$     ๓ 

ตารางท่ี ๑-๔  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยของ อบต.ห!วยไร$              ๔ 
ตารางท่ี ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนของ อบต.ห!วยไร$  ๔ 
ตารางท่ี ๑-๖  :  ลําดับความเส่ียงภัยของ อบต.ห!วยไร$     ๕ 
ตารางท่ี ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ  อบต.ห!วยไร$     ๕ 
ตารางท่ี ๒-๑  :  ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติป7องกันและ ๖ 
   บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ตารางท่ี ๓-๑  :  ข
อพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศูนย�พักพิงช่ัวคราว   ๒๐ 
ตารางท่ี ๓-๒  :  ตารางแสดงป<จจัย/สาเหตุท่ีทําให
เกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย  ๒๒ 
   อบต.ห!วยไร$ 

          ตารางท่ี ๔–๑ ;   การปฏิบัติขณะเกิดสาธารณภยัของ อบต.ห!วยไร$                ๓๓  
 ตารางท่ี ๔-๑  :  การประเมินความเสียหายและความต
องการความช�วยเหลือ  ๔๓ 
 ตารางท่ี ๖–๑  :  แนวทางการดําเนินงานในการขับเคล่ือนแผนไปสู�การปฏิบัติ  ๕๒ 
 



 
 

บทนํา 
   
   ป�จจุบันสถานการณ�สาธารณภัยของประเทศไทยทั้งที่เกิดจากเกิดจากธรรมชาติและการกระทํา
ของมนุษย� มีป�จจัยหลักมาจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุจากธรรมชาติ   เช(น  อุทกภัย  ดินโคลนถล(ม 
แผ(นดินไหว  พายุฤดูร0อน มีความถ่ีและความรุนแรงมากข้ึน สาเหตุจากการกระทําของมนุษย�  เช(น  การตัดไม0
ทําลายป2า การใช0ทรัพยากรธรรมชาติอย(างไม(จํากัด การขยายตัวของชุมชนเมือง และภาคอุตสาหกรรมท่ีทําลาย
สิ่งแวดล0อม ทําให0สภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง  สภาพอากาศแปรปรวน อากาศร0อนจัด  และ
หนาวจัด  หรือมีฝนตกปริมาณมากเป6นเวลานาน ส(งผลให0เกิดน้ําท(วมหนักและแผ(นดินถล(ม  ซ่ึงสาธารณภัย
ดังกล(าวได0ส(งผลกระทบต(อชีวิตและความเป6นอยู(ของประชาชน ตลอดท้ังสร0างความเสียหายแก(ทรัพย�สินของ 
ประชาชน ชุนชน และของรัฐ 
   อบต.ห0วยไร(  มีหน0าท่ีในการป:องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท0องถ่ิน โดยมีผู0บริหารท0องถ่ินเป6น
ผู0รับผิดชอบในฐานะผู0อํานวยการท0องถ่ิน และมีปลัดองค�กรปกครองส(วนท0องถ่ิน เป6นผู0ช(วยผู0อํานวยการท0องถ่ิน 
รับผิดชอบและปฏิบัติหน0าท่ีในการป:องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท0องถ่ิน และช(วยเหลือผู0อํานวยการ
จังหวัดและผู0อํานวยการอําเภอตามท่ีได0รับมอบหมาย อบต.ห0วยไร( จึงต0องมีการเตรียมพร0อมและรับมือกับ
สถานการณ�สาธารณภัยต(างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได0ตลอดเวลา จึงได0จัดทําแผนปฏิบัติการในการป:องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ห0วยไร( พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้ึน ซ่ึงเป6นไปตามพระราชบัญญัติป:องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550  และสอดคล0องกับแผนการป:องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห(งชาติ  พ.ศ. 2558 รวมท้ังมี
ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และยุทธศาสตร�
การเตรียมพร0อมแห(งชาติ และแผนการป:องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อําเภอ เพื่อให0การบริหาร
จัดการสาธารณภัยเป6นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ และเพื่อประโยชน�ในการป:องกันและบรรเทา   สา
ธารณภัยได0อย(างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร0างความเชื่อม่ันให0กับประชาชน และสร0างพื้นที่ให0เป6นท0องถิ่น
ท่ีปลอดภัย โดยให0ความสําคัญกับหลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยท่ีประกอบด0วยการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย ได0แก( การป:องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพร0อม ควบคู(กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
ได0แก(  การเผชิญเหตุ และการบรรเทาทุกข� รวมท้ังการฟNOนฟู ได0แก( การฟNOนสภาพและการซ(อมสร0าง การสร0างใหม(ให0
ดีกว(าและปลอดภัยกว(าเดิม ตามวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (แผนภาพท่ี ๑ – ๑) 

                          
แผนภาพท่ี 1-1 : วงจรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

 แผนปฏิบัติการในการป:องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ห0วยไร(  มีวัตถุประสงค# ดังนี้ 
 ๑. เพ่ือใช0เป6นแนวทางในการเตรียมความพร0อม การแจ0งเตือนภัย และการดําเนินการช(วยเหลือ
ให0แก(หน(วยงานในระดับท0องถ่ินในกรณีเกิดสาธารณภัยได0อย(างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือให0ประชาชนใน  อบต.ห0วยไร(  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินจากเหตุสาธารณภัย
  
 



แผนท่ีแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของตําบลห0วยไร( พ้ืนท่ีเส่ียงภัย และพ้ืนท่ีปลอดภัย 
 
 

 
                                                                                   

    มาตรส(วน ๑: ๖๑,๐๐๐ 
 



 
 

แผนปฏิบัติการในการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ห�วยไร!   พ.ศ. ๒๕๖๑ หน�า ๑ 
 

บทท่ี 1 
ข�อมูลท่ัวไป 

    
   ๑.๑ สภาพท่ัวไปขององค�การบริหารส�วนตําบลห�วยไร� 

๑.๑.๑ ท่ีตั้งและอาณาเขต 
         องค�การบริหารส�วนตําบลห�วยไร� ต้ังอยู	ท่ี ม.๑๓   อําเภอคอนสวรรค�  จังหวัดชัยภูมิ         

มีพ้ืนท่ีประมาณ  ๑๑๗  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ๗๓,๑๒๕ ไร	   มีอาณาเขตติดต	อกับพ้ืนท่ีต	างๆ ดังนี้ 
      ทิศเหนือ       ติดต	อกับ อบต.ช	องสามหมอ อําเภอแก2งคร2อ จังหวัดชัยภูมิ 
      ทิศใต2    ติดต	อกับ อบต.บ2านโสก อําเภอคอนสวรรค� จังหวัดชัยภูมิ 

                         ทิศตะวันออก  ติดต	อ อบต.บ2านโสก, อบต.โคกม่ังงอย และอบต.ช	องสามหมอ อําเภอคอน
สวรรค�  จังหวัดชัยภูมิ  

      ทิศตะวันตก   ติดต	อ อบต.นาเสียว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
๑.๑.๒ เขตการปกครอง 

                              องค�การบริหารส�วนตําบลห�วยไร� แบ	งเขตการปกครองออกเป4น ๑ ตําบล ได2แก	   ๑๔  
หมู	บ2าน ได2แก	        (1) บ2านห2วยไร	  หมู	ท่ี ๑                    (๘) บ2านดงเย็น  หมู	ท่ี ๘ 
                      (2) บ2านหนองไฮ หมู	ท่ี ๒                  (๙) บ2านซับม	วงไข	  หมู	ท่ี ๙ 
                     (3) บ2านโคกสง	า  หมู	ท่ี ๓                  (๑๐) บ2านซับทอง หมู	ท่ี ๑๐ 
                       (4) บ2านหลุบเพ็ก หมู	ท่ี ๔                  (๑๑) บ2านประชาแสนสุข  หมู	ท่ี ๑๑  
                            (๕) บ2านโสกมูลนาค  หมู	ท่ี ๕               (๑๒) บ2านห2วยยาง หมู	ท่ี ๑๒ 
                      (๖) บ2านโคกไม2งาม หมู	ท่ี ๖                 (๑๓) บ2านซับผักกูด  หมู	ท่ี ๑๓ 
                     (๗) บ2านห2วยยาง  หมู	ท่ี ๗                  (๑๔) บ2านซับสมบูรณ� หมู	ท่ี ๑๔                   
                  ๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา 
                   องค�การบริหารส	วนตําบลห2วยไร	 มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น  ๕,๕๙๕  คน 

จําแนกเป4น เพศชาย   ๒,๗๗๖  คน 
    เพศหญิง  ๒,๘๑๙  คน 

จํานวนครัวเรือน  ๒,๐๘๒    ครัวเรือน 
จํานวนประชากรแฝง ประมาณ      -        คน 
ส	วนใหญ	นับถือศาสนา  พุทธ  ร2อยละ ๙๘ 
ข2อมูล ณ วันท่ี   ๓  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑               

    (ท่ีมา : ข2อมูลทะเบียนราษฎร�ของอําเภอคอนสวรรค�) 
๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ 
         ประชากรส	วนใหญ	ขององค�การบริหารส	วนตําบลห2วยไร	 ประมาณร2อยละ ๙๐ ประกอบ

อาชีพ ทํานา/ทําสวนทําไร	 เลี้ยงสัตว�/ค2าขาย และการหาของปNา   เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร�ท่ีเหมาะสมกับการ
เพาะปลูก พ้ืนท่ีติดกับเทือกเขาภูแลนคา เฉลี่ยรายได2ประชากรต	อหัว/ต	อปP ประมาณ   ๓๕,๐๐๐  บาท  
            ท่ีมา : (ด2านการเกษตร ด2านปศุสัตว�) 
 
 
 



แผนปฏิบัติการในการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ห�วยไร!   พ.ศ. ๒๕๖๑ หน�า ๒ 
 

 
                    ๑.๑.5 เส�นทางคมนาคม (การขนส�งทางรถยนต� ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ) 

         องค�การบริหารส	วนตําบลห2วยไร	 มีเส2นทางคมนาคมท่ีสําคัญสามารถเดินทางติดต	อกัน
ระหว	าง องค�การบริหารส	วนตําบลนาเสียว ใกล2เคียง) และอําเภอต	างๆ ได2อย	างรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางได2ทาง
รถยนต� บนถนนทางหลวงหมายเลข ๒๐๑  
                    ๑.๑.6 แหล�งแม�น้ําลําคลอง 

        องค�การบริหารส	วนตําบลห2วยไร	 มีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป4นพ้ืนท่ีราบเชิงเขา
บางส	วนเป4นท่ีราบลุ	ม มีลําคลองไหลผ	าน ได2แก	 

        คลองลําห2วยยาง  ไหลผ	านพ้ืนท่ีหมู	บ2าน  หมู	ท่ี  ๑๐, ๓, ๒, ๑๑, ๗, ๑๒ 
    ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย 
 ๑.๒.๑ สถานการณ�สาธารณภัย 

           สถานการณ�สาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี อบต.ห2วยไร	 ส	วนใหญ	เกิดภัยจากวาตภัย      
ภัยแล2ง อัคคีภัย โดยมีปRจจัยเสี่ยงมาจากพายุฤดูร2อนโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีหมู	ท่ี ๑-๑๔ ท่ีเกิดภัยข้ึนบ	อยครั้ง และจาก
สถานการณ�สาธารณภัยดังกล	าว มักจะมีผู2ประสบภัยท่ีได2รับผลกระทบต	อชีวิตและทรัพย�สิน ต้ังแต	การบาดเจ็บ
เล็กน2อยไปจนถึงข้ันรุนแรงเสียชีวิต 

 ๑.๒.๒ สถิติภัย 
          สถานการณ�สาธารณภัยของ อบต.ห2วยไร	 ท่ีสําคัญท่ีเกิดข้ึนและสร2างความสูญเสียต	อชีวิต

และทรัพย�สินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้ 

                               (1) อุทกภัย 

ตารางท่ี ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยขององค�การบริหารส�วนตําบลห�วยไร� 
 

พ.ศ. 

จํานวนคร้ัง     
ที่เกิดภัย 
(คร้ัง) 

พ้ืนที่ประสบภัย 

(หมู�ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
     มูลค�า 
ความเสียหาย 
(ล�านบาท) 

จํานวน
ครัวเรือน 

ที่ประสบภัย 

เสียชีวิต 
(คน) 

สูญหาย 
(คน) 

 

บาดเจ็บ 
(คน) 

๒๕๕๖ - - - - - - - 
๒๕๕๗ - - - - - - - 
๒๕๕๘ - - - - - - - 
๒๕๕๙ - - - - - - - 
๒๕๖๐ - - - - - - - 
รวม - - - - - - - 

  (ท่ีมา :องค�การบริหารส	วนตําบลห2วยไร	 ข2อมูล  ณ  วันท่ี  ๓   เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 
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                               (2)  วาตภัย 

ตารางท่ี ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยขององค�การบริหารส�วนตําบลห�วยไร� 
 
 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง      

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 
พ้ืนที่ประสบภัย 
(หมู�ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค�า 

ความเสียหาย 
(ล�านบาท) 

จํานวนบ�านเรือน    
ที่เสียหายทั้งหลัง 

(หลัง) 

จํานวนบ�านเรือน    
ที่เสียหายบางส�วน 

(หลัง) 
๒๕๕๖ - - - - - 
๒๕๕๗ - - - - - 
๒๕๕๘ - - - - - 
๒๕๕๙ ๔ ๒,๕,๖,๗,๙,๑๑,๑๒ - ๖๔ ๑๒๑,๐๘๐ 
๒๕๖๐ - - - - - 
รวม ๔     ๗ หมู	บ2าน - ๖๔ ๑๒๑,๐๘๐ 

     (ท่ีมา :องค�การบริหารส	วนตําบลห2วยไร	 ข2อมูล  ณ  วันท่ี ๓   เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
  

          (3) ภัยแล�ง 

ตารางท่ี ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแล�งขององค�การบริหารส�วนตําบลห�วยไร� 
 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง     

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 

พ้ืนที่  
ประสบภัย 

(หมู�ที่/
ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค�า 

ความเสียหาย 
(ล�านบาท) 

จํานวน
ครัวเรือน      

ที่ประสบภัย  

พ้ืนที่
การเกษตร

เสียหาย (ไร�) 

จํานวนสัตว� 
ที่รับผลกระทบ 

(ตัว) 

๒๕๕๖ - - - - - - 

๒๕๕๗ - - - - - - 

๒๕๕๘ - - - - - - 

๒๕๕๙ - - - - - - 

๒๕๖๐ - - - - - - 

รวม - - - - - - 

    (ท่ีมา :องค�การบริหารส	วนตําบลห2วยไร	 ข2อมูล  ณ  วันท่ี  ๓   เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
  

 

    

 

    

                               (4) อัคคีภัย 
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ตารางท่ี ๑-๔  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยขององค�การบริหารส�วนตําบลห�วยไร� 
 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง     

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 
พ้ืนที่ประสบภัย 
(หมู�ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค�า 
ความเสียหาย 
(ล�านบาท) 

จํานวนบ�านเรือน
ที่ประสบภัย  

เสียชีวิต 
 (คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

๒๕๕๖ - - - - - - 
๒๕๕๗ - - - - - - 
๒๕๕๘ ๓๕ ไฟปNา - - - - 
๒๕๕๙ ๔๑ ไฟปNา - - - - 
๒๕๖๐ ๒๑ ไฟปNา - - - - 
รวม ๙๗ ไฟปNา - - - - 

(ท่ีมา :องค�การบริหารส	วนตําบลห2วยไร	 ข2อมูล  ณ  วันท่ี    ๓   เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

     (๕) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ท้ังปD) 

ตารางท่ี ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมขององค�การบริหารส�วนตําบลห�วยไร� 
 

พ.ศ. 
จํานวนครั้งท่ีเกิดเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานท่ีเกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค�าความ

เสียหาย 
(ล�านบาท) 

จํานวน
ผู�เสียชีวิต 

(คน) 

จํานวน
ผู�บาดเจ็บ 

(คน) 

๒๕๕๖ 
- - - ๘๓ - 

๒๕๕๗ 
            - - - ๖๕ - 

๒๕๕๘ 
- - 

- ๗๑ 
- 

๒๕๕๙ 
- - 

๑ ๗๖ 
- 

๒๕๖๐ 
- - 

- ๖๕ 
- 

รวม 
- - 

๑ ๓๖๐ 
- 

        (ท่ีมา :โรงพยาบาลคอนสวรรค� ข2อมูล  ณ  วันท่ี  ๓   เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 
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                    ๑.๓ การจัดลําดับความเส่ียงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี องค�การบริหารส�วนตําบลห�วยไร� 
                        จากการวิเคราะห�สถานการณ�สาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ภายใต2ฐานข2อมูลสถานการณ�สาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถ่ีการเกิดภัย และปRจจัยท่ีทําให2เกิดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย สามารถจัดลําดับความเสี่ยงจากมากไปหาน2อยตามลําดับได2 ดังนี้ 

*** (ตัวอย�าง) การจัดลําดับความเส่ียงภัย *** 
ตารางท่ี ๑-๖  :  ลําดับความเส่ียงภัยของ องค�การบริหารส�วนตําบลห�วยไร� 
 

 

ลําดับ    
ความเส่ียงภัย 

 

ประเภทของภัย 
 

 

ลักษณะของการเกิดภัย 
 

1 วาตภัย พายุหมุนเขตร2อน ได2แก	 ดีเปรสชั่น  พายุโซนร2อน  พายุใต2ฝุNน
พายุฤดูร2อน พัดท่ีอยู	อาศัยได2รับความเสียหาย 

2 ภัยแล2ง น้ําในห2วย หนอง คลอง  ฝาย  อ	าง แห2งขอด ฝนท้ิงช	วง 
3 อัคคีภัย การจุดไฟเผ	าวัชพืช  จากไฟปNา และไฟฟVาลัดวงจร 
4 ฯลฯ  

 ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจําปD 
       ในช	วงระยะเวลาท่ีผ	านมา มีการเกิดสาธารณภัยข้ึนบ	อยครั้งและเกิดข้ึนเป4นประจําในช	วง

ระยะเวลาหนึ่ง จึงทําให2 อบต.ห2วยไร	 สามารถคาดการณ�การเกิดภัยได2มากข้ึน ได2แก	 อุทกภัย ภัยแล2ง วาตภัย 
อัคคีภัย ไฟปNา (ระบุเฉพาะประเภทภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี) นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยัง
เป4นสาธารณภัยท่ีเกิดบ	อยครั้งมากข้ึน ซ่ึงการคาดการณ�ทําได2ยากเพราะเป4นพฤติกรรมของมนุษย� เว2นแต	ในบาง
ช	วงระยะเวลาหากมีการใช2ถนนมาก เช	น เทศกาลต	างๆ ก็มีแนวโน2มจะเกิดมากข้ึน 

  
 

ตารางท่ี ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยขององค�การบริหารส�วนตําบลห�วยไร� 
  เพ่ือเปJนแนวทางในการเตรียมการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยไว�ล�วงหน�าองค�การบริหารส�วน
ตําบลห�วยไร�  จึงทําปฏิทินสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ดังนี้ 

ภัย/เดือน 
ระยะเวลาท่ีเกิดภัย 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
อุทกภัย             
ภัยแล�ง   ฤดู

แล2ง 
         

พายุฤดู
ร�อน 

            

อัคคีภัย ปPใหม	 ตรุษจีน          ปPใหม	 

อุบัติเหตุ
ทางถนน 

 
ปPใหม	 

   
สงกรานต� 

        
ปPใหม	 

ภัยหนาว             
(สามารถปรับเพ่ิมหรือลดปฏิทินสาธารณภัยประจําปDให�เหมาะสมกับสถานการณ�ภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี) 

หมายเหตุ : ……………… เฝKาระวังตลอดท้ังปD 
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บทที่ ๒ 

หลักการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
 

    ปRจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุ	งเน2นให2ความสําคัญมากข้ึนกับ การ
ดําเนินการอย	างยั่งยืน โดยให2ความสําคัญกับ “การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย” (Disaster Risk 
Management : DRM) ซ่ึงประกอบด2วย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) 
ควบคู	กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟklนฟู (Recovery) 

    ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย 
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค�การบริหาร

ส	วนตําบลห2วยไร	 พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับนี้ ให2เป4นไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แห	ง
พระราชบัญญัติปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 

“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล�ง โรคระบาดในมนุษย� โรคระบาดสัตว� โรคระบาดสัตว�น้ํา 
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบต�อสาธารณชน ไม�ว�าเกิดจากธรรมชาติ มีผู�ทําให�
เกิดข้ึน อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซ่ึงก�อให�เกิดอันตรายแก�ชีวิต ร�างกายของประชาชน หรือความเสียหาย  แก�
ทรัพย�สินของประชาชน หรือของรัฐ และให�หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก�อวินาศกรรมด�วย” 
 

              ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัยเป4นไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการปVองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห	งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ข้ึนอยู	กับพ้ืนท่ี จํานวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง 
ผลกระทบและความซับซ2อนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ท่ีผู2มีอํานาจตามกฎหมาย    ใช2
ดุลยพินิจในการตัดสินใจเก่ียวกับความสามารถในการเข2าควบคุมสถานการณ�เป4นหลัก โดยแบ	งเป4น ๔ ระดับ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย        
             พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ระดับ การจัดการ ผู2มีอํานาจตามกฎหมาย 
๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู�อํานวยการอําเภอ ผู�อํานวยการท�องถ่ิน ควบคุมและส่ังการ 
๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ผู2อํานวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๓ สาธารณภัยขนาดใหญ	 ผู2บัญชาการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห	งชาติ 

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๔ สาธารณภัยร2ายแรงอย	างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซ่ึ งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

ท่ีมา : แผนการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เม่ือเกิดหรือคาดว	าจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ี นายกองค�การบริหารส	วนตําบลห2วยไร	     ใน
ฐานะผู2อํานวยการท2องถ่ิน  ตามพระราชบัญญัติปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเข2า
ดําเนินการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีโดยเร็วเป4นลําดับแรก มีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับ
ดูแลการปฏิบัติหน2าท่ีของเจ2าพนักงานและอาสาสมัคร รวมท้ังติดตามสถานการณ�ท่ีเกิดข้ึน  
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     ๒.๓ ยุทธศาสตร�การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

                 ยุทธศาสตร�การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของแผนฉบับนี้ เป"นการตอบสนองต#อ            
เป$าหมาย การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ อบต.ห'วยไร#  และวัตถุประสงค�ของแผนให'มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน เพ่ือสร'างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน รวมถึงความมีเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของ อบต.ห'วยไร# อย#างยั่งยืน ประกอบด'วย  4 ยุทธศาสตร� ได2แก	 
   ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การมุ�งเน�นการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
     เป4นการลดโอกาสท่ีจะได2รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย	างเป4นระบบ โดยการ
วิเคราะห�และ จัดการกับปRจจัยท่ีเป4นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือลดความล	อแหลม ลดปRจจัยท่ีทําให2เกิด
ความเปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให2เข2มแข็งในการจัดการปRญหาอย	างเป4นรูปธรรม 
ปVองกันมิให2เกิดความเสี่ยงใหม	และลดความเสี่ยงท่ีมีอยู	เดิม 
    ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
      เป4นการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให2เป4นไปอย	างมี
มาตรฐาน โดยการจัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือเผชิญเหตุการณ�ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน
ทุกรูปแบบ   ได2อย	างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียท่ีจะมีต	อชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน ทรัพยากร
สภาพแวดล2อม สังคม และประเทศ ให2มีผลกระทบน2อยท่ีสุด 
    ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟfgนฟูอย�างย่ังยืน 
     เป4นการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิ ถี          
ความเป4นอยู	ของชุมชนท่ีประสบภัยให2กลับสู	สภาวะปกติ หรือพัฒนาให2ดีกว	าและปลอดภัยกว	าเดิม (Build Back 
Better and Safer)ตามความเหมาะสม โดยการนําปRจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาดําเนินการฟklนฟู 
ซ่ึงหมายรวมถึงการซ	อมสร2าง (reconstruction) และการฟklนสภาพ (rehabilitation) 
    ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การส�งเสริมความร�วมมือระหว�างประเทศในการจัดการความเส่ียงจาก        สา
ธารณภัย  
     เป4นการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให2ได2
มาตรฐานตามหลักสากล โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความร	วมมือระหว	างประเทศให2มีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงการจัดการ   ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจําเป4นต2องได2รับความร	วมมือจากทุกภาคส	วน ท้ังในประเทศ
และต	างประเทศ โดยคํานึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การให2ความช	วยเหลือ  ด2านมนุษยธรรมและ
ประเพณีปฏิบัติให2สอดคล2องกับกรอบความร	วมมือระหว	างประเทศเป4นสําคัญ 

  ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  
   งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค�การบริหารส	วนตําบลห2วยไร	 มีท่ีมา
จาก 2 แหล	งงบประมาณ ได2แก	  
   (๑) งบประมาณรายจ	ายประจําปPองค�การบริหารส	วนตําบลห2วยไร	  (โครงการท่ีใช2งบประมาณ
ขององค�กรปกครองส	วนท2องถ่ิน) 
   (๒) งบประมาณอ่ืนๆ (งบกลางของ องค�การบริหารส	วนตําบลห2วยไร	 )  
  ๒.๔.๑ ภาวะปกติ 
           (๑) องค�การบริหารส	วนตําบลห2วยไร	 จัดทํากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ	ายประจําปP
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค�การบริหารส	วนตําบลห2วยไร	 โดยกําหนดให2มีรายละเอียด ดังนี้ 
       - แผนและข้ันตอนของ องค�การบริหารส	วนตําบลห2วยไร	 ในการจัดการให2มี
เครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอ่ืนในการแจ2งให2ประชาชนได2ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
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                         - แผนและข้ันตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ� เครื่องมือเครื่องใช2 และยานพาหนะ เพ่ือ
ใช2ในการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค�การบริหารส	วนตําบลห2วยไร	 

- ฯลฯ 
        (๒) องค�การบริหารส	วนตําบลห2วยไร	  ต้ังงบกลางให2เพียงพอต	อการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ี

อาจจะเกิดข้ึน 
  (3) องค�การบริหารส	วนตําบลห2วยไร	  ดําเนินการสํารองเงินสะสมตามหลักเกณฑ�การใช2
จ	ายเงินสะสม เพ่ือแก2ไขปRญหาความเดือดร2อนของประชาชนตามอํานาจหน2าท่ี และสนับสนุนการดําเนินการตาม
นโยบายรัฐบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด	วนท่ีสุด ท่ี มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
  ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน 
  องค�การบริหารส	วนตําบลห2วยไร	  นําเงินงบประมาณของหน	วยงานท่ีได2เตรียมไว2 ไปใช2
จ	ายเพ่ือบรรเทา/ช	วยเหลือความเดือดร2อนของประชาชนท่ีประสบสาธารณภัยเป4นลําดับแรกตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายเพ่ือช�วยเหลือประชาชน ตามอํานาจหน�าท่ีขององค�กรปกครอง             
ส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการเบิกค�าใช�จ�ายให�แก�อาสาสมัครปKองกันภัย
ฝiายพลเรือนขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2560 ท้ังนี้ หากงบประมาณไม	เพียงพอ ให2โอนเงิน
งบประมาณเหลือจ	าย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอ่ืนท่ียังไม	มีความจําเป4นเร	งด	วนท่ีต2องใช2จ	าย ไปต้ังเป4น
งบประมาณสําหรับจ	ายเพ่ิมเติมได2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว	าด2วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครอง
ส	วนท2องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแก2ไขเพ่ิมเติม  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
แผนภาพท่ี ๒-๑ : แหล�งงบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของ อบต.ห�วยไร�  
 
 
 
 

งบประมาณรายจ�ายประจําปD งบประมาณอ่ืนๆ  

งบประมาณเหลือจ�าย/งบประมาณ
แผนงานโครงการ อ่ืน ท่ี ยั ง ไม�มี 
ความจําเปJนไปต้ังเปJนงบประมาณ
สําหรับจ�ายเพ่ิมเติม 

งบกลางประเภทเงินสํารองจ�าย 

งบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
ในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
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     ๒.๕ องค�กรปฏิบัติในการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค�การบริหารส	วนตําบลห2วยไร	 
         ในการดําเนินการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใน 

องค�การบริหารส	วนตําบลห2วยไร	 จะมีองค�กรท่ีเก่ียวข2องในการอํานวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติ
ต้ังแต	ระดับประเทศ ซ่ึงกองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค�การบริหารส	วนตําบลห2วยไร	 ต2องมีการ
เชื่อมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาดําเนินการ รวมท้ังการประสานกับหน	วยงานบริหารจัดการสาธารณภัยใน
ระดับอําเภอ และระดับจังหวัดด2วย 

 ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย 
          (๑) คณะกรรมการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห�งชาติ (กปภ.ช.) 
      มีหน2าท่ีกําหนดนโยบายการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห	งชาติ บูรณาการ

พัฒนาระบบการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว	างหน	วยงานของรัฐและหน	วยงานภาคเอกชนให2มี
ประสิทธิภาพ โดยมีองค�ประกอบและอํานาจหน2าท่ีตามท่ีระบุในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห	งพระราชบัญญัติ
ปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห	งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

          (๒) คณะกรรมการปKองกันอุบัติภัยแห�งชาติ (กปอ.) 
      มีหน2าท่ีเสนอนโยบายเก่ียวกับการปVองกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะแนวทาง

ปฏิบัติและประสานงานระหว	างหน	วยงานของรัฐ โดยมีองค�ประกอบ และอํานาจหน2าท่ีตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว	าด2วยการปVองกันอุบัติภัยแห	งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และท่ีแก2ไขเพ่ิมเติม 

          (๓) คณะกรรมการจัดทําแผนการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
      มีหน2าท่ีจัดทําแผนการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอต	อ   ผู2ว	าราชการ

จังหวัดเพ่ือประกาศใช2ต	อไป โดยมีองค�ประกอบและอํานาจหน2าท่ีตามท่ีระบุในมาตรา ๑๗       แห	ง
พระราชบัญญัติปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ 
          (๑) กองบัญชาการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห�งชาติ (บกปภ.ช.) 
      ทําหน2าท่ีบังคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม กํากับ ดูแล และประสาน  การปฏิบัติการ

ปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยแต	ละระดับโดยมี
รัฐมนตรีว	าการกระทรวงมหาดไทย เป4นผู2บัญชาการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห	งชาติ และปลัดกระทรวง
มหาดไทยเป4นรองผู2บัญชาการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห	งชาติ 

      ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ	 (ระดับ ๓) มีรัฐมนตรีว	าการกระทรวงมหาดไทย 
และกรณีการจัดการสาธารณภัยร2ายแรงอย	างยิ่ง (ระดับ ๔) มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีได2รับ
มอบหมาย เป4นผู2ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ 

          (๒) กองอํานวยการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
      ให2กรมปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดต้ังกองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู2อํานวยการกลาง เป4นผู2อํานวยการ มี
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      (๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการข2อมูลและการปฏิบัติการของ
หน	วยงานท่ีเก่ียวข2อง ท้ังในส	วนของสรรพกําลัง เครื่องมืออุปกรณ� แผนปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมความพร2อมในการ
ปVองกันและแก2ไขปRญหาสาธารณภัยท้ังระบบ 

      (๒.๒) ภาวะใกล2เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝVาระวังสถานการณ� 
รวมถึงวิเคราะห�ข2อมูลท่ีเก่ียวข2อง ประเมินสถานการณ� และแจ2งเตือนภัย พร2อมท้ังรายงานและเสนอความเห็นต	อผู2
บัญชาการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห	งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต	ระดับการจัดการสาธารณภัย 
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เพ่ือตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึน โดยเรียกหน	วยงานท่ีเก่ียวข2องเพ่ือเป4นการประกอบกําลังใน
การเริ่มปฏิบัติการ 

      (๒.๓) ภาวะเกิดภัย อํานวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการสา
ธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ให2กองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
รับผิดชอบในการอํานวยการ ประเมินสถานการณ� และสนับสนุนกองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยแต	
ละระดับ รวมท้ังติดตามและเฝVาระวังสถานการณ� วิเคราะห�และประเมินสถานการณ� รายงานสถานการณ�และแจ2ง
เตือน พร2อมท้ังเสนอความคิดเห็นต	อผู2บัญชาการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห	งชาติ เพ่ือตัดสินใจยกระดับใน
กรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ	 (ระดับ ๓) และนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี        ท่ีนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร2ายแรงอย	างยิ่ง (ระดับ ๔) 

     ท้ังนี้ ให2กองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทําหน2าท่ีเป4นส	วนหนึ่งใน
ศูนย�ประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห	งชาติ ในกรณียกระดับเป4น   การ
จัดการสาธารณภัยขนาดใหญ	 (ระดับ ๓) และขนาดร2ายแรงอย	างยิ่ง (ระดับ ๔) 

          (๓) กองอํานวยการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
      ทําหน2าท่ีอํานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการปVองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบ โดยมีผู2ว	าราชการจังหวัด เป4นผู2อํานวยการ รองผู2ว	าราชการจังหวัดท่ี
ผู2ว	าราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค�การบริหารส	วนจังหวัด เป4นรองผู2อํานวยการ 

          (๔) กองอํานวยการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 
      ทําหน2าท่ีอํานวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการปVองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทําแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัยให2
สอดคล2องกับแผนการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมท้ังดําเนินการสนับสนุน       การ
ปฏิบัติการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป4นหน	วยเผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ โดยมี
ผู2ว	าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู2อํานวยการ เป4นผู2รับผิดชอบ มีอํานาจหน2าท่ีและแนวทางปฏิบัติตามหมวด 
๓ แห	งพระราชบัญญัติปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ท้ังนี้ องค�ประกอบและอํานาจหน2าท่ีให2เป4นไป
ตามท่ีผู2ว	าราชการกรุงเทพมหานครกําหนด 

          (๕) กองอํานวยการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (กอปภ.อ.) 
      ทําหน2าท่ีอํานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองค�กรปกครอง

ส	วนท2องถ่ินในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบในการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามท่ีผู2ว	าราชการจังหวัดหรือกอง
อํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอําเภอ เป4นผู2อํานวยการ 

          (๖) กองอํานวยการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินแห�งพ้ืนท่ี 
ประกอบด2วย 

(๖.๑) กองอํานวยการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 
ทําหน2าท่ีอํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ

เผชิญเหตุ เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน พร2อมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการในการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเมือง
พัทยาให2สอดคล2องและเชื่อมโยงกับแผนการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี           และแผนการ
ปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอบางละมุง รวมถึงมีหน2าท่ีช	วยเหลือผู2อํานวยการจังหวัด และผู2อํานวยการ
อําเภอ ตามที่ได2รับมอบหมาย พร2อมทั้งสนับสนุนการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย        ให2องค�กร
ปกครองส	วนท2องถ่ิน (ระบุชื่อ อปท. หรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือได2รับการร2องขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา เป4นผู2อํานวยการ 
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                       (๖.๒) กองอํานวยการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./

กอปภ.ทม./กอปภ.ทต.) 
 ทําหน2าท่ีอํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ

เผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน พร2อมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการในการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค�การ
บริหารส	วนตําบลห2วยไร	 ให2สอดคล2องและเชื่อมโยงกับแผนการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ และ
แผนการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอคอนสวรรค� รวมถึงมีหน2าท่ีช	วยเหลือผู2อํานวยการจังหวัดและ
ผู2อํานวยการอําเภอตามท่ีได2รับมอบหมาย พร2อมท้ังสนับสนุนการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยให2องค�กร
ปกครองส	วนท2องถ่ินซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดต	อหรือใกล2เคียงหรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือได2รับ    การร2องขอ โดยมีนายกองค�การ
บริหารส	วนตําบลห2วยไร	 เป4นผู2อํานวยการ 
      (๖.๓) กองอํานวยการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค�การบริหารส�วนตําบล 
(กอปภ.อบต.) ทําหน2าท่ีอํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เม่ือเกิดสา
ธารณภัยข้ึน พร2อมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการในการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค�กรบริหารส	วนตําบลห2วยไร	 
ให2สอดคล2องและเชื่อมโยงกับแผนการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการปVองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอําเภอ รวมถึงมีหน2าท่ีช	วยเหลือผู2อํานวยการจังหวัดและผู2อํานวยการอําเภอ ตามท่ีได2รับมอบหมาย พร2อม
ท้ังสนับสนุนการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยให2องค�กรปกครองส	วนท2องถ่ิน  องค�การบริหารส	วนตําบลโคกม่ัง
งอย  ซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดต	อหรือใกล2เคียง หรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือได2รับการร2องขอ โดยมีนายกองค�การบริหารส	วนตําบล
ห2วยไร	 เป4นผู2อํานวยการ 
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แผนภาพท่ี ๒-๒ : กลไกการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 
 

กองอํานวยการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อําเภอ (กอปภ.อ.) 

ผู�อํานวยการอําเภอ 
(นายอําเภอ) 

 

กองอํานวยการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัด (กอปภ.จ.) 
ผู�อํานวยการจังหวัด 
(ผู�ว�าราชการจังหวัด) 

รองผู�อํานวยการจังหวัด 
(นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 

 

กองบัญชาการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห�งชาติ (บกปภ.ช.) 

ผู�บัญชาการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห�งชาติ 
(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 

รองผู�บัญชาการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห�งชาต ิ
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย) 

กองอํานวยการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค�การบริหารส�วนตําบล (กอปภ.อบต.) 

ผู#อํานวยการท#องถ่ิน 
(นายกองค�การบริหารส�วนตําบล) 

ผู#ช�วยผู#อํานวยการท#องถ่ิน 
(ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล) 

กรณีเกิดสาธารณภัยร�ายแรงอย�างย่ิง 

กองอํานวยการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

กองอํานวยการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 

ผู#อํานวยการท#องถ่ิน 
(นายกเมืองพัทยา) 

ผู#ช�วยผู#อํานวยการท#องถ่ิน 
(ปลัดเมืองพัทยา) 

กองอํานวยการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.) 

ผู#อํานวยการท#องถ่ิน 
(นายกเทศมนตรี) 

ผู#ช�วยผู#อํานวยการท#องถ่ิน 
(ปลัดเทศบาล) 

นายกรัฐมนตรี 

กองอํานวยการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 

ผู�อํานวยการกลาง  
(อธิบดีกรมปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

ผู�อํานวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานคร) 

รองผู�อํานวยการกรุงเทพมหานคร 
(ปลัดกรุงเทพมหานคร) 

ผู�ช�วยผู�อํานวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู�อํานวยการเขต) 
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         ๒.๖  การจัดตั้งศูนย�ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ห�วยไร� (เม่ือเกิดหรือคาดว�าจะเกิดสาธารณภัย)

บทบาทภารกิจ (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทท่ี ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย) 
  เม่ือเกิดหรือคาดว	าจะเกิดสาธารณภัย ให2กองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.
ห2วยไร	  จัดตั้งศูนย�ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ห�วยไร� ข้ึน โดยมีผู2อํานวยการท2องถ่ินเป4นผู2ควบคุมและ สั่งการเพ่ือทํา
หน2าท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกว	าสถานการณ�จะกลับเข2าสู	ภาวะปกติ พร2อมท้ังประสาน กับส	วนราชการ
และหน	วยงานท่ีเก่ียวข2องในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ และประสานความร	วมมือกับทุกภาคส	วน               ในการจัดการ
สาธารณภัยในพ้ืนท่ีทุกข้ันตอน พร2อมท้ังให2รายงานผู2อํานวยการอําเภอ (นายอําเภอ) ทราบทันที  

 หากประเมินสถานการณ�สาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรขององค�กรปกครอง
ส	วนท2องถ่ินในการเข2าจัดการกับสาธารณภัยให2ยุติโดยเร็วแล2วและไม	สามารถควบคุมสถานการณ�          สาธารณ
ภัยได2โดยลําพัง ให2รายงานให2ผู2อํานวยการอําเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการปVองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค�กรปกครองส	วนท2องถ่ินติดต	อหรือใกล2เคียง และหรือ กองอํานวยการปVองกันและบรรเทา
สาธารณภัยอําเภอ โดยมีผู2อํานวยการท2องถ่ิน เป4นผู2ควบคุมและสั่งการ และหากประเมินสถานการณ�สาธารณภัยมี
โอกาสการขยายความรุนแรงอย	างต	อเนื่องให2รายงานผู2อํานวยการอําเภอ(นายอําเภอ)  เสนอต	อผู2อํานวยการจังหวัด
(ผู2ว	าราชการจังหวัด) เพ่ือพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัย           ขนาดเล็กเป4นสาธารณภัย
ขนาดกลางต	อไป 

 
 
 
 ภาวะปกติ              ภาวะฉุกเฉิน 
             (ไม�เกิดสาธารณภัย)               (เม่ือเกิดหรือคาดว�าจะเกิดสาธารณภัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๒-๓ : องค�กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

 
       ๒.๗ การปฏิบัติร�วมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

                     ๒.๗.๑ การปฏิบัติร�วมกับอําเภอ 
               (1) จัดเจ2าหน2าท่ีประสานอําเภอ  ในช	วงระยะขณะเกิดภัย พร2อมท้ังรายงาน
สถานการณ�สาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนตามข2อเท็จจริงเป4นระยะๆ 
                (2) กรณีสถานการณ�สาธารณภัยมีความรุนแรงให2ประสานขอกําลังสนับสนุนจาก กอง
อํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
 
           

ผู�อํานวยการท�องถ่ิน 
นายกองค�การบริหารส�วนตําบลห�วยไร� 

 

จัดต้ัง ศูนย�ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
องค�การบริหารส�วนตําบลห�วยไร� 

 

กองอํานวยการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค�การบริหารส�วนตําบลห�วยไร� 

ผู�อํานวยการท�องถ่ิน 
นายกองค�การบริหารส�วนตําบลห�วยไร� 

 

การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ 
 



แผนปฏิบัติการในการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ห�วยไร!   พ.ศ. ๒๕๖๑ หน�า ๑๔ 
 

 
                    
                   ๒.๗.๒ การปฏิบัติร�วมกับองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินข�างเคียง 
           (1) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีของ อบต.ห2วยไร	 และสาธารณภัยมีความรุนแรงขยาย
เป4นวงกว2าง ให2ผู2อํานวยการท2องถ่ิน อบต.ห2วยไร	 รายงานผู2อํานวยการอําเภอ พร2อมท้ังประสานกองอํานวยการ
ปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อบต.โคกม่ังงอย ซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดต	อหรือใกล2เคียง) ให2สนับสนุนการปVองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
 
                          (2) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีของ (อบต.โคกม่ังงอย ซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดต	อหรือใกล2เคียง) 
ให2ผู2อํานวยการท2องถ่ิน อบต.ห2วยไร	  ให2การสนับสนุนการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเป4นการบูร
ณาการและการประสานการปฏิบัติงานร	วมกัน 

๒.๗.๓ การปฏิบัติร�วมกับหน�วยทหารในพ้ืนท่ี 
         ในการปฏิบัติการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยร	วมระหว	างพลเรือนกับทหารน้ัน  

จะต2องมีการประสานงานกันอย	างใกล2ชิด เพื่อเป4นการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอํานวยการ
ปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห2วยไร	 และศูนย�ปฏิบัติการฉุกเฉินท2องถ่ิน อบต.ห2วยไร	 กับ (ระบุ
หน	วยงานทหารในพื้นท่ี) ท้ังน้ี ฝNายทหารอาจพิจารณาจัดต้ังศูนย�ประสานงานหรือศูนย�ปฏิบัติงานร	วมระหว	าง
พลเรือนกับทหาร ข้ึนอยู	กับระดับของหน	วยและสถานการณ�สาธารณภัยน้ันๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติสอดคล2อง
กับแผนการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม แผนการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข2อตกลงว	าด2วยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว	างผู2อํานวยการจังหวัดกับ
หน	วยงานทหารในพื้นท่ี ท้ังนี้รายละเอียดการแบ	งมอบพ้ืนท่ีในการช	วยเหลือ ผู2ประสบภัยพิบัติของหน	วยทหาร
ปรากฏตามภาคผนวก ฑ 

๒.๗.๔ การปฏิบัติร�วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค�การสาธารณกุศล 
         กองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห2วยไร	 เป4นศูนย�กลางในการ

ประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือให2สามารถติดต	อประสานงาน สั่งการ รายงาน   การ
ปฏิบัติ และสถานการณ�ระหว	างทุกหน	วยงานท่ีเก่ียวข2องได2อย	างต	อเนื่อง รวดเร็ว และเชื่อถือได2 โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

         (๑) จัดเจ2าหน2าท่ีประสานงานกับศูนย�ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ห2วยไร	 (กรณีเกิด      สา
ธารณภัย) เพ่ือร	วมปฏิบัติการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช	วยเหลือสงเคราะห�ผู2ประสบภัย    ให2
เป4นไปอย	างมีเอกภาพ 

         (๒) จัดทําแผนประสานงานกับองค�การสาธารณกุศล และให2องค�การสาธารณกุศล       
ในจังหวัดจัดเจ2าหน2าท่ีประสานงานกับ อบต.ห2วยไร	  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร2อมอุปกรณ�และบุคลากรท่ีสามารถ
ปฏิบัติภารกิจได2 

         (๓) อบต.ห2วยไร	และโรงพยาบาลส	งเสริมสุขภาพประจําตําบล ร	วมกับองค�การ       สา
ธารณกุศลจัดทําแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจ2าหน2าท่ี อุปกรณ� และเครื่องมือ เพ่ือการปฏิบัติงาน
ขององค�กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต	ละระดับ 

         (๔) กรณีท่ีเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน ถ2าองค�การสาธารณกุศลไปถึงพ้ืนท่ีประสบภัยก	อน 
เจ2าหน2าท่ีผู2รับผิดชอบ ให2ก้ันเขตพ้ืนท่ีอันตรายและกันไม	ให2ผู2ท่ีไม	เก่ียวข2องเข2าไปยังพ้ืนท่ีอันตราย พร2อมท้ัง  แจ2ง
หน	วยงานหรือเจ2าหน2าท่ีผู2รับผิดชอบโดยทันที เพ่ือดําเนินการควบคุมสถานการณ�สาธารณภัย 
            (๕) กรณีท่ีได2รับการประสานจาก อบต.ห2วยไร	 หรือหน	วยงานท่ีรับผิดชอบ เช	น ตํารวจ 
เทศบาล เป4นต2น ให2องค�การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วออกไปยังท่ีเกิดเหตุ และให2รายงานตัว  ท่ีศูนย�
ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ห2วยไร	 หรือผู2อํานวยการท2องถ่ิน เพ่ือรับมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ 
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         (๖) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ให2องค�การสาธารณกุศล องค�กรเอกชน ช	วยเหลือ     

เจ2าหน2าท่ีหรือหน	วยงานท่ีเก่ียวข2องในการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีเกิดเหตุ และพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ 
ประสานหน	วยแพทย�และพยาบาล อีกท้ังให2การรักษาพยาบาลเบ้ืองต2นแก	ผู2ประสบสาธารณภัย พร2อมท้ังลําเลียง
ผู2ได2รับบาดเจ็บส	งโรงพยาบาลส	งเสริมสุขภาพประจําตําบล รวมท้ังอพยพช	วยเหลือผู2ประสบสาธารณภัยไปยังท่ี
ปลอดภัยหรือพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ 
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บทท่ี 3 
การปฏิบัติก�อนเกิดภัย 

 
  แผนปฏิบัติการในการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค�การบริหารส	วนตําบลห2วยไร	  ฉบับนี้ มุ	ง
ดําเนินงานตอบสนองต	อยุทธศาสตร�การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการปVองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห	งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให2บรรลุผลสําเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเปVาหมายสําคัญในการลดความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย เพ่ือสร2างความเชื่อม่ัน ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชนในพ้ืนท่ี ตามแนวทางในการ
ดําเนินงานด2านการปVองกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียม ความพร2อม โดยกําหนด
แนวทางปฏิบัติไว2 ดังนี้  
  ความเส่ียงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสท่ีสาธารณภัย ทําให2เกิดความสูญเสียต	อ
ชีวิต ร	างกาย ทรัพย�สิน ความเป4นอยู	 และภาคบริการต	างๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห2วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต 
ซ่ึงสามารถแทนด2วยสมการแสดงความสัมพันธ�ของปRจจัยท่ีเก่ียวข2องกับ ความเสี่ยง ดังนี้ 
 
ความเส่ียง (Risk)  =  ภัย (Hazard) x ความล�อแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability) 
      ศักยภาพ (Capacity) 
   
  ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ�ท่ีเกิดจากธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษย�ท่ีอาจนํามาซ่ึงความ
สูญเสียต	อชีวิต ทรัพย�สิน ตลอดจนทําให2เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล2อม 

ความล�อแหลม (Exposure) หมายถึง การท่ีผู2คน อาคารบ2านเรือน ทรัพย�สิน ระบบต	างๆ หรือ
องค�ประกอบใดๆ มีท่ีตั้งอยู	ในพ้ืนท่ีเสี่ยงและอาจได2รับความเสียหาย 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปRจจัยหรือสภาวะใดๆ ท่ีทําให2ชุมชนหรือสังคมขาด
ความสามารถในการปกปVองตนเอง ทําให2ไม	สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม	สามารถฟklนฟูได2อย	างรวดเร็วจาก
ความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปRจจัยเหล	านี้มีอยู	ในชุมชนหรือสังคมมานานก	อนเกิดสาธารณภัย และอาจเป4น
ปRจจัยท่ีทําให2ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากข้ึน 

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถท่ีจะกระทําการอย	างใดอย	างหนึ่ง หรือความสามารถท่ี
อาจจะพัฒนาต	อไปให2เป4นประโยชน�มากข้ึน 
   ๓.1 การประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย 
  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการกําหนดลักษณะ ขนาด 
หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห�ภัยท่ีเกิดข้ึนและประเมินสภาวะการเปzดรับต	อความเสี่ยง (exposure) 
ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)   ในการรับมือของชุมชนท่ีอาจเป4นอันตรายต	อชีวิต
และทรัพย�สิน การดํารงชีวิตและสิ่งแวดล2อม เป4นการวิเคราะห�ความน	าจะเป4นในการเกิดผลกระทบจากภัยในพ้ืนท่ี
หนึ่ง ๆ มีประโยชน�ในการวางแผนเพ่ือจัดการความเสี่ยงอย	างมีระบบ โดยขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย ประกอบด�วย ๗ ข้ันตอน ได2แก	    

ข้ันท่ี ๑ การทําความเข2าใจเหตุการณ�ปRจจุบัน ความต2องการในการประเมินความเสี่ยง และพิจารณา
ถึงข2อมูลในอดีต  

ข้ันท่ี ๒ การประเมินภัย  
ข้ันท่ี ๓ การประเมินความล	อแหลม  
ข้ันท่ี ๔ การวิเคราะห�ความเปราะบางและศักยภาพ  
ข้ันท่ี ๕ การวิเคราะห�ผลกระทบและระดับความเสี่ยง  
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ข้ันท่ี ๖ การจัดทําข2อมูลความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยง  
ข้ันท่ี ๗  การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร�และแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  ดังนั้น เพ่ือให2การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป4นไปอย	างมีประสิทธิภาพ กอง
อํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห2วยไร	 จึงกําหนดให2จัดทีมประเมินความเสี่ยงจาก        สาธารณ
ภัย เพ่ือเข2าสํารวจพ้ืนท่ีและจัดเก็บข2อมูลข2อเท็จจริงจากเหตุการณ�สาธารณภัยและเป4นข2อมูลในการวิเคราะห�และ
ประเมินความเสี่ยง รวมท้ังผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพ่ือประกอบการตัดสินใจสั่งการในการรับมือสถานการณ�ภัย
ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ได2แก	 (๑) การลดความเสี่ยง (การปVองกันหรือหลีกเลี่ยง)                      (๒) ความเปราะบางและ
ความล	อแหลม (การลดผลกระทบ)  (๓) การเตรียมความพร2อมรับมือสาธารณภัย และ                 (๔) การถ	ายโอน
หรือแบ	งปRนความเสี่ยง  
 
      ๓.2 แนวทางปฏิบัติในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
        ๓.2.๑ การปKองกันและลดผลกระทบ 
                  เนื่องจาก อบต.ห2วยไร	  มีพ้ืนท่ีราบเชิงเขาสาธารณภัยท่ีส	งผลกระทบ ได2แก	 ภัยจากวาต
ภัย ภัยแล2ง อัคคีภัย อุทกภัย  จึงให2ความสําคัญกับแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
                 (๑) ด2านโครงสร2าง 
    อบต.ห2วยไร	 ได2พิจารณาโครงสร2างท่ีสอดคล2องกับสภาพพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแล2ว    และได2
จัดสร2าง  ข้ึน เพ่ือใช2ในการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
                 (๒) ด2านไม	ใช2โครงสร2าง 
                      การปVองกันโดยไม	ใช2โครงสร2าง เป4นการใช2นโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ
กิจกรรมต	างๆ เพ่ือลดความเสี่ยง โดย อบต.ห2วยไร	 ได2มีการดําเนินการ ดังนี้ 
              (๒.๑) ด2านการบังคับใช2กฎหมายและการมีส	วนร	วมของประชาชนในพ้ืนท่ี       กับ
หน	วยงานภาครัฐในการปVองกันไม	ให2เกิดอัคคีภัย เช	น การให2ข2อมูลข	าวสารท่ีถูกต2องแก	ประชาชนเก่ียวกับ สาธารณ
ภัยต	างๆ ท่ีเกิดจากการกระทําของประชาชนเอง เช	น การเผาตอซังข2าว การเผาใบอ2อย เป4นต2น 
               (๒.๒) วิเคราะห�และจัดทําแผนท่ีเสี่ยงภัยให2เหมาะสมกับพ้ืนท่ี พร2อมท้ังจัดเก็บข2อมูล
สถิติภัย และหาปRจจัยท่ีทําให2เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือเป4นฐานข2อมูลในการหาแนวทาง      การลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยอย	างเป4นระบบ มุ	งสู	การแก2ไขปRญหาอย	างยั่งยืน 

๓.2.๒ การเตรียมความพร�อมรับสถานการณ�ภัย 
         การเตรียมความพร2อมเป4นการดําเนินการท่ีเน2นช	วงก	อนเกิดภัยเพ่ือให2ประชาชนหรือ

ชุมชน และหน	วยงานท่ีเก่ียวข2องมีองค�ความรู2 ขีดความสามารถ และทักษะต	างๆ พร2อมท่ีจะรับมือกับสาธารณภัย 
โดย อบต.ห2วยไร	 มีการดําเนินงาน ประกอบด2วย 

        (๑) การจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปJนฐาน (CBDRM) 
    ชุมชนมีบทบาทสําคัญเป4นอย	างมากในการเตรียมความพร2อมและลดความเสี่ยงจาก สาธารณภัย เนื่องจาก
ชุมชนต2องอาศัยอยู	ในพ้ืนท่ีของตนซ่ึงมีความเสี่ยง หากชุมชนได2รับการพัฒนาศักยภาพรวมท้ังมีภูมิปRญญาท2องถ่ิน
ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยเน2นการอาศัยชุมชน/หมู	บ2านเป4นศูนย�กลางในการปVองกัน แก2ไข บรรเทา 
และฟklนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให2ชุมชนเข2ามามีส	วนร	วมในการวางแผน ตัดสินใจ กําหนดแนวทางการ
แก2ปRญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือลดความเสี่ยงภัย 
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ของชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถให2คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได2
ด2วยตนเองในระดับหนึ่ง ก	อนท่ีหน	วยงานภายนอกจะเข2าไปให2ความช	วยเหลือ รวมท้ังเป4นการสร2างภาคีเครือข	าย
ภาคประชาชนในรูปแบบอาสาสมัครเพ่ือช	วยเหลืองานเจ2าหน2าท่ีในข้ันตอนการเตรียมความพร2อม ก็สามารถทําให2
ชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัยหรือฟklนตัวจากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนได2ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
โดยมีแนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน ดังนี้ 
                  (๑) การทําความเข2าใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ให2สํารวจชุมชน      
เพ่ือวิเคราะห�ความเสี่ยงและศักยภาพ รวมท้ังกลุ	มเปราะบางของชุมชน แล2วนําข2อมูลเหล	านั้นมาจัดทําเป4น  แผน
ลดความเสี่ยงภัยของชุมชน 
                  (๒) ใช2ภูมิปRญญาท2องถ่ินในการเตรียมพร2อมรับมือกับสาธารณภัย 
                  (๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเม่ือเกิดสาธารณภัยและแผนการฟklนฟูชุมชนหลังจากเกิดสา
ธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหน	วยงานของรัฐท่ีมีหน2าท่ีรับผิดชอบในระดับท2องถ่ิน ระดับอําเภอ   และ
ระดับจังหวัด เพ่ือให2แผนมีการบูรณาการและตอบสนองความต2องการชองชุมชนได2อย	างแท2จริง 
                  (๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เช	น การสร2างบ2านเรือนให2มีความเข2มแข็ง
และอยู	ในพ้ืนท่ีปลอดภัย รวมท้ังมีการเตรียมพร2อมในครอบครัวหากต2องอพยพออกจากท่ีพักอาศัยเดิม 
                 (๕) จัดการฝ�กอบรมสมาชิกชุมชนอยู	เสมอ โดยเฉพาะอย	างยิ่งกลุ	มเปราะบาง
เพ่ือให2มีศักยภาพมากข้ึน 
                 (๖) สร2าง ซ	อมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให2ช	วยลดความรุนแรงจาก
สาธารณภัย เช	น ชุมชนท่ีโดนน้ําท	วมบ	อยอาจมีการสร2างฝายชะลอน้ําหรือทําพ้ืนท่ีแก2มลิงเพ่ือพักน้ํา เป4นต2น 
                  (๗) เตรียมสิ่งของยังชีพท่ีจําเป4นก	อนท่ีจะเกิดสาธารณภัย 

         (๒) การฝzกการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
      เป4นเครื่องมือและกิจกรรมในการสร2างความพร2อมและเพ่ิมศักยภาพของหน	วยงาน

และบุคลากร รวมท้ังเป4นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความร	วมมือ ทําให2ทราบจุดบกพร	องและ
ช	องว	างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือนําไปสู	การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปVองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยของ อบต.ห2วยไร	 และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยให2มีความสมบูรณ�มากยิ่งข้ึน    ท้ังนี้ การฝ�กการปVองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให2หมายรวมถึงการฝ�ก การซักซ2อม และการฝ�กปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจําเป4น
ของแต	ละหน	วยงานในทุกระดับ โดยกองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห2วยไร	 จะมีการประสาน
และสั่งการอํานวยการให2ชุมชน/หมู	บ2าน ดําเนินการฝ�กการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอย	าง
สมํ่าเสมอ 
           (๓) การเฝKาระวังและประเมินสถานการณ� 
        (๓.1) จัดชุดเฝVาระวังและติดตามสถานการณ� เพ่ือทําหน2าท่ีเฝVาระวังและติดตาม
สถานการณ�ข2อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ�สาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร2อมท้ังประสาน
การปฏิบัติกับกองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยข2างเคียง 
         (๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ�ธรรมชาติ ข2อมูลสถานการณ� 
และการแจ2งข	าว การเตือนภัยจากกองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป และหน	วยงาน
ท่ีเก่ียวข2อง เช	น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กรมอุทกศาสตร�   กรมปVองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ฯลฯ รวมท้ังสื่อต	างๆ เพ่ือรวบรวมข2อมูล วิเคราะห� เฝVาระวัง ประเมินแนวโน2มการเกิดภัย 
         (๓.๓) จัดทีมประชาสัมพันธ� เพ่ือให2ข2อมูลข	าวสารให2ประชาชนได2รับทราบ  ถึง
ระยะเวลา ภาวะท่ีจะคุกคาม (อันตรายต	อชีวิตและทรัพย�สิน) เป4นระยะๆ เพ่ือปVองกันความต่ืนตระหนกและ 
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ความสับสนในเหตุการณ�ท่ีจะเกิดข้ึน และให2ความสําคัญกับผู2ท่ีต2องช	วยเหลือเป4นกรณีพิเศษ เช	น ผู2พิการ    ท้ังนี้ 
ความถ่ีของการแจ2งข	าวเตือนภัยข้ึนอยู	กับแนวโน2มการเกิดภัย 
         (๓.๔) จัดให2มีอาสาสมัครและเครือข	ายเฝVาระวังและติดตามสถานการณ�
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจ2งข	าว เตือนภัยระดับชุมชน ทําหน2าท่ีติดตาม เฝVาระวังปรากฏการณ�ธรรมชาติ
ท่ีมีแนวโน2มการเกิดภัย แจ2งข	าว เตือนภัยแก	ชุมชน และรายงานสถานการณ�ให2กองอํานวยการปVองกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ห2วยไร	 โดยใช2ระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจ2งเตือนภัยของชุมชน 
        การติดตามข2อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ�ท่ีอาจส	งผลให2เกิดสาธารณภัย 
รวมท้ังทําหน2าท่ีเฝVาระวัง ให2ข2อมูลข	าวสารแก	ประชาชน โดยกองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.
ห2วยไร	 แลกเปลี่ยนข2อมูลข	าวสาร วิเคราะห� และประเมินสถานการณ�จากข2อมูลข	าวสารท่ีได2รับ  และตรวจสอบ
ข2อเท็จจริงของข2อมูล เพ่ือตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 
   รายงานสถานการณ�ภัยและผลการปฏิบัติให2กองอํานวยการปVองกันและบรรเทา สา
ธารณภัยอําเภอและจังหวัดทราบเป4นระยะๆ เพ่ือประสานและสนับสนุนการปฏิบัติร	วมกัน 
                  (๔) การเตรียมการอพยพ 
    กองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห2วยไร	 มีแนวทางปฏิบัติ
สําหรับเตรียมการอพยพ ดังนี้ 
    (๔.๑) จัดทําแผนอพยพผู2ประสบภัย แผนอพยพส	วนราชการ โดยมีสาระสําคัญ
ประกอบด2วย จํานวนผู2อพยพ บัญชีส	วนราชการ สิ่งอํานวยความสะดวกในการอพยพ การกําหนดเขตพ้ืนท่ีรองรับ
การอพยพให2อยู	ในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม การกําหนดเจ2าหน2าท่ีหรือผู2รับผิดชอบการอพยพไว2ให2ชัดเจน  การกําหนด
เส2นทางอพยพหลักและเส2นทางอพยพสํารองสําหรับแต	ละประเภทภัย รวมท้ังการสํารวจและการจัดเตรียมพาหนะ 
น้ํามันเชื้อเพลิง แหล	งพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ 
    (๔.๒) วางมาตรการการอพยพ 
    (4.3) ให2ความสําคัญกับกลุ	มเปราะบางซ่ึงต2องได2รับการดูแลเป4นพิเศษ เช	น เด็ก 
สตรีมีครรภ� ผู2สูงอายุ บุคคล ทุพลภาพ ผู2ปNวย  เป4นต2น โดยกําหนดแนวทางในการอพยพกลุ	มเปราะบาง ร	วมกับ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัด 
       (4.4) ให2ประชาชนเตรียมตัวไว2ให2พร2อมสําหรับการอพยพ โดยจัดเตรียมกระเป�า ท่ีมี
ของมีค	า เงินสด เอกสารสําคัญ ของใช2จําเป4นส	วนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ําด่ืม เท	าท่ีจําเป4น 
                  (๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนย�พักพิงช่ัวคราว 
    กองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห2วยไร	 มีแนวทางปฏิบัติ
สําหรับเตรียมการจัดต้ังศูนย�พักพิงชั่วคราว ดังนี้ 
    (๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานท่ีตั้งศูนย�พักพิงชั่วคราว 
    (๕.๒) จัดการภายในศูนย�พักพิงชั่วคราว โดยกําหนดผู2รับผิดชอบภายในศูนย�พักพิง
ชั่วคราว คือ ผู2จัดการศูนย�พักพิงชั่วคราว ได2แก	 ผู2นําชุมชน กรณีโรงเรียนเป4นศูนย�พักพิงอาจเป4นผู2อํานวยการ
โรงเรียน 
    (๕.๓) ปRจจัยความจําเป4นข้ันตํ่าของศูนย�พักพิงชั่วคราวอ่ืนๆ 
    (๕.๔) ให2มีการบริหารจัดการข2อมูลผู2อพยพ โดยมีการเก็บบันทึกข2อมูลท่ีจําเป4น 
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ข�อพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศูนย�พักพิงช่ัวคราว มีปRจจัยในการพิจารณา ดังนี้ 

ตารางท่ี 3-1 : ข�อพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศูนย�พักพิงช่ัวคราว 

ประเด็น ข�อพิจารณาสําหรับทําเลท่ีตั้ง 
ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไม	ว	าจะเป4นความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 

- ปลอดจากความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนต	อผู2อาศัยในศูนย�อพยพชั่วคราว 
การเข2าถึง - ง	ายต	อการเข2าถึงเพ่ือให2ความช	วยเหลือในช	วงวิกฤต 

- คํานึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เช	น รถอาจจะเข2าไปไม	ได2ในหน2าฝน) 
สิ่งแวดล2อม - พิจารณาถึงภัยจากการปนเปklอนสารพิษท้ังจากภายในและนอกพ้ืนท่ี 

 
สาธารณูปโภค - ความเป4นไปได2ในการใช2โครงสร2างพ้ืนฐานของภาครัฐท่ีมีอยู	เดิม ท้ังการประปา  

  สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 
- ระบบไฟฟVาเป4นสิ่งสําคัญท่ีสุด เนื่องจากระบบน้ําและสุขาภิบาล ยังสามารถ 
  หาทางเลือกอ่ืนท่ีไม	พึงพาโครงสร2างพ้ืนฐานของเมืองได2 

ปRจจัยดึงดูด - ในบริบทของเมือง อาจเกิดปRจจัยดึงดูดให2มีการย2ายเข2าศูนย�พักพิงชั่วคราว           
  โดยไม	จําเป4น 
 

อาชีพ - การเข2าถึงตลาดในท2องถ่ิน 
- การเข2าถึงท่ีทํางาน 
- ทางเลือกและการเข2าถึงระบบขนส	ง 
 

สวัสดิการข้ันพ้ืนฐาน - ต2องมีการบริการด2านการศึกษาและสุขอนามัย 
- มีการสํารวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการท่ัวไปในพ้ืนท่ี 

เอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม - ผู2อาศัยในศูนย�อพยพชั่วคราวมีสิทธิท่ีจะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม 
  และศาสนาในศูนย�พักพิงชั่วคราว 
- ตรวจสอบทัศนคติขององค�กรปกครองท2องถ่ินและชุมชนโดยรอบ ต	อกลุ	มผู2อยู	 
  อาศัยในศูนย�พักพิงชั่วคราว 

 
                 (๖) การจัดตั้งศูนย�การเรียนรู�สาธารณภัย 
    กองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห2วยไร	  จะจัดทําโครงการจัดต้ัง
ศูนย�การเรียนรู2สาธารณภัยประจําศูนย�เตรียมพร2อมปVองกันภัยประจําชุมชน/หมู	บ2าน ท่ีมีความพร2อมเป4นลําดับแรก
ก	อน โดยมีวัตถุประสงค�ในการจัดต้ังศูนย�การเรียนรู2สาธารณภัย ดังนี้ 
    (๖.๑) เพ่ือให2ประชาชน/ชุมชนได2เรียนรู2สาธารณภัยต	าง  ๆธรรมชาติและลักษณะของภัย  
    (๖.๒) เพ่ือให2ประชาชนทราบถึงข้ันตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เพ่ือลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตท่ีอาจเกิดข้ึน 
    (๖.๓) เพ่ือเพ่ิมทักษะให2ประชาชนช	วยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได2  เม่ือ
เกิดสาธารณภัย 
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                       (๗) แผนการบริหารความต�อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 
    แผนการบริหารความต	อเนื่อง เป4นแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน ใน
สถานการณ�เม่ือเกิดภัยต	างๆ เช	น ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ	งร2ายต	อองค�กร ฯลฯ ซ่ึงจากสภาวะ
วิกฤตหรือเหตุการณ�ฉุกเฉินดังกล	าวส	งผลให2หน	วยงานหรือองค�กรต2องหยุดชะงักการดําเนินงานหรือ   ไม	สามารถ
ให2บริการประชาชนได2อย	างต	อเนื่อง ดังนั้น หน	วยงานส	วนราชการหรือองค�กรต	าง ๆ จึงต2องจัดทําแผนการบริหาร
ความต	อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ข้ึน เพ่ือเป4นแผนรองรับการดําเนินภารกิจของหน	วยงานหรือ
องค�กรในช	วงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ�ฉุกเฉิน เพ่ือให2บริการประชาชนได2อย	างต	อเนื่อง เช	นเดียวกับในช	วงภาวะ
ปกติ หากหน	วยงานหรือองค�กรไม	จัดทําแผนการบริหารความต	อเนื่องรองรับไว2ต้ังแต	ในภาวะปกติอาจส	งผล
กระทบต	อหน	วยงานหรือองค�กรในด2านต	างๆ เช	น ด2านเศรษฐกิจ การเงิน การให2บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล2อม 
ตลอดจนชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน เป4นต2น การจัดทําแผนการบริหารความต	อเนื่องจึงเป4นสิ่งสําคัญท่ีจะช	วยให2
สามารถรับมือกับเหตุการณ�ฉุกเฉินและให2บริการได2เม่ือเกิดภัยข้ันวิกฤต           เพ่ือดําเนินงานและให2บริการ
ตามปกติตามระดับการให2บริการท่ีกําหนดไว2ซ่ึงจะช	วยให2สามารถลดระดับ    ความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ต	อหน	วยงานหรือองค�กรได2 แผนการบริหารความต	อเนื่องควรมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
   (๑) วัตถุประสงค�ของแผนการบริหารความต	อเนื่อง 
   (๒) ขอบเขตสถานการณ�ความเสี่ยงภัย เช	น แผนรับมือสถานการณ�ภัยจากอุทกภัย/
อัคคีภัย/แผ	นดินไหว ฯลฯ 
   (๓) กําหนดสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
   (๔) กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติ 
        - บทบาทหน2าท่ีและความรับผิดชอบของผู2ปฏิบัติงาน เช	น ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล ทีม
กู2ชีพกู2ภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร2อย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณ�และข้ันตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรัพยากรท่ีจําเป4นและเหมาะสมต	อสถานการณ� 
        - ข้ันตอนการฟklนฟูหน	วยงานหลังผ	านพ2นวิกฤต 
      ฯลฯ 

    ๓.3 พ้ืนท่ีเส่ียง ระดับความเส่ียง และป|จจัยท่ีทําให�เกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
  เม่ือมีการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแล2วจะทําให2ทราบถึงพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยและปRจจัยท่ีทําให2
เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซ่ึงจะทําให2สามารถกําหนดแนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยได2ตรงกับความ
เสี่ยงท่ีเกิดข้ึน นําไปสู	การลดความเสี่ยงอย	างยั่งยืน ท่ีหมู	บ2าน/ชุมชนมีวิธีการรู2รับ ปรับตัวในการรับมือกับสถานการณ�
สาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน เช	น การกําหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงานท่ีกําหนดจากผลการประเมินและวิเคราะห�
ความเสี่ยงของพ้ืนท่ีหนึ่งๆ เพ่ือลดโอกาสในการได2รับผลกระทบ  จากสาธารณภัยท่ีสามารถคาดการณ�ได2ในปRจจุบัน
และเพ่ือปVองกันไม	ให2เกิดความเสี่ยงเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต  

 จากการดําเนินการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยเรียบร2อยแล2ว กองอํานวยการปVองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อบต.ห2วยไร	  จึงกําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้ 
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ตารางท่ี ๓-๒ : ตารางแสดงป|จจัย/สาเหตุท่ีทําให�เกิดความเส่ียงจากสาธารณภัยของ อบต.ห�วยไร� 
 

ประเภทของภัย 
ระดับความเส่ียงภัย ป|จจัย/สาเหตุ ท่ีทําให�เกิด

ความเส่ียงจากสาธารณภัย 
แผนงาน/โครงการ 
การลดความเส่ียง 
จากสาธารณภัย 

เส่ียงสูง เส่ียง      
ปานกลาง 

เส่ียงต่ํา 

อุทกภัย หมู	ท่ี..-.. หมู	ท่ี..-.. หมู	ท่ี 

๑-๑๔ 

ไม	มีชุมชนอาศัยอยู	ในพ้ืนท่ี 
ประสบอุทกภัย 

-ขุดลอกแหล	งน้ําเป4น 
  ประจําทุกปP 

ภัยแล2ง หมู#ท่ี 
๑-๑๔ 

หมู	ท่ี..-.. หมู	ท่ี..-..   

วาตภัย หมู	ท่ี..-.. หมู	ท่ี 

๑-๑๔ 

หมู	ท่ี..-..   

อัคคีภัย หมู	ท่ี..-.. หมู	ท่ี 

๑-๑๔ 

หมู	ท่ี..-..   

สารเคมีและ
วัตถุอันตราย 

หมู	ท่ี..-.. หมู	ท่ี..-.. หมู	ท่ี 

๑-๑๔ 

  

 
(ตัวอย�าง) การวิเคราะห�และประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย (ให2ดําเนินการในบริบทของสภาพพ้ืนท่ีและ
สภาวะแวดล2อมในท2องถ่ิน/ชุมชน) 
 

ประเภท
ของภัย 

ระดับความเส่ียงภัย 
ป|จจัย/สาเหตุ ท่ีทําให�เกิด      
ความเส่ียงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเส่ียง 
จากสาธารณภัย 

 

เส่ียงสูง เส่ียง        
ปานกลาง 

เส่ียงต่ํา 

อุทกภัย หมู	ท่ี..-.. หมู	ท่ี..-.. หมู	ท่ี 
๑-๑๔ 

- ไม	มีชุมชนอาศัยอาศัยอยู	ในพ้ืนท่ี 
   ประสบอุทกภัย 
 
 
 

- ขุดลอกแหล	งน้ําเป4น 
ประจําทุกปP 
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ประเภท
ของภัย 

ระดับความเส่ียงภัย 
ป|จจัย/สาเหตุ ท่ีทําให�เกิด      
ความเส่ียงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเส่ียง 
จากสาธารณภัย 

 

เส่ียงสูง เส่ียง        
ปานกลาง 

เส่ียงต่ํา 

 
ภัยแล2ง หมู	ท่ี 

๑-๑๔ 

หมู	ท่ี..-... หมู	ท่ี..-... - พ้ืนท่ีส	วนใหญ	เป4นพ้ืนท่ีทางเกษตร 
เกษตรกรจึงมีความต2องการใช2น้ํา   
ในปริมาณมากและต	อเนื่ อง ท้ังปP 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมู	ท่ี ๑-๑๔ 
 
- แหล	งกักเก็บน้ํ าเ พ่ือการเกษตร  
ร ว ม ท้ั ง แ ม	 น้ํ า ลํ า ค ล อ ง ต้ื น เ ขิ น 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมู	ท่ี ๑-๑๔ 
 
- มีการบุกรุกทําลายปNาไม2          
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมู	ท่ี ๑-๑๔ 

- มีเข่ือนหรือแหล	งน้ํา
และระบบชลประทาน  
ท่ีดี 
 
 
- ขุดลอกแหล	งน้ําเดิม
เพ่ือกักเก็บน้ําไว2ใช2ใน 
ฤดูแล2ง 
 
- มีการรณรงค�ในการ
อนุรักษ�ทรัพยากร 
ธรรมชาติและขยาย
พ้ืนท่ีปNา เช	น  การปลูก
ปNา 

วาตภัย หมู	ท่ี..-... หมู	ท่ี 
๑-๑๔ 

หมู	ท่ี..-... - ลั กษณะภู มิ อ าก าศ โ ดย ท่ั ว ไป      
อยู	 ภ ายใต2 อิทธิ พลของลมมรสุ ม 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมู	ท่ี  ๑-๑๔ 
 
- บุคลกรท่ีมีความรู2ด2านสาธารณภัย
ไม	เพียงพอ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมู	ท่ี 
๑-๑๔ 
- อาคารบ2านเรือนและ
สภาพแวดล2อมขาดการบํารุงดูแล
รักษาให2เกิดความปลอดภัย 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมู	ท่ี   ๑-๑๔ 

- ติดตามสภาพ
ภูมิอากาศโดยเฉพาะ 
ช	วงฤดูมรสุม 
 
- จัดหลักสูตรอบรม
บุคลากรท่ีเป4นกลุ	ม 
เปVาหมายให2ครบถ2วน 
- มีการปรับปรุงและ
ซ	อมแซมสิ่งปลูกสร2าง
ต	างๆ ให2มีสภาพม่ันคง
แข็งแรง สามารถทน
ต	อลมพายุได2 

อัคคีภัย หมู	ท่ี..-... หมู	ท่ี 
๑-๑๔ 

หมู	ท่ี..-... - ประชาชนขาดความตระหนั ก     
ในการดูแลความปลอดภัยเรื่องการใช2
ไฟฟVา โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมู	ท่ี ๑-๑๔ 
 
- ประชาชนไม	ทราบถึงแนวทาง
ปฏิบัติท่ีถูกต2องเม่ือเกิดอัคคีภัยข้ึน 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมู	ท่ี ๑-๑๔ 
 
 

- มีการอบรมให2ความรู2
ความเข2 า ใจ ใน เรื่ อ ง
อัคคีภัย 
 
- มีการฝ�กการปVองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยด2 าน อัค คีภั ย เป4 น
ประจําทุกปP และให2
ความรู2เก่ียวกับอัคคีภัย
แก	ประชาชน 
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ประเภท
ของภัย 

ระดับความเส่ียงภัย 
ป|จจัย/สาเหตุ ท่ีทําให�เกิด      
ความเส่ียงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเส่ียง 
จากสาธารณภัย 

 

เส่ียงสูง เส่ียง        
ปานกลาง 

เส่ียงต่ํา 

 
 

 
สารเคมี
และวัตถุ
อันตราย 

 

 
 
หมู	ท่ี..-... 

 
 
หมู	ท่ี..-... 

 
 
หมู#ท่ี 
๑-๑๔ 

 
 
- ไม	มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีสารเคมี
ในการประกอบการอยู	ในพ้ืนท่ี  

 
 
- มี แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ปV อ ง กั น แ ล ะ แ ก2 ไ ข
ปRญหาภัยจากสารเคมี
และวัตถุอันตรายของ 
อปท. 
- มีการฝ�กการปVองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภั ย เ พ่ื อปV อ ง กันและ
แก2 ไขปRญหาสารเคมี
และวัตถุอันตราย 
 

 
หมายเหตุ : ตัวอย	างตารางมาตรฐานในการประเมินค	าความเสี่ยง (สูง/ปานกลาง/ตํ่า) ตามภาคผนวก ญ 
 
              ๓.4 การแจ�งเตือนภัย 

การแจ2งเตือนภัยเป4นการแจ2งเตือนภัยล	วงหน2าแก	ผู2ท่ีคาดว	าจะได2รับผลกระทบในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยให2เฝVา
ระวังและเตรียมพร2อมรับสถานการณ�อพยพเคลื่อนย2ายไปสู	ท่ีปลอดภัยได2 โดยกองอํานวยการปVองกัน และบรรเทา
สาธารณภัยองค�การบริหารส	วนตําบลห2วยไร	  แจ2งเตือนภัยไปยังชุมชน/หมู	บ2านในพ้ืนท่ีท่ีคาดว	าจะเกิดภัย เพ่ือส	ง
ข2อมูลแจ2งเตือนภัยท่ีถูกต2องรวดเร็วไปยังประชาชน 

 ๓.4.๑ การแจ�งเตือนล�วงหน�า 
    เป4นการแจ2งข2อมูลข	าวสารท่ีบ	งชี้ว	ามีแนวโน2มท่ีจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงไป

ยังชุมชน หมู	บ2าน และประชาชน เพ่ือให2ติดตามข2อมูลข	าวสารและความเคลื่อนไหวอย	างต	อเนื่อง ท้ังนี้ กอง
อํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค�การบริหารส	วนตําบลห2วยไร	  แจ2งเตือนภัยล	วงหน2าก	อนเกิดสา
ธารณภัย    ไม	ต่ํากว	า ๑๒๐ ชั่วโมง 

  ๓.4.๒ การแจ�งเตือนภัย 
  (๑) เม่ือมีการยืนยันข2อมูลว	ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยข้ึนและประชาชนในพ้ืนท่ี อาจได2รับ

ผลกระทบ ให2แจ2งแนวทางปฏิบัติให2กับส	วนราชการและประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ โดยให2มีการแจ2งเตือนภัยไม	ตํ่ากว	า ๗๒ 
ชั่วโมงก	อนเกิดภัย และให2มีข2อมูลการแจ2งเตือนภัย ดังนี้ 

  (๑.๑) คาดการณ�ระยะเวลา และบริเวณพ้ืนท่ีท่ีจะเกิดสาธารณภัย 
  (๑.๒) ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย 
  (๑.๓) แนวทางการปฏิบัติของส	วนราชการ หน	วยงาน และประชาชนในการปVองกันตนเองให2

ปลอดภัยจากสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน ท้ังนี้ ให2นําแนวทาง มาตรการ และข้ันตอนการปฏิบัติจากกอง
อํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไปมาเป4นแนวทางในการปฏิบัติด2วย 
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              (๒) วิธีการแจ2งเตือนภัย 
  (๒.๑) แจ�งเตือนภัยผ�านผู�นําชุมชน อาสาสมัครและเครือข	ายเฝVาระวังของชุมชน/หมู	บ2าน 

(๒.๒) แจ�งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ	านทางสถานีโทรทัศน�ท2องถ่ิน สถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสมัครเล	น โทรสาร โทรศัพท�มือถือ หอกระจายข	าว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัยแบบ
มือหมุน โทรโข	ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงท่ีกําหนดให2เป4นสัญญาณเตือนภัยประจําตําบลหรือหมู	บ2าน ฯลฯ 

 3.4.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ�งเตือนภัย 
     แผนการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห	งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได2กําหนดระดับของระบบ

การเตือนภัยไว2 ซ่ึง อบต.ห2วยไร	  ได2นําระดับสีของการแจ2งเตือนภัยไปประยุกต�ใช2ให2เหมาะสมกับประเภทของสา
ธารณภัยในพ้ืนท่ี ดังนี้ 

 
 สีแดง หมายถึง สถานการณ�อยู	ในภาวะอันตรายสูงสุด ให2อาศัยอยู	แต	

ในสถานท่ีปลอดภัยและปฏิบัติตามข2อสั่งการ 
 สีส�ม  หมายถึง สถานการณ�อยู	ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ2าหน2าท่ี

กําลังควบคุมสถานการณ�ให2อพยพไปยังสถานท่ีปลอดภัย        และ
ปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนด 

 สีเหลือง หมายถึง สถานการณ�อยู	ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน2ม ท่ี
สถานการณ�จะรุนแรงมากข้ึน ให2จัดเตรียมความพร2อม           รับ
สถานการณ� และปฏิบัติตามคําแนะนํา 

 สีน้ําเงิน หมายถึง สถานการณ�อยู	ในภาวะเฝVาระวัง ให2ติดตามข2อมูล
ข	าวสารอย	างใกล2ชิดทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง 

 สีเขียว หมายถึง สถานการณ�อยู	ในภาวะปกติ ให2ติดตามข2อมูลข	าวสาร
เป4นประจํา 
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๓.๔.๔ กระบวนการแจ�งเตือนภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ข�อมูล/ความต�องการ 

 
 

แผนภาพท่ี ๓ – ๑ : กระบวนการแจ�งเตือนภัย 
 
           กองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค�การบริหารส	วนตําบลห2วยไร	 จัดชุด
เฝVาระวังและติดตามสถานการณ� พร2อมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับต้ังแต	ได2รับแจ2งการเตือน
ภัย  เพ่ือเป4นการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังนี้ 
            (1) จัดเจ2าหน2าท่ีเฝVาระวังและติดตามสถานการณ�ภัยตลอด 24 ชั่วโมง และประสาน
กํานัน ผู2ใหญ	บ2าน ผู2นําชุมชนหรือผู2นําหมู	บ2าน รวมท้ังอาสาสมัครแจ2งเตือนภัย เพ่ือเตรียมพร2อมเฝVาระวัง    และ
ติดตามสถานการณ�ภัยอย	างต	อเนื่อง และให2รายงานสถานการณ�การเกิดภัยมายังกองอํานวยการปVองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค�การบริหารส	วนตําบลห2วยไร	 ทางโทรศัพท�หมายเลข ๐๔๔-๐๕๖๑๓๕    วิทยุสื่อสาร 
ความถ่ี  ๑๖๒.๘๒๕  MHz โทรศัพท�สายด	วนหมายเลข ๐๔๔-๐๕๖๑๓๕   
              (2) รายงานสถานการณ�การเกิดภัยไปยังกองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อําเภอและจังหวัด ทางโทรศัพท�หมายเลข  ๐๔๔๘๘๙๐๑๓  ตามแบบรายงานเหตุด	วนสาธารณภัย และวิทยุ
สื่อสาร ความถ่ี  ๑๖๒.๕๒๕MHz  โทรศัพท�สายด	วนหมายเลข ๐๔๔๘๘๙๐๑๓ 
 
 
 
 
 

      เฝKาระวัง ติดตาม    
        สถานการณ� 

ชีวิตและ
ทรัพย�สิน

ของ
ประชาชน 

  การแจ�งเตือน
ล�วงหน�า 

    การแจ�งเตือนภัย    การรับมือ 
    และอพยพ 

• เฝVาระวังสถานการณ� 
  สาธารณภัย 
• เฝVาระวังการ  
  เปล่ียนแปลงของสภาพ 
  อากาศ 
• เฝVาระวังระดับนํ้าใน 
  เขื่อน การระบายนํ้า 
• เฝVาระวังระดับนํ้าใน   
  แม	น้ํา 
• ติดตามระดับนํ้าในคลอง  
• ติดตามระดับนํ้าทะเล 
• ส	งข2อมูลเข2าคลังข2อมูล 
  และแลกเปล่ียนข2อมูล 
• หน	วยปฏิบัติเตรียม  
  ความพร2อมเตรียม 
  ประชาชน 
 
 

• หน	วยงานเฝVาระวัง 
  วิเคราะห�ข2อมูล 
• ประเมินความเส่ียงภัย 
• ส	งผลวิเคราะห�เข2า 
  คลังข2อมูล 
• คาดว	ามีผลกระทบให2 
  ข2อมูลแก	ประชาชนและ 
  หน	วยปฏิบัติ 
• หน	วยปฏิบัติแจ2งเตือน 
  ภยัล	วงหน2าคู	ขนาน 
• ให2กองอํานวยการ 
  ปVองกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย อปท.  
  จัดต้ังศูนย�ปฏบิัติการ   
  ฉุกเฉิน อปท. 
 
 
 

• คาดว	าผลกระทบรุนแรง  
  Command Center  
  ส	งให2แจ2งเตือนภัย 
• แจ2งเตือนประชาชนผ	าน 
  ส่ือและเคร่ืองมือ  
  อุปกรณ�ส่ือสารต	างๆ  
• แจ2งเตือนหน	วยปฏิบัติ  
  หน	วยปฏิบัติแจ2งเตือน 
  คู	ขนาน 
• ประสานภาคเครือข	าย  
  เตรียมทรัพยากร 
• ต้ังศูนย�พักพิง 
• การแจ2งยกเลิกการแจ2ง 
  เตือนภยั 
 
 
 
 

• อพยพ 
• บริหารจัดการ 
  ศูนย�พกัพิง 
• การรายงานสถานการณ� 
• การจัดการในภาวะ 
  ฉุกเฉินตามแผนอพยพ 
• การส	งผู2อพยพกลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการในการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ห�วยไร!   พ.ศ. ๒๕๖๑ หน�า ๒๗ 
 

 
บทท่ี ๔ 

การปฏิบัติขณะเกิดภัย 
 

         ๔.๑ การจัดตั้งศูนย�ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค�การบริหารส�วนตําบลห�วยไร� 
     เม่ือเกิดหรือคาดว	าจะเกิดสาธารณภัยข้ึน ให2กองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค�การบริหารส	วนตําบลห2วยไร	 จัดต้ังศูนย�ปฏิบัติการฉุกเฉินท2องถ่ินข้ึน โดยมีผู2อํานวยการท2องถ่ินเป4นผู2ควบคุม
และสั่งการ เพ่ือทําหน2าท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกว	าสถานการณ�จะกลับเข2าสู	ภาวะปกติ พร2อมท้ังประสานกับ
ส	วนราชการและหน	วยงานท่ีเก่ียวข2องในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และประสานความร	วมมือกับทุกภาคส	วนในการจัดการสา
ธารณภัยทุกข้ันตอน หากในกรณีไม	สามารถควบคุมสถานการณ�สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลําพัง ให2
ขอรับ การสนับสนุนจากกองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค�การบริหารส	วนตําบลโคกม่ังงอย หรือ 
กองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
  ๔.๑.๑ โครงสร�างของศูนย�ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค�การบริหารส�วนตําบลห�วยไร�    แบ	ง
ออกเป4น ๓ ส	วน  ๑  คณะท่ีปรึกษา ๑ ศูนย�ข2อมูลประชาสัมพันธ�ร	วม  ดังแสดงตามแผนภาพท่ี ๔-๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔-๑ : โครงสร�างศูนย�ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค�การบริหารส�วนตําบลห�วยไร� 
 
        

ศูนย�ข�อมูลประชาสัมพันธ�ร�วม 

  ผู�อํานวยการท�องถ่ิน 

ศูนย�ข�อมูลประชาสัมพันธ�ร�วม ท่ีปรึกษา/ผู�เชี่ยวชาญ ศูนย�ข�อมูลประชาสัมพันธ�ร�วม ท่ีปรึกษา/ผู�เช่ียวชาญ 

ศูนย�ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค�การบริหารส�วนตําบลห�วยไร� 

ส�วนปฏิบัติการ ส�วนสนับสนุน ส�วนอํานวยการ 

- งานค�นหาและกู�ภัย 
- งานกู�ชีพ งานรักษาพยาบาล 

การแพทย�และสาธารณสุข 
- งานรักษาความสงบเรยีบร�อย 
- งานการจราจร 
- งานผจญเพลิง 
- งานโครงสร�างพ้ืนฐาน เช�น ถนน 

สะพาน ฯลฯ 
- งานอุตสาหกรรม สารเคมี           

วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี 
- งานส�งกําลังบํารุง 
- งานการขนส�ง 
- งานอพยพ 
- งานบริหารจัดการผู�เสียชีวิต 
                   ฯลฯ 
 

- งานศูนย�สั่งการ 
- งานข�าวกรอง วิเคราะห�ข�อมูล

สารสนเทศ และการรายงาน 
- งานติดตามและประเมินสถานการณ� 
- งานพยากรณ�อากาศ การเฝKาระวงั 

และการแจ�งเตือนภัย 
- งานประชาสัมพันธ�และตอบโต�การข�าว 
- งานรับเรื่องราวร�องทุกข� 
- งานระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข�อง 
- งานแผนการปKองกันและบรรเทา     

สาธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/       
แผนเผชิญเหตุของ อบต.ห�วยไร� 

- งานธุรการ 
                 ฯลฯ 
 

 

- งานสงเคราะห�ช�วยเหลือผู�ประสบภัย 
- งานเสบียง และจัดหาป|จจัยสี่ที่จําเปJน 
- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
- งานบริการสังคม 
- งานงบประมาณ งานการเงินและบัญช ี
- งานรับบริจาค 
- งานพลังงาน เช�น นํ้ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
- งานบริหารจัดการศูนย�พักพิงชั่วคราว 
- งานฟfgนฟูพ้ืนที่ประสบภัย 
- งานฟfgนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม 
- งานการฟfgนฟูและงานชมุชน 

ฯลฯ 
 
 



แผนปฏิบัติการในการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ห�วยไร!   พ.ศ. ๒๕๖๑ หน�า ๒๘ 
 

 
        
                      ๔.๑.๒ บทบาทหน�าท่ีภายในโครงสร�างศูนย�ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค�การบริหารส�วนตําบล
ห�วยไร� มีดังนี้ 

(1) คณะท่ีปรึกษา/ผู� เ ช่ียวชาญ มีหน2า ท่ี  ให2ข2อเสนอแนะ คําแนะนํา ข2อมูล 
ทางวิชาการ การสังเคราะห�แนวโน2มสถานการณ� และเทคนิคการปฏิบัติท่ีเก่ียวข2องกับเหตุการณ�สาธารณภัย 
ท่ีเกิดข้ึน โดยให2คํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป4นสําคัญ พร2อมท้ังปฏิบัติหน2าท่ีอ่ืนใดตามท่ีผู2อํานวยการ
ท2องถ่ินเห็นสมควร 
    (2) ศูนย�ข�อมูลประชาสัมพันธ�ร�วม มีหน2าท่ี ประสานข2อมูลเหตุการณ�กับส	วนต	างๆ      
เพ่ือสื่อสารและประชาสัมพันธ�ข2อมูลข	าวสารให2กับประชาชนและสื่อมวลชน รวมท้ังปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  
    (3) ส�วนปฏิบัติการ มีหน2าท่ี ปฏิบัติการลดอันตรายท่ีเกิดข้ึนโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและ
ปกปVองทรัพย�สิน เข2าควบคุมสถานการณ� ฟklนฟูสู	สภาวะปกติ ค2นหาและกู2ภัย กู2ชีพ รักษาพยาบาล การแพทย�และ
สาธารณสุข รักษาความสงบเรียบร2อย การจราจร ผจญเพลิง โครงสร2างพ้ืนฐาน สารเคมีและวัตถุอันตราย 
กัมมันตรังสี ส	งกําลังบํารุง การขนส	ง อพยพ และบริหารจัดการผู2เสียชีวิต  
    (4) ส�วนอํานวยการ มีหน2าท่ี ติดตามสถานการณ� วิเคราะห�แนวโน2มสถานการณ�  แจ2ง
เตือนภัย รวบรวม ประสานข2อมูล และประเมินความต2องการและความจําเป4นในการสนับสนุนทรัพยากร ในภาวะ
ฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช2ข2อมูลท่ีได2รับจากส	วนปฏิบัติการเป4นฐานดําเนินการ 
พร2อมท้ังให2การสนับสนุนสถานท่ีปฏิบัติงานแก	กองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค�การบริหาร
ส�วนตําบลห�วยไร� /ศูนย�ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค�การบริหารส�วนตําบลห�วยไร� ฯลฯ  
    (5)  ส�วนสนับสนุน มีหน2าท่ี ดังนี้ 
           (5.1) ตอบสนองการร2องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด2านท่ีจําเป4น เพ่ือให2การจัดการใน
ภาวะฉุกเฉินดําเนินไปอย	างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได2แก	 สงเคราะห�ช	วยเหลือผู2ประสบภัย สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนย� พักพิงชั่วคราว พ้ืนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย ฟklนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม การฟklนฟู และงานชุมชน 
           (5.2) ตอบสนองการร2องขอรับการสนับสนุนในด2านงบประมาณ การเงินและการ
บัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ 
    ท้ังนี้ การจัดบุคลากรประจําศูนย�ปฏิบัติการฉุกเฉินท2องถ่ินรายละเอียดตามแผนภาพท่ี 
๔-2 : (ตัวอย	าง) การจัดบุคลากรประจําศูนย�ปฏิบัติการฉุกเฉินท2องถ่ิน 
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- ผู2เชี่ยวชาญด2านการกู2ชีพกู2ภัย  
- ผู2อํานวยการโรงเรียนในพื้นที ่
- ผู2นําชุมชน เช	น ปราชญ�ชาวบ2าน 
- ฯลฯ 

ที่ปรึกษา/ผู�เชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔-2 : (ตัวอย�าง) การจัดบุคลากรประจําศูนย�ปฏิบัติการฉุกเฉินท�องถ่ิน 
                 4.2 การจัดการภาวะฉุกเฉินมีศูนย�ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค�การบริหารส�วนตําบลห�วยไร� มีแนวทาง
ในการปฏิบัติ ดังนี้ 
                      ๔.๒.๑ การประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย 
        การออกประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยมีวัตถุประสงค�เพ่ือให2ส	วนราชการ หน	วยงาน 
องค�กรปกครองส	วนท2องถ่ิน ภาคเอกชน สามารถให2ความช	วยเหลือผู2ประสบสาธารณภัยได2ตามระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวข2อง โดยมีรูปแบบแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกองบัญชาการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห	งชาติ ด	วน
ท่ีสุดท่ี มท ๐๖๐๒/ว ๙๓ ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนั้น เม่ือมีการประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย
ขนาดเล็ก (เขตพ้ืนท่ี อปท.และอําเภอ)  และพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยขนาดกลาง (เขตพ้ืนท่ีจังหวัด) โดย
ผู2อํานวยการจังหวัดประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยให2องค�กรปกครองส	วนท2องถ่ินปฏิบัติ ดังนี้  
    

ผู�อํานวยการท�องถ่ิน 

ศูนย�ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค�การบริหารส�วนตําบลห�วยไร� 

ส�วนปฏิบัติการ 

- รองนายก คนท่ี ๑ 
- ฝNายปVองกันและรักษาความ

สงบเรียบร2อย 
- กองช	าง/ส	วนโยธา 
- โรงพยาบาลส	งเสริมสุขภาพ

ตําบล 
- กํานัน 
- ผู2ใหญ	บ2าน ๑๔  หมู	บ2าน 
- สมาชิกสภา อบต.ห2วยไร	 
- อาสาสมัครต	างๆ  เช	น      

อปพร. /ตํารวจบ2าน /อสม. 
- ผู2นําชุมชน 
                   ฯลฯ 
 

ส�วนสนับสนุน ส�วนอํานวยการ 

- ปลัด อบต.ห2วยไร	 
- สํานักปลัด อบต.ห2วยไร	 
- ผู2ใหญ	บ2าน ๑๔ หมู	บ2าน 
- สมาชิกสภา อบต.ห2วยไร	 
- อาสาสมัครต	างๆ  เช	น      

อปพร. /ตํารวจบ2าน /อสม. 
- ผู2นําชุมชน 

 
ฯลฯ 

 
 
 
 

 
 

- รองนายก คนท่ี ๒ 
- กองสวัสดิการและสังคม 
- สํานักการศึกษา 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล2อม 
- กองคลัง 
- ผู2ใหญ	บ2าน ๑๔ หมู	บ2าน 
- สมาชิกสภา อบต.ห2วยไร	 
- อาสาสมัครต	างๆ  เช	น อปพร. 

/ตํารวจบ2าน /อสม. 
- ผู2นําชุมชน 

ฯลฯ 
 
 

- กองวิชาการและแผนงาน 
(เทศบาล) 

- สํานักปลัด อบต.  
(งานประชาสัมพันธ�) 

ศูนย�ข�อมูลประชาสัมพันธ�ร�วม 
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          (๑) ให2ผู2บริหารท2องถ่ินขององค�กรปกครองส	วนท2องถ่ินแห	งพ้ืนท่ีนั้นในฐานะ
ผู2อํานวยการท2องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติหน2าท่ี
ในการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท2องถ่ินของตน และมีหน2าท่ีช	วยเหลือผู2อํานวยการจังหวัด และ
ผู2อํานวยการอําเภอตามท่ีได2รับมอบหมาย 
          (๒) ให2ผู2อํานวยการท2องถ่ิน มีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหน2าท่ี
ของเจ2าพนักงานและอาสาสมัครให2เป4นไปตามพระราชบัญญัติปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
          (๓) เม่ือเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครองส	วนท2องถ่ินใด ให2ผู2อํานวยการ
ท2องถ่ินแห	งพ้ืนท่ีนั้นเข2าดําเนินการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีโดยเร็วเป4นลําดับแรก และแจ2งให2
ผู2อํานวยการอําเภอและผู2อํานวยการจังหวัดทราบ ในกรณีท่ีผู2อํานวยการท2องถ่ินมีความจําเป4นต2องได2รับความ
ช	วยเหลือจากเจ2าหน2าท่ีของรัฐหรือหน	วยงานของรัฐท่ีอยู	   นอกเขตขององค�กรปกครองส	วนท2องถ่ินแห	งพ้ืนท่ีของตน 
ให2แจ2งผู2อํานวยการอําเภอ หรือผู2อํานวยการจังหวัด เพ่ือสั่งการโดยเร็ว  
          (๔) ในกรณีท่ี พ้ืน ท่ี ท่ี เ กิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู	 ในความรับผิดชอบของ
ผู2อํานวยการท2องถ่ินหลายคน ผู2อํานวยการท2องถ่ินคนหนึ่งคนใด จะใช2อํานาจหรือปฏิบัติหน2าท่ีเข2าดําเนินการปVองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางก	อนแล2วให2แจ2งผู2อํานวยการท2องถ่ินอ่ืนทราบโดยเร็ว 
          (๕) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีขององค�กรปกครองส	วนท2องถ่ินแห	งพ้ืนท่ีใด ให2
เป4นหน2าท่ีของผู2อํานวยการท2องถ่ินซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดต	อหรือใกล2เคียงกับองค�กรปกครองส	วนท2องถ่ินแห	งพ้ืนท่ีนั้น  ท่ีจะ
สนับสนุนการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
          (๖) ให2องค�กรปกครองส	วนท2องถ่ินในพ้ืนท่ีให2ความช	วยเหลือผู2ประสบภัยโดยเร็ว และ
ให2นําแผนปฏิบัติการในการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค�กรปกครองส	วนท2องถ่ิน และแผนเผชิญเหตุท่ีมีอยู	มา
เป4นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
          (๗) ให2องค�กรปกครองส	วนท2องถ่ินในพ้ืนท่ีพิจารณาระเบียบงบประมาณและกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข2องในการช	วยเหลือผู2ประสบภัย มุ	งประโยชน�ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชนเป4นลําดับ
แรกๆ 
          (๘) หากเหตุการณ�สาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของท2องถ่ินนั้นๆ จะ
รับมือกับสาธารณภัยนั้นๆ ได2 และผู2อํานวยการท2องถ่ินได2รับการสนับสนุน ให2แจ2งผู2อํานวยการอําเภอเพ่ือสั่งการให2
องค�กรปกครองส	วนท2องถ่ินอ่ืนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอให2การสนับสนุนการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีประสบ
สาธารณภัย เพ่ือปVองกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยให2ยุติโดยเร็ว 
                      ๔.2.2 การประกาศเขตการให�ความช�วยเหลือผู�ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
         เม่ือมีการประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยแล2ว หากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนนั้นเป4น      
ภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว	าด2วยเงินทดรองราชการเพ่ือช	วยเหลือผู2ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. 
๒๕๕๖ และท่ีแก2ไขเพ่ิมเติม และมีความจําเป4นต2องใช2จ	ายเงินทดรองราชการเพ่ือช	วยเหลือผู2ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือดร2อนเฉพาะหน2าของผู2ประสบภัย แต	มิได2มุ	งหมายท่ีจะชดใช2ความเสียหาย    แก	ผู2ใด ให2
เป4นอํานาจของผู2ว	าราชการจังหวัดร	วมกับคณะกรรมการให2ความช	วยเหลือผู2ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 
ดําเนินการประกาศเขตให2ความช	วยเหลือผู2ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ�และวิธีการ     ท่ี
กระทรวงการคลังกําหนดต	อไป โดยมี “คณะกรรมการให2ความช	วยเหลือผู2ประสบภัยพิบัติอําเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)    มี
นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู2เป4นหัวหน2าก่ิงอําเภอเป4นประธาน มีผู2แทนองค�กรปกครองส	วนท2องถ่ินในเขตอําเภอหรือ
ก่ิงอําเภอนั้นหนึ่งคนสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนในอําเภอหรือก่ิงอําเภอท่ีรับผิดชอบและให2ความ
ช	วยเหลือเสนอต	อ “คณะกรรมการให2ความช	วยเหลือผู2ประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือประกาศเขตการให2
ความช	วยเหลือฯ ต	อไป ท้ังนี้ องค�กรปกครองส	วนท2องถ่ินเป4นผู2สํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน
ในแต	ละพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบตามอํานาจหน2าท่ีท่ีกําหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เป4นผู2ตรวจสอบและกลั่นกรองการให2ความ
ช	วยเหลือผู2ประสบภัยพิบัติจากการสํารวจความเสียหายดังกล	าวข2างต2น 
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                 ๔.๓ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
    4.3.1 แนวทางปฏิบัติในการจัดการเม่ือเกิดสาธารณภัยในองคก�รปกครองส	วนท2องถ่ิน ให2
ดำเนินการ ดังนี้ 
        (1) เม่ือเกิดหรือคาดว	าจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตองค�กรปกครองส	วนท2องถ่ิน แห	งพ้ืนท่ี
ใด ให2เป4นหน2าท่ีของผู2อำนวยการท2องถ่ินขององค�กรปกครองส	วนท2องถ่ินแห	งพ้ืนท่ีนั้น เข2าดำเนินการปVองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วและให2แจ2งผู2อำนวยการอำเภอท่ีรับผิดชอบในเขตพ้ืนท่ี และผู2อำนวยการจังหวัดทราบ
ทันที  
     (2) กรณีท่ีพ้ืนท่ีท่ีเกิดหรือคาดว	าจะเกิดสาธารณภัยอยู	ในความรับผิดชอบของ 
ผู2อำนวยการท2องถ่ินหลายคน ผู2อำนวยการท2องถ่ินคนหนึ่งคนใดจะใช2อำนาจหรือปฏิบัติหน2าท่ีไปพลางก	อนก็ได2 
แล2วให2แจ2งผู2อำนวยการท2องถ่ินอ่ืนทราบโดยเร็ว  
        (4) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน เจ2าพนักงานท่ีประสบเหตุมีหน2าท่ีต2องเข2าดำเนินการเบ้ืองต2น 
เพ่ือระงับภัยนั้น แล2วรีบรายงานให2ผู2อำนวยการท2องถ่ินเพ่ือสั่งการต	อไป และในกรณีจำเป4น อันไม	อาจหลีกเลี่ยงได2 
ให2เจ2าพนักงานมีอำนาจดำเนินการใดเพ่ือประโยชน�ในการคุ2มครองชีวิตหรือปVองกัน           อันตรายท่ีจะเกิดแก	
บุคคลได2  
          (5) กรณีเจ2าพนกังานจำเป4นต2องเข2าไปในอาคาร หรือสถานท่ีท่ีอยู	ใกล2เคียงกับ บริเวณท่ี
เกิดสาธารณภัยเพ่ือทำการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยให2กระทำได2ต	อเม่ือได2ร2บอนุญาตจาก              เจ2าของ
หรือผู2ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีแล2ว เว2นแต	ไม	มีเจ2าของหรือผูค2รอบครองอยู	ในเวลานั้น หรือ เม่ือมี
ผู2อำนวยการอยู	ด2วย และหากทรัพย�สินนั้นเป4นสิ่งท่ีทำให2เกิดสาธารณภัยได2ง	าย ให2เจ2าพนักงานมีอำนาจ สั่งให2
เจ2าของหรือผู2ครอบครองขนย2ายทรัพย�สินออกจากอาคารหรือสถานท่ีดงักล	าวได2หากเจ2าของหรือ ผู2ครอบครองไม	
ปฏิบัติตามคำสั่ง ให2เจ2าพนักงานมีอำนาจขนย2ายทรัพย�สินนั้นได2ตามความจำเป4น แก	การปVองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย โดยเจ2าพน2กงานไม	ต2องรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอัน เกิดจากการกระทำดังกล	าว  
       (7) ให2ผู2อำนวยการในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบสำรวจความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและ ทำบัญชี
รายชื่อผู2ประสบภัยและทรัพย�สินท่ีเสียหายไว2เป4นหลักฐาน พร2อมท้ังออกหนังสือรับรอง ให2ผู2ประสบภัยไว2เป4น
หลักฐานในการรับการสงเคราะห�และฟklนฟู 
      4.3.2 หลักการปฏิบัติ 
     (1)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให2เจ2าหน2าท่ีเจ2า
พนักงาน และอาสาสมัครต	างๆ ท่ีมาร	วมปฏิบัติงานเข2ารายงานตัวท่ีศูนย�ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ห�วยไร� ในพ้ืนท่ีท่ี
เกิดภัย ก	อนรับมอบภารกิจและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ไปปฏิบัติ 
      (2)  การเข�าควบคุมสถานการณ� คํานึงถึงหลักการ ดังนี้ 
       (2 .1)  การปฏิ บัติการระยะ ๒๔ ช่ัวโมงแรก  เน2นการค2นหาผู2 รอดชีวิ ต                 
การรักษาพยาบาลผู2บาดเจ็บ น้ําด่ืม อาหารปรุงสําเร็จ เสื้อผ2า ฯลฯ 
        (2.2)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ช่ัวโมง (1-2 วัน) เน2นการค2นหาผู2รอดชีวิต และ
ทรัพย�สิน สืบหาญาติ จัดต้ังศูนย�พักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ําด่ืม ยารักษาโรค 
เครื่องครัว 
       (2.๓)  การปฏิบัติการระยะ ๔๘ - ๗๒ ช่ัวโมง (๒-๓ วัน) เน2นการค2นหาผู2รอดชีวิต การ
สืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห�เบ้ืองต2น เงินชดเชย การค2นหาทรัพย�สินและข2อมูลการ
ให2ความช	วยเหลือ ฯลฯ 
 
                              
 



แผนปฏิบัติการในการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ห�วยไร!   พ.ศ. ๒๕๖๑ หน�า ๓๒ 
 

 
                              (2.4)  การปฏิ บัติ การค�นหาหลังระยะ ๗๒ ช่ัวโมง ข้ึนไป (หลัง  ๓ วัน 
ข้ึนไป) ให2พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค2นหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเน2นการช	วยเหลือชีวิตคนก	อน ตามด2วย
ทรัพย�สิน พร2อมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานให2ครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกําลังพลเพ่ือให2สามารถ
ปฏิบัติงานได2อย	างต	อเนื่อง  ฯลฯ 
    ๔.3.๓ การควบคุมสถานการณ�และการเผชิญเหตุ 
           ศูนย�ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ห2วยไร	 ได2วางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนอย	าง
เป4นระบบ โดยกําหนดโครงสร2างองค�กร ข2อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการใช2
แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือให2การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป4นไปอย	างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  (๑) การรับแจ2งเหตุและการรายงาน 
                                    ให2ผู2รับผิดชอบจัดทํารายงานข2อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ท้ังด2านสถานการณ�สาธารณภัย ด2าน
การปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด2านการให2ความช	วยเหลือ และด2านอ่ืนๆ ท่ีจําเป4น โดยคํานึงถึงความ
ถูกต2อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให2ชุมชน/หมู	บ2านสํารวจความเสียหายและความต2องการเบ้ืองต2นตามแบบรายงานเหตุ
ด	วนสาธารณภัย แล2วรายงานต	อศูนย�ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ห�วยไร� 
  (๒) การประเมินสถานการณ�ในภาวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดังต	อไปนี้ 

(๒.๑) นําข2อมูลท่ีได2ท้ังหมดมาวิเคราะห�สถานการณ�สาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน      
(๒.๒) กําหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางท่ีดีท่ีสุดและมีความเสี่ยงน2อยท่ีสุด 

       (๒.๓) มีการคาดการณ�เพ่ิมเติมในเรื่องปRจจัยความเสี่ยงท่ีเพ่ิมข้ึน การขอรับการสนับสนุน
เพ่ิมเติม 
       (๒.๔) การจัดการข2อมูล ให2หัวหน2าทีมเป4นผู2นําในการสอบถามสํารวจข2อมูลสถานท่ี 
สิ่งท่ีเป4นอันตรายต	อนักกู2ภัย พร2อมท้ังบันทึกวัน เวลา ชื่อท่ีอยู	ผู2ให2ข2อมูล และรายงานข2อมูล           ให2ศูนย�
ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ห2วยไร	 ทราบ มีการบรรยายสรุปให2ลูกทีมทราบ กําหนดพ้ืนท่ีอันตราย พ้ืนท่ีปฏิบัติการ 
พ้ืนท่ีปลอดภัย รวมท้ังตัดระบบต	างๆ ได2แก	 แก�ส ไฟฟVา ประปา เป4นต2น ซ่ึงเป4นอันตรายต	อนักกู2ภัย 
   (๒.๕) การสั่งการ ผู2สั่งการต2องเป4นคนเดียวท่ีสามารถชี้แจงการปฏิบัติได2 การสั่งการ
ต2องชัดเจน ไม	คลุมเครือ มีความม่ันใจและเด็ดขาด หัวหน2าหน	วยหรือผู2ควบคุมชุดปฏิบัติการต2องรายงานตัวต	อผู2อยู	
ในเหตุการณ� และต	อผู2บัญชาการเหตุการณ� ณ จุดเกิดเหตุ ท้ังก	อนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 
 (๒.๖) การรวบรวมข2อมูล ได2แก	 ปRญหาอุปสรรคข2อขัดข2อง สาเหตุของการเกิด
เหตุการณ� ผลการปฏิบัติ รวมท้ังแนวทางการแก2ไขและนําข2อเสนอแนะมาวิเคราะห� 
    (๔) การค2นหาและช	วยชีวิต 
        - กําหนดเขตและกันเขตพ้ืนท่ีประสบภัย ห2ามไม	ให2ผู2ท่ีไม	มีหน2าท่ีและความรับผิดชอบเข2า
พ้ืนท่ีประสบภัย 
        - สนธิกําลังเข2าปฏิบัติการค2นหาช	วยเหลือผู2ประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใช2หน	วย         
กู2ชีพกู2ภัยเข2าปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย พร2อมอุปกรณ� เครื่องมือ เครื่องจักร ท่ีจําเป4นในการกู2ชีพกู2ภัย 
        - กรณีมีสถานการณ�รุนแรง ควรจัดหาอุปกรณ�ท่ีใช2เทคโนโลยีข้ันสูงมาใช2ในการกู2ภัย 
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ตารางท่ี ๔-๑ :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ องค�การบริหารส�วนตําบลห�วยไร� 
ลําดับ

ท่ี 
การปฏิบัติ ส�วนงานท่ี

รับผิดชอบ 
หน�วยรับผิดชอบ/ผู�รับผิดชอบใน

พ้ืนท่ี 
(ระบุเบอร�โทรศัพท�) 

๑ จัดตั้งศูนย�ปฏิบัติการฉุกเฉินท2องถ่ิน (ตามข2อ 4.1) ส�วนอํานวยการ   ๐๔๔-๐๕๖๑๓๕ 
๒ รับแจ�งเหตุและรายงานสถานการณ� 

  จัดเตรียมเจ2าหน2าท่ีเพ่ือรับแจ2งเหตุและรายงานสถานการณ�ให2กอง
อํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห2วยไร	 และกอง
อํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอทราบเพ่ือจะได2เสนอ    
ผู2ว	าราชการจังหวัด/ผู2 อํานวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพ้ืนท่ี
ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตพ้ืนท่ีการให2ความช	วยเหลือฯ ต	อไป            
จนกว	าสถานการณ�สิ้นสุด 

ส�วนอํานวยการ 
 

-สํานักปลัด(ผู�รับผิดชอบหลกั) 
-ส�วนโยธา 
-ตํารวจ 
-กํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน 
/ผู�นําชุมชน 

๓ ออกสํารวจพ้ืนท่ีและประเมินสถานการณ� 
จัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วเข2าสํารวจพ้ืนท่ีและประเมินสถานการณ� เพ่ือวางแผน
รับมือกับสถานการณ�ภัย 

ส�วนอํานวยการ 
 

-สํานักปลัด(ผู�รับผิดชอบหลกั) 
-ส�วนโยธา 
-ตํารวจ 
-กํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน 
/ผู�นําชุมชน 
คณะกรรมการปKองกันและบรรเทา
สาธารณภัย หมู�บ�าน/ชุมชน 

๔ ประเมินสถานการณ�ในภาวะฉุกเฉิน 
  วิเคราะห�และประเมินสถานการณ�การเกิดสาธารณภัยเพ่ือการตัดสินใจ
แก2ปRญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พ้ืนท่ีและ
ประชาชนผู2ท่ีจะได2รับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของ
พ้ืนท่ีในการรับภัย แนวโน2มการเกิดภัยซํ้าข้ึนอีก ภัยท่ีตามมา รวมถึงภัยท่ีมี
ความซับซ2อน เพ่ือกําหนดแนวทางการตอบโต2และการแจ2งเตือนภัย 

ส�วนอํานวยการ 
 

-สํานักปลัด(ผู�รับผิดชอบหลกั) 
-ส�วนโยธา 
-ตํารวจ 
-กํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน 
/ผู�นําชุมชน 
คณะกรรมการปKองกันและบรรเทา
สาธารณภัย หมู�บ�าน/ชุมชน 

๕ 
 
 
 

 

 บริหารจัดการข2อมูลข	าวสารในภาวะฉุกเฉินอย	างถูกต2อง ชัดเจน และเป4นระบบ  ส�วนอํานวยการ 
 

-สํานักปลัด(ผู�รับผิดชอบหลกั) 
-กํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน 
/ผู�นําชุมชน   /คณะกรรมการ
ปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หมู�บ�าน/ชุมชน 

๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แจ�งเตือนประชาชน 
  (๑) ตรวจสอบข2อมูลยืนยันความถูกต2องของการเกิดสาธารณภัยจาก
หน	วยงานท่ีเก่ียวข2องทุกแหล	ง ก	อนแจ2งเตือนผ	านช	องทางการสื่อสารทุก
ชนิด  
  (๒) ดําเนินการแจ2งเตือนภัยไปยังชุมชนพ้ืนท่ีประสบภัยและพ้ืนท่ี 
 
ข2างเคียง โดยสื่อ ข	ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ�เตือนภัยท่ีมีอยู	ของ
ชุมชน เช	น วิทยุชุมชน หอกระจายข	าว หอเตือนภัย โทรโข	ง เป4นต2น 
  (๓) ข2อมูลการแจ2งเตือนภัยต2องชัดเจน ทันเวลา ถูกต2อง และเข2าใจง	าย    
บ	งบอกถึงอันตรายท่ีกําลังจะเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพย�สิน วิธีการปฏิบัติ
ของ 
ประชาชน รวมท้ังวิธีการแจ2งเหตุ โดยต2องแจ2งเตือนจนกว	าสถานการณ�ภัย 
จะสิ้นสุด 
 (๔) ในกรณีเกิดไฟฟVาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัย          
ไม	สามารถใช2ได2 ให2ใช2สัญลักษณ�การเตือนภัย เช	น ธง นกหวีด หรือการ
เตือนภัยอ่ืนท่ีได2มีการซักซ2อมความเข2าใจกับประชาชนไว2แล2ว เป4นต2น 

ส�วนอํานวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-สํานักปลัด(ผู�รับผิดชอบหลกั) 
-ส�วนโยธา 
-กํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน/ผู�นําชุมชน 

-อาสาสมัครแจ�งเตือนภัย 
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ลําดับ
ท่ี 

การปฏิบัติ ส�วนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน�วยรับผิดชอบ/ผู�รับผิดชอบใน
พ้ืนท่ี 

(ระบุเบอร�โทรศัพท�) 
๗ อพยพผู�ประสบภัย  

กรณีเมื่อเกิดหรือใกล2จะเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ี และมีผู2อยู	อาศัยในพ้ืนท่ี
น้ันจะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเท	าท่ีจําเป4นแก	การปVองกันและ
บรรเทา   สาธารณภัย พร2อมท้ังรายงานผู2อํานวยการท2องถ่ิน ผู2อํานวยการ
อําเภอ ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตาม ข2อ ๔.๗ 

    ส�วนปฏิบัติการ 
 

-สํานักปลัด(ผู�รับผิดชอบหลกั) 
-ส�วนโยธา 
-กํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน/ผู�นําชุมชน 

-อาสาสมัครแจ�งเตือนภัย 

๘ 
 
 
 
 

กําหนดพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  
เป4นพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการจัดตั้งข้ึนเพ่ือใช2เป4นสถานท่ีจัดเก็บและพักรอ
ช่ัวคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ� เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)   
ท่ีได2มาและพร2อมใช2 เพ่ือรอการสั่งใช2ทรัพยากร  

ส�วนอํานวยการ 
 

-ผู�อํานวยการท�องถิ่น/หัวหน�าฝiาย
ปKองกันและปฎิบัติการ 

(ผู�รับผิดชอบหลกั) 
-ฝiายอํานวยการ 
-ฝiายการเงิน 

๙ ระดมทรัพยากรเข�าสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
  (๑) ระดมทรัพยากร ท้ังกําลังคน วัสดุอุปกณ� เครื่องมือ เครื่องจักร มายัง
จุดรวบรวมทรัพยากรเพ่ือรอรับการมอบหมายภารกิจ ให2พร2อมใช2ตลอด 
24 ช่ัวโมง เพ่ือรอการสั่งใช2เข2าสนับสนุนการปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย 
  (๒) ระดมทรัพยากรเข2าพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พร2อมท้ัง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ� เครื่องมือเครื่องใช2 และ
พลังงาน เพ่ือจัดการสาธารณภัย 

ส�วนสนับสนุน 
 

-ผู�อํานวยการท�องถิ่น/หัวหน�าฝiาย
ปKองกันและปฎิบัติการ 

(ผู�รับผิดชอบหลกั) 
-ฝiายอํานวยการ 
-ฝiายการเงิน 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดและแบ�งโซนพ้ืนท่ีในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ  
ออกเป4น  ๓   โซน ประกอบด2วย      
      โซนท่ี ๑ ประกอบด2วย หมู	 ๑, ๒, ๓, ๑๐ มผีู2ใหญ	บ2านหมู	 ๑, ๒, ๓ ,
๑๐  รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
      โซนท่ี ๒ ประกอบด2วย หมู	 ๑๔, ๑๓, ๘, ๖ มีผู2ใหญ	บ2านหมู	 ๑๔, ๑๓, 
๘, ๖  รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
      โซนท่ี ๓ ประกอบด2วย หมู	 ๔, ๕, ๗, ๙, ๑๑, ๑๒  มีผู2ใหญ	บ2านหมู	 
๔, ๕, ๗, ๙, ๑๑, ๑๒รับผดิชอบพ้ืนท่ี 
หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพ้ืนท่ีได2ตามสถานการณ�และขนาดของพ้ืนท่ี 

ส�วนอํานวยการ 
 

-สํานักปลัด(ผู�รับผิดชอบหลกั) 
-ส�วนโยธา 
-กํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน/ผู�นําชุมชน 
-อาสาสมัครแจ�งเตือนภัย 

๑๑ จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนท่ีเร็วเข�าปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
  สั่งให2หน	วยกู2ชีพกู2ภัยเข2าปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย เพ่ือควบคุม
สถานการณ�ไม	ให2ลุกลามขยายตัว 
 

   ส�วนปฏิบัติการ 
 

-ผู�อํานวยการท�องถิ่น/หัวหน�าฝiาย
ปKองกันและปฎิบัติการ 

(ผู�รับผิดชอบหลกั) 
-ฝiายรักษาความสงบเรียบร�อย 
-ฝiายอํานวยการ 
-ฝiายการเงิน 
-หมู�บ�าน/ชุมชน 
-กํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน 
-อาสาสมัครแพทย�ฉุกเฉิน 
-อปพร./มิสเตอร�เตือนภัย/OT0S 
 /อาสาสมัครต�างๆ 

 ให2เจ2าหน2าท่ี เจ2าพนักงาน และอาสาสมัครต	างๆ ท่ีมาร	วมปฏิบัติงาน        
เข2ารายงานตัวท่ีศูนย�ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ห2วยไร	 ก	อนรับมอบภารกิจ
และพ้ืนท่ีรับผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ�ในการเข2า
สนับสนุนจัดการสาธารณภยั 

ส�วนปฏิบัติการ 
 

-สํานักปลัด(ผู�รับผิดชอบหลกั) 
-ส�วนโยธา 
-กํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน/ผู�นําชุมชน 
-อาสาสมัครแจ�งเตือนภัย 

๑๒ การเผชิญเหตุ 
 (๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก ให2ความสําคัญในการค2นหา
ผู2รอดชีวิตเป4นลําดับแรก ต	อด2วยการรักษาพยาบาลผู2บาดเจ็บ มีแนวทาง

ส�วนปฏิบัติการ 
 

-ผู�อํานวยการท�องถิ่น/หัวหน�าฝiาย
ปKองกันและปฎิบัติการ 

(ผู�รับผิดชอบหลกั) 



แผนปฏิบัติการในการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ห�วยไร!   พ.ศ. ๒๕๖๑ หน�า ๓๕ 
 

ลําดับ
ท่ี 

การปฏิบัติ ส�วนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน�วยรับผิดชอบ/ผู�รับผิดชอบใน
พ้ืนท่ี 

(ระบุเบอร�โทรศัพท�) 
ปฏิบัติ ดังน้ี 

 (๑.๑) กําหนดเขตและกันเขตพ้ืนท่ีประสบภัย ห2ามมิให2ผู2 ท่ีไม	มี
หน2าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเก่ียวข2องเข2าพ้ืนท่ีประสบภัยโดยเด็ดขาด 

 (๑.๒) สนธิกําลังเข2าปฏิบัติการค2นหาช	วยเหลือผู2ประสบภัยโดยเร็ว 
ดังน้ี 

         (๑.๒.๑) สั่งการให2หน	วยกู2ชีพกู2ภัยท่ีมีศักยภาพเข2าปฏิบัติงาน  
ในพ้ืนท่ีประสบภัย 

         (๑ .๒ .๒)  สั่ งการให2 เจ2 าหน2 า ท่ี ท่ี รับผิดชอบเครื่ องมือ 
เครื่องจักร  ท่ีจําเป4นในการกู2ชีพกู2ภัย เข2าปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัย 

         (๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตว�เลี้ยงตามความจําเป4นของ
สถานการณ�ภัย 
                (๑.๒.๔) กรณีพ้ืนท่ีใดเป4นพ้ืนท่ีวิกฤต ไม	สามารถเข2าพ้ืนท่ี     
โดยทางรถยนต�หรือทางเรือได2  ให2ประสานขอรับการสนับสนุน
เฮลิคอปเตอร�จากหน	วยงานทหารหรือตํารวจในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีใกล2เคียง
เพ่ือช	วยเหลือผู2ประสบภัยอย	างเร	งด	วน 
            (๑.๒.๕) จัดตั้งศูนย�พักพิงช่ัวคราวแก	ผู2ประสบภัยท่ีบ2านเรือน
เสียหายอย	างเร	งด	วนเป4นลําดับแรก และจัดระเบียบศูนย�พักพิงช่ัวคราว 
พร2อมท้ังลงทะเบียนผู2อพยพ 
            (๑.๒.๖) ระดมกําลังแพทย�และพยาบาลจากโรงพยาบาลส	งเสริม
สุขภาพประจําตําบลใกล2เคียง เข2าช	วยปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัย 
           (๑.๒.๗) กรณีโครงสร2างพ้ืนฐานได2รับความเสียหายให2เร	ง
ซ	อมแซมเส2นทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟVา และประปา แล2วแต	กรณี   
ให2สามารถใช2การได2หรือจัดทําระบบสํารองเพ่ือให2ชุดปฏิบัติการสามารถ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได2 
                (๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพ้ืนฐาน ตลอดจน
จัดหาอาหารท่ีปรุงสําเร็จ นํ้าดื่ม เครื่องยังชีพท่ีจําเป4นให2แก	ประชาชนและ
เจ2าหน2าท่ีท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัยให2เพียงพอและท่ัวถึง 
  (๒) การปฏิ บั ติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน)  ให2
ความสําคัญในการค2นหาผู2รอดชีวิตและทรัพย�สิน การสืบหาญาติ การ
จัดตั้งศูนย�พักพิงช่ัวคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร นํ้าดื่ม 
ยารักษาโรค เครื่องครัว ข2อมูลสถานการณ� มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
         
 
(๒.๑) สํารวจความต2องการของผู2ประสบภัยในเบ้ืองต2น เพ่ือกําหนด
มาตรการช	วยเหลืออย	างต	อเน่ืองในช	วงระหว	างเกิดภัยและจัดทําบัญชี    
การช	วยเหลือผู2ประสบภัย 
        (๒.๒) จัดเจ2าหน2าท่ีปฏิบัติงานด2านการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ�  
ท่ีจําเป4นมายังพ้ืนท่ีประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสํารองให2เพียงพอ 
        (๒.๓) จัดส	งปRจจัยสี่ท่ีจําเป4นต	อการดํารงชีวิต เช	น อาหาร นํ้าดื่ม 
เครื่องนุ	งห	ม และยารักษาโรค เป4นต2น มายังศูนย�พักพิงช่ัวคราว 
        (๒.๔) ตรวจสอบเส2นทางคมนาคมท่ีได2รับความเสียหายจาก           
สาธารณภัย พร2อมท้ังติดปVายเตือน หรือวางแผนปzดก้ันช	องทางจราจร       
ให2ประชาชนผู2ใช2เส2นทางทราบ จัดเจ2าหน2าท่ีตํารวจหรืออาสาสมัครอํานวย
ความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย 

-ฝiายรักษาความสงบเรียบร�อย 
-ฝiายอํานวยการ 
-ฝiายการเงิน 
-หมู�บ�าน/ชุมชน 
-กํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน 
-อาสาสมัครแพทย�ฉุกเฉิน 
-อปพร./มิสเตอร�เตือนภัย/OT0S 

 /อาสาสมัครต�างๆ 



แผนปฏิบัติการในการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ห�วยไร!   พ.ศ. ๒๕๖๑ หน�า ๓๖ 
 

ลําดับ
ท่ี 

การปฏิบัติ ส�วนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน�วยรับผิดชอบ/ผู�รับผิดชอบใน
พ้ืนท่ี 

(ระบุเบอร�โทรศัพท�) 
        (๒.๕) รักษาความสงบเรียบร2อยและจัดการจราจรในพ้ืนท่ีประสบ
ภัยและศูนย�พักพิงช่ัวคราว 
        (๒.๖) ตั้งศูนย�ข2อมูลผู2ประสบภัย เพ่ือรวบรวมและเป4นแหล	งข2อมูล   
ในการติดต	อประสานงานให2ประชาชนสามารถสอบถามข2อมูลผู2บาดเจ็บ
และเสียชีวิตได2 
  (๓) การปฏิ บั ติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน)  ให2
ความสําคัญกับการค2นหาผู2รอดชีวิตอย	างต	อเน่ืองจากปฏิบัติการระยะ ๒๔ 
– ๔๘ ช่ัวโมงแรก การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การ
สงเคราะห�เบ้ืองต2น อาหาร นํ้าดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การค2นหา
ทรัพย�สิน และข2อมูลการให2ความช	วยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
        (๓.๑) กรณีมีผู2เสียชีวิตจํานวนมากให2จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ� 
เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตู2แช	ศพ) พร2อมท้ังให2หน	วยงานท่ี
เก่ียวข2องตรวจชันสูตรเบ้ืองต2น บันทึกข2อมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน 
และเตรียมข2อมูลท้ังหมดเพ่ือการตรวจพิสูจน�เอกลักษณ�บุคคล 
        (๓.๒) การจัดหน	วยบริการประกันสังคมเคลื่อนท่ีและให2บริการ
ทางการแพทย� 
        (๓.๓)  การประเมินสถานการณ�ภัยอย	างใกล2ชิด ตลอดจนประสาน 
การช	วยเหลือ รับเรื่องราวร2องทุกข� ประสานรับข2อมูลความเสียหาย
เบ้ืองต2น ความต2องการเบ้ืองต2น 
  (๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ชั่วโมง (๓ วัน) ขึ้นไป ให2พิจารณา
สนับสนุนการปฏิบัติการค2นหาระยะ ๒๔ ช่ัวโมงแรก (๑ วัน) เป4นลําดับ
แรกก	อน    การปฏิบัติการค2นหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ช่ัวโมง (๑ – ๒ วัน) 
และการปฏิบัติการค2นหาระยะ ๔๘ – ๗๒ ช่ัวโมง (๒ – ๓ วัน) ตามลําดับ 
โดยเน2นการช	วยเหลือชีวิตคนก	อน ตามด2วยทรัพย�สิน พร2อมท้ังสนับสนุน
การปฏิบัติงานให2ครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกําลังพล
เพ่ือให2สามารถปฏิบัติงานได2อย	างมีประสิทธิภาพและต	อเน่ือง 

๑๓ ปกปVองสถานท่ีสําคัญ เช	น โรงพยาบาล  โรงเรียน วัด เขตพระราชฐาน 
แหล	งโบราณสถาน (ถ2ามี) เป4นต2น และปกปVองระบบสาธารณูปโภค  เช	น 
ระบบไฟฟVา  ระบบประปา เป4นต2น 

ส�วนปฏิบัติการ 
 

-ผู�อํานวยการท�องถิ่น/หัวหน�าฝiาย
ปKองกันและปฎิบัติการ 
-ฝiายรักษาความสงบเรียบร�อย 
-ฝiายอํานวยการ 
 
 
 
-ฝiายการเงิน 
-กํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน 
-อาสาสมัครแพทย�ฉุกเฉิน 
-อปพร./มิสเตอร�เตือนภัย/OT0S 
 /อาสาสมัครต�างๆ 

๑๔ การจัดต้ังและบริหารจัดการศูนย�พักพิงชั่วคราว (กรณีท่ีมีการอพยพ)  
รายละเอียดตามข2อ 4.๑๐  

ส�วนสนับสนุน 
 

-สํานักปลัด(ผู�รับผิดชอบหลกั) 
-ส�วนโยธา 
-ตํารวจ 
-กํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน 
/ผู�นําชุมชน 
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ลําดับ
ท่ี 

การปฏิบัติ ส�วนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน�วยรับผิดชอบ/ผู�รับผิดชอบใน
พ้ืนท่ี 

(ระบุเบอร�โทรศัพท�) 
  ๑๕ สงเคราะห�ช�วยเหลือผู�ประสบภัย 

  สงเคราะห�ช	วยเหลือผู2ประสบภัยและจัดส	งปRจจัยสี่ท่ีจําเป4นต	อการดํารงชีวิต 
เช	น อาหาร นํ้าดื่ม และเครื่องนุ	งห	ม เป4นต2น ไปยังพ้ืนท่ีประสบภัย 

ส�วนสนับสนุน 
 

-ผู�อํานวยการท�องถิ่น/หัวหน�าฝiาย
ปKองกันและปฎิบัติการ 
(ผู�รับผิดชอบหลกั) 

๑๖ การประเมินความเสียหายและความต2องการความช	วยเหลือในช	วงขณะเกิดภัย 
องค�กรปกครองส	วนท2องถ่ินแห	งพ้ืนท่ีสํารวจและจัดทําข2อมูลความต2องการ
ของผู2ประสบภัยในเบ้ืองต2น และรายงานให2อําเภอเพ่ือประกอบการร2องขอ
การสนับสนุน และนําไปกําหนดเป4นมาตรการและแนวทางในการช	วยเหลือ 
เช	น ความช	วยเหลือ ด2านอาหาร นํ้าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและ
การกําจัดสิ่งปฏิกูล เป4นต2น  

ส�วนอํานวยการ 
 

-สํานักปลัด(ผู�รับผิดชอบหลกั) 
-ส�วนโยธา 
-ตํารวจ 
-กํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน 
/ผู�นําชุมชน 

๑๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดตั้งศูนย�ประสานข2อมูลร	วม (Joint Information Center : JIC)  
ณ พ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงอยู	ภายใต2การกํากับ ดูแล ของศูนย�ข2อมูลประชาสัมพันธ�
ร	วม เพ่ือทําหน2าท่ีประสานข2อมูลข	าวสารสาธารณะท่ีเก่ียวข2องกับการ
ดําเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป4นศูนย�ท่ีอยู	ใกล2ชิดกับเหตุการณ� 
สามารถเข2าถึงข2อมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได2ตลอดเวลา จึงเป4นศูนย�กลางของการ
ติดต	อสําหรับสื่อข	าวสารทุกประเภทท่ีได2รับการกลั่นกรอง และรับรอง
ข2อมูล เพ่ือกระจายข2อมูลข	าวสารให2เกิดความถูกต2อง รวดเร็ว เป4นปRจจุบัน 
และต	อเน่ือง โดยให2เจ2าหน2าท่ีข2อมูลข	าวสารสาธารณะเข2ามาอยู	รวมกันใน  
ศูนย�ประสานข2อมูลร	วม 

ศูนย�ข�อมูล
ประชาสัมพันธ�ร�วม 

 

-สํานักปลัด(ผู�รับผิดชอบหลกั) 
-ส�วนโยธา 
-ตํารวจ 
-กํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน 
/ผู�นําชุมชน 

 ๑๘ -  กรณีมีผู2เสียชีวิตจํานวนมาก จัดให2มีการพิสูจน�เอกลักษณ�บุคคลให2เป4นไป
ตามอํานาจหน2าท่ีการปฏิบัติของสํานักงานตํารวจแห	งชาติ และหรือ ตาม
บันทึกข2อตกลงระหว	างหน	วยงานท่ีเก่ียวข2อง 
- กําหนดให2มีสถานท่ีรองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตู2แช	ศพ) และการ
เคลื่อนย2ายศพ หรือนําศพไปตรวจพิสูจน�เอกลักษณ�บุคคลตามระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียงข2องอย	างเป4นระบบ 

     ส�วนปฏิบัติการ 
 

-ผู�อํานวยการท�องถิ่น/หัวหน�าฝiาย
ปKองกันและปฎิบัติการ 
-ฝiายรักษาความสงบเรียบร�อย 
-ฝiายอํานวยการ 
-ฝiายการเงิน 
-กํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน 
-อาสาสมัครแพทย�ฉุกเฉิน 
-อปพร./มิสเตอร�เตือนภัย/OT0S 
 /อาสาสมัครต�างๆ 

๑๙ เมื่อสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ียุติแล2ว ให2ผู2อํานวยการท2องถ่ินรายงาน
สถานการณ�สาธารณภัยให2ผู2อํานวยการอําเภอทราบ และเมื่อมีการประกาศ
หรือยืนยันสถานการณ�สาธารณภัยในพ้ืนท่ียุติลงแล2ว ให2ดําเนินการอพยพ
ประชาชนกลับท่ีตั้งอย	างปลอดภัย 
 

ส�วนอํานวยการ 
 

-สํานักปลัด(ผู�รับผิดชอบหลกั) 
-ส�วนโยธา 
-กํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน/ผู�นําชุมชน 
-อาสาสมัครแจ�งเตือนภัย 

๒๐ อพยพกลับ กรณสีถานการณ�สาธารณภัยยุต ิ
  เมื่อได2รับแจ2งข	าวการยกเลิกสถานการณ�สาธารณภัยอย	างชัดเจน ให2ผู2นํา
ชุมชนหรือกลุ	มผู2นําอพยพรีบแจ2งผู2อพยพเพ่ือเตรียมความพร2อมในการ
อพยพกลับไปสู	ท่ีอยู	อาศัยต	อไป โดยจัดระเบียบและลําดับก	อนหลังการ
อพยพกลับ พร2อมท้ังประสานงานกับเจ2าหน2าท่ีท่ีดําเนินการควบคุมดูแล
การอพยพกลับ 

ส�วนปฏิบัติการ 
 

-สํานักปลัด(ผู�รับผิดชอบหลกั) 
-ส�วนโยธา 
-กํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน/ผู�นําชุมชน 
-อาสาสมัครแจ�งเตือนภัย 

๒๑ หากสถานการณ�สาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณ
ภัยซํ้าซ2อน เกินขีดความสามารถของ อบต.ห2วยไร	 ให2ร2องขอขอรับการ
สนับสนุนจากองค�กรปกครองส	วนท2องถ่ินข2างเคียงหรืออําเภอ 
  ให2ประสานขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการปVองกันและบรรเทา    
สาธารณภัย (อบต.โคกมั่งงอยข2างเคียง) และกองอํานวยการปVองกันและ

ส�วนอํานวยการ 
 

-สํานักปลัด(ผู�รับผิดชอบหลกั) 
-ส�วนโยธา 
-ตํารวจ 
-กํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน 
/ผู�นําชุมชน 
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ลําดับ
ท่ี 

การปฏิบัติ ส�วนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน�วยรับผิดชอบ/ผู�รับผิดชอบใน
พ้ืนท่ี 

(ระบุเบอร�โทรศัพท�) 
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอเพ่ือดําเนินการในส	วนท่ีเก่ียวข2องต	อไป 
 

คณะกรรมการปKองกันและบรรเทา
สาธารณภัย หมู�บ�าน/ชุมชน 

    
      ๔.๔ การส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน 
       การเตรียมความพร2อมด2านระบบและเครื่องมือสื่อสาร อบต.ห2วยไร	 มอบหมายให2งาน
ปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย เป4นผู2กํากับดูแลและใช2งานความถ่ีวิทยุ ๑๖๒.๘๒๕ เพ่ือใช2เป4นความถ่ีวิทยุกลาง
สําหรับติดต	อประสานงานระหว	างหน	วยงานของส	วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สําหรับการประสานงาน  
ด2านการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอ่ืนๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไม	ปกติ โดยกําหนดให2งาน
ปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย เป4นผู2ควบคุมดูแลการใช2งานภายใน อบต.ห2วยไร	 
       ๔.๔.๑ การปฏิบัติงานด�านการส่ือสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
           (๑) จัดต้ังศูนย�สื่อสารและจัดให2มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และ
ระบบสื่อสารอ่ืนๆ ท่ีจําเป4นให2ใช2งานได2ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ให2สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล	าวกับหน	วยงานอ่ืนได2
ตามปกติโดยเร็วอย	างท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 
           (๒) ใช2โครงข	ายสื่อสารทางโทรศัพท� โทรสาร และวิทยุสื่อสารเป4นหน	วยงานหลัก 
   หน	วยงานหลักท่ีวางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได2แก	งานปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หมายเลขโทรศัพท� ๐๔๔-๐๕๖๑๓๕ โทรสาร ๐๔๔-๐๕๖๑๓๖ 
 
                          ๔.๔.๒ หน�วยงานสนับสนุน ได2แก	 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี ช่ือหน�วยงาน 

 

นามเรียกขาน ความถ่ีวิทยุ โทรศัพท� โทรสาร หมายเหตุ 

1 มู ล นิ ธิ ส ว	 า ง
คุณธรรม 

  ห2วยไร	 ๑๖๘.๒๗๕ ๐๖๑๔๙๖๒๗๐๔ - - 

2 มู ล นิ ธิ ส ว	 า ง
พุทธธรรม 

- ๑๖๘.๔๗๕ - - - 
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          แผนภาพท่ี ๔-๓ : ผังส่ือสารในการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค�การบริหารส�วนตําบลห�วยไร� 
   ๔.๕ การประชาสัมพันธ�ข�อมูลข�าวสารในภาวะฉุกเฉิน 
       เป4นระบบและกระบวนการกระจายข2อมูลข	าวสารท่ีเกิดหรือคาดว	าจะเกิดสาธารณภัยข้ึน ให2
ส	วนราชการและประชาชนได2รับรู2และเข2าใจสถานการณ� โดยผ	านช	องทางการสื่อสารท่ีกําหนดไว2 เช	น โทรทัศน� วิทยุ 
หอกระจายข	าว ฯลฯ และวิธีอ่ืนๆ เพ่ือให2ประชาชนรับทราบ เข2าใจในสถานการณ�ท่ีถูกต2องและลดความต่ืนตระหนก 
โดยมอบให2ฝNายประชาสัมพันธ�ของ อบต.ห2วยไร	 เป4นหน	วยงานหลัก ดําเนินการ ดังนี้ 
       ๔..๕.๑ จัดต้ังศูนย�ข2อมูลประชาสัมพันธ�ร	วม (Join Information Center : JIC) ณ พ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุ ซ่ึง
อยู	ภายใต2การกํากับ ดูแล ของศูนย�ข2อมูลประชาสัมพันธ�ร	วม เพ่ือทําหน2าท่ีประสานข2อมูลข	าวสารสาธารณะ   ท่ี
เก่ียวข2องกับการดําเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเป4นศูนย�ท่ีอยู	ใกล2ชิดกับเหตุการณ� สามารถเข2าถึงข2อมูลท่ี
มีการเปลี่ยนแปลงได2ตลอดเวลา จึงเป4นศูนย�กลางของการติดต	อสําหรับสื่อข	าวสารทุกประเภทท่ีได2รับ การกลั่นกรอง 
และรับรองข2อมูล เพ่ือกระจายข2อมูลข	าวสารให2เกิดความถูกต2อง รวดเร็ว เป4นปRจจุบัน และต	อเนื่อง โดยให2เจ2าหน2าท่ี
ข2อมูลข	าวสารสาธารณะควรต2องเข2ามาอยู	รวมกันในศูนย�ประสานข2อมูลร	วม 

โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพ
ประจําตําบล 

โทรศัพท� ๐๔๔๘๑๐๓๖๙ 
โทรสาร ……………-………………. 

สายด	วน ๑๖๖๙ 
 

กองอํานวยการปKองกันและ            
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอคอน

สวรรค� 
โทรศัพท� ๐๔๔-๘๘๙๙๒๖ 

โทรสาร …………………-………………… 
กองอํานวยการปKองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย อบต.ห�วยไร� 
        โทรศัพท� ๐๔๔-๐๕๖๑๓๕ 
        โทรสาร ๐๔๔-๐๕๖๑๓๖   

ความถี่วิทยุ  ๑๖๒.๘๒๕  MHz 
 

การประปาส�วนภูมภิาค 
สาขาคอนสวรรค� 

โทรศัพท� ๐๔๔๘๘๒๖๗๗ 
 

กองอํานวยการปKองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

(อบต.โคกมั่งงอย) 
โทรศัพท� ๐๔๔๘๔๘๖๙๕ 

องค�กรภาคเอกชน  
มูลนิธิร�วมกตัญ�ู 

โทรศัพท�  
๐๖๑๔๙๖๒๗๐๔ 

 

กองอํานวยการปKองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดชยัภูม ิ

℡℡℡℡ โทรศัพท�  ๐๔๔-๘๑๓๓๒๓ 
℡℡℡℡ โทรสาร  ...............-.................. 

 

การไฟฟKาภูมิภาค 
สาขาย�อยคอนสวรรค� 

โทรศัพท� ๐๔๔-๘๘๙๑๒๔  
 

สถานีตํารวจภูธร
คอนสวรรค� 
โทรศัพท�      

๐๔๔-๘๘๙๑๐๒ 
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       ๔.๕.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกต2องของข2อมูลการเกิดภัยจากกํานัน ผู2ใหญ	บ2าน ผู2นําชุมชน 
อาสาสมัครแจ2งเตือนภัย กองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป รวมท้ังหน	วยงานท่ี
เก่ียวข2องก	อนแจ2งเตือนภัยผ	านช	องทางการสื่อสารทุกชนิด 
   
                          ๔.5.๓ ประชาสัมพันธ�ข2อมูลข	าวสารท่ีชัดเจน ทันเวลา ถูกต2อง และเข2าใจง	าย เป4นข2อมูลท่ี
บอกถึงอันตรายท่ีกําลังเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพย�สิน อันได2แก	 ลักษณะ ขนาด จุดท่ีเกิดภัย รัศมีความเสียหายตาม
พ้ืนท่ีการปกครอง ช	วงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งข้ึนหรือไม	 และประชาชนต2องปฏิบัติอย	างไร หรือต2องมีการ
อพยพหรือไม	 รวมท้ังวิธีการแจ2งเหตุ หมายเลขโทรศัพท� และการสื่อสารอ่ืนๆ ไปยังชุมชนพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยและพ้ืนท่ี
ข2างเคียง โดยสื่อ ข	ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ�การเตือนภัยท่ีมีอยู	ของชุมชน เช	น วิทยุชุมชน หอกระจายข	าว หอ
เตือนภัย โทรโข	ง เป4นต2น 
          ๔.5.๔ จัดให2มีเจ2าหน2าท่ีรับผิดชอบในการให2ข2อมูลเท	าท่ีจําเป4นเก่ียวกับการดําเนินการของ
ศูนย�ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ห2วยไร	 บัญชาการเหตุการณ�แก	สื่อมวลชน และประชาชน รวมท้ังรับฟRงข2อคิดเห็น ข2อมูล 
ข2อเรียกร2องของประชาชนท่ีได2รับผลกระทบจากสถานการณ�ภัยหรือจากการปฏิบัติของเจ2าหน2าท่ี 
          ๔.5.๕ กรณีท่ีมีข	าวเชิงลบ ให2แจ2งข2อมูลข	าวสาร และชี้แจงข2อเท็จจริงให2สาธารณชนทราบ 
              ๔.๖ การอพยพ 
       เม่ือเกิดหรือคาดว	าจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ีใด และการอาศัยอยู	ในเขตพ้ืนท่ีนั้น จะเป4น
อันตราย ให2ผู2มีอํานาจตามมาตรา ๒๘ แห	งพระราชบัญญัติปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (ผู2
บัญชาการ ผู2อํานวยการ และเจ2าพนักงานซ่ึงได2รับมอบหมาย) มีอํานาจสั่งอพยพผู2ซ่ึงอยู	ในพ้ืนท่ีนั้นออกไปจากพ้ืนท่ี
อย	างเป4นระเบียบ ท้ังนี้ ให2ดําเนินการอพยพไม	ตํ่ากว	า ๑๒  ชั่วโมงก	อนเกิดสาธารณภัย และจัดให2มีกองกําลัง
เจ2าหน2าท่ีเข2ารักษาความสงบเรียบร2อย เพ่ือปVองกันทรัพย�สินของประชาชน ให2ผู2นําชุมชนและหน	วยงานปฏิบัติตาม
ข้ันตอน ดังนี้ 
       ๔.๖.๑ การตัดสินใจอพยพ 
           (๑) การตัดสินใจอพยพในเขต อบต.ห2วยไร	 กําหนดให2  นายก อบต.ห2วยไร	      ใน
ฐานะผู2อํานวยการท2องถ่ิน หรือผู2ได2รับมอบหมายเป4นผู2ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนท่ี
ประสบภัย โดยมีปลัด อบต.ห2วยไร	  ในฐานะผู2ช	วยผู2อํานวยการท2องถ่ิน เป4นผู2ช	วย 
           (๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพ้ืนท่ีหมู	บ2าน กําหนดให2ผู2ใหญ	บ2านแต	ละหมู	บ2านเป4นผู2
ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนท่ีประสบภัย โดยมีผู2ช	วยผู2ใหญ	บ2านและสมาชิกสภา อบต.ห2วย
ไร	 เป4นผู2ช	วย ทุกข้ันตอนการปฏิบัติต2องประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณ�ไปยัง นายก อบต.ห2วยไร	  ใน
ฐานะผู2อํานวยการท2องถ่ิน เบอร�โทรศัพท� ๐๙๘-๗๕๐๘๐๑๗ 
         ๔.6.๒ เม่ือได2รับข2อมูลข	าวสารแจ2งเตือน ประชาชนต2องปฏิบัติตามข2อสั่งการของผู2อํานวยการ
ท2องถ่ิน โดยเตรียมตัวไว2ให2พร2อมสําหรับการอพยพ จัดเตรียมกระเป�าท่ีมีของมีค	า เงินสด เอกสารสําคัญ ของใช2
จําเป4นส	วนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ําด่ืม เท	าท่ีจําเป4น รวมท้ังดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวให2อยู	ในความสงบ ก	อน
ออกจากบ2านเรือนให2นํากระเป�าท่ีจัดเตรียมไว2ติดตัวไป ปzดบ2านเรือนให2มิดชิดท่ีสุดเท	าท่ีจะทําได2 และเดินทางไป
รวมกัน ณ จุดนัดหมายประจําชุมชนโดยเร็ว 
         ๔.6.๓ หน	วยอพยพ ต2องศึกษาเส2นทางท่ีจะเข2าสู	พ้ืนท่ีเปVาหมาย และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะสําหรับการอพยพให2พร2อมปฏิบัติหน2าท่ีอยู	ตลอดเวลา รวมท้ังติดต	อประสานงานกับผู2นําชุมชนหรือผู2นํา
หมู	บ2านทุกระยะ ประชาสัมพันธ�ให2คําแนะนําในข้ันตอนการอพยพต	อผู2อพยพ พร2อมท้ังจัดระเบียบและจัดแบ	ง
ประเภทของบุคคลตามลําดับความเร	งด	วน เช	น ผู2ปNวยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี ตามลําดับ ซ่ึงเป4น
กลุ	มเปราะบาง และดําเนินการปฏิบัติตามข้ันตอนการอพยพท่ีกําหนดไว2 
      ๔.6.๔ จัดเจ2าหน2าท่ีอาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบ2านเรือนของผู2อพยพ และควรประสาน
เจ2าหน2าท่ีตํารวจในท2องท่ีเพ่ือจัดส	งกําลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบ2านเรือนผู2อพยพเป4นระยะ แต	ถ2า
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สถานการณ�ล	อแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหน2าท่ีโดยเด็ดขาด แต	ถ2าสามารถออกปฏิบัติภารกิจได2ภายหลัง
เสร็จสิ้นภารกิจแล2วควรนําข2อมูลกลับมารายงานให2ผู2อพยพทราบโดยทันที เพ่ือปVองกันมิให2    ผู2อพยพเกิดความ
กังวลต	อความปลอดภัยในทรัพย�สินของตน 
       
         ๔.6.๕ ให2หน	วยงานอพยพอํานวยความสะดวกด2านปRจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ช	วยเหลือ
ผู2บาดเจ็บ บริการอาหารและน้ําด่ืม การดูแลรักษาความสะอาดให2ถูกสุขลักษณะ จัดเป4นสัดส	วนบริเวณปรุงอาหาร 
จัดระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จัดระบบการรับของบริจาคอย	างท่ัวถึงและเป4นธรรม 
         ๔.6.๖ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณ�สาธารณภัยอย	างใกล2ชิดและต	อเนื่องจากสื่อ
ทุกช	องทางรวมท้ังหน	วยงานท่ีเก่ียวข2อง และนําข2อมูลข	าวสารดังกล	าวแจ2งให2ผู2อพยพทราบทุกระยะ เพ่ือให2ผู2อพยพ
คลายความวิตกกังวล 

      ๔.7 การบริหารจัดการศูนย�พักพิงช่ัวคราว 
  การช	วยเหลือผู2ประสบภัยท่ีอาศัยในศูนย�พักพิงชั่วคราวในระยะต2น และระยะกลางให2ได2ผลดี 
จําเป4นต2องคํานึงถึงสิ่งสําคัญ ได2แก	 
  (๑) การดูแลด2านความปลอดภัย 
  (๒) การจัดการด2านสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเป4นอยู	 ให2มีความสะดวก 
  (๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมปVองกันโรคให2เป4นไปอย	างท่ัวถึง 
  (๔) การมีกิจกรรมฟklนฟูสุขภาพจิตร	วมกันเพ่ือทําให2มีสุขภาพจิตท่ีดี 
  (๕) การรวมกลุ	มเป4นแหล	งเดียวกันเพ่ือติดต	อขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 

  ให2กองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล2อม (กรณีเทศบาล) หรือส	วน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล2อม (กรณีองค�การบริหารส	วนตําบล) เป4นหน	วยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนย�พักพิง
ชั่วคราว และประสานงานท่ีเก่ียวข2องในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ� ระบบสื่อสาร ระบบ
สาธารณูปโภค รวมท้ังประสานงานกับกองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและจังหวัดเพ่ือประสาน
การปฏิบัติในการจัดการศูนย�พักพิงชั่วคราว  โดยให2คํานึงถึงแนวทางท่ีในการช	วยเหลือกลุ	มเปราะเป4นสําคัญ 
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แผนภาพท่ี ๔-๔ : โครงสร�างศูนย�พักพิงช่ัวคราวองค�การบริหารส�วนตําบลห�วยไร� 
หมายเหตุ : สามารถปรับได2ตามความเหมาะสม 
   
 
 
 
 

หัวหน�า/ผู�จัดการศูนย�พักพิงช่ัวคราว 
(กํานัน / ผู2ใหญ	บ2าน / ประธานชุมชน) 

ฝiายอํานวยการร�วม 
(หัวหน2าฝNายแต	ละฝNาย เช	น ประสานงาน / 
ประชาสมัพันธ� / รักษาความสงบเรียบร2อย) 

ฝiายปฏิบัติการ 
(หัวหน2าฝNายแต	ละฝNาย เช	น บรรเทาทุกข� 
/ ฟklนฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย) 

บทบาทหน�าท่ี 
๑. อํานวยการและบริหารจัดการต	างๆ เช	น 
จัดทําบัญชีรายช่ือผู2ประสบภัยของชุมชน
ประสานงานท้ังภายในและภายนอกศูนย�  
พักพิงช่ัวคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจ	ายอาหาร ระบบสุขาภิบาลและ
สุขภาพอนามัย เป4นต2น 
๒. การจัดการพ้ืนท่ีของศูนย�พักพิงช่ัวคราว
ของชุมชนให2เป4นระเบียบและเป4นระบบ 
๓. การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ� เครื่องใช2ท่ี
จําเป4นแก	การดํารงชีวิตขณะท่ีอาศัยอยู	ใน
ศูนย�พักพิงช่ัวคราว 
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบร2อย 
๕. การจัดพาหนะในการขนส	ง เช	น สิ่งของ 
ผู2 ปN ว ย ใ น ก ร ณี มี ผู2 เ จ็ บ ปN ว ย ต2 อ ง ไ ป ส	 ง
โรงพยาบาล เป4นต2น 
๖. ประสานงานกับหน	วยงานท่ีเก่ียวข2อง /  
ผู2ท่ีเก่ียวข2อง 

บทบาทหน�าท่ี 
๑. บรรเทาทุกข�เบ้ืองต2นด2านปRจจัยสี่ คือ 
ท่ีอยู	อาศัย อาหาร เครื่องนุ	งห	ม และยา
รักษาโรค 
๒. ช	วยเหลือด2านสุขภาพอนามัยให2แก	 
ผู2ประสบภัยในชุมชน/หมู	บ2าน 
๓. ทําหน2าท่ีประสานกับผู2ประสบภัย    
ในกรณี ท่ีผู2ประสบภัยต2องการความ
ช	วยเหลือ 
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  ๔.8 แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต�องการความช�วยเหลือ (Damage and 
Need Assessment : DANA) 
  กองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห2วยไร	 จะประเมินความเสียหายและความ
ต2องการความช	วยเหลือภายในพ้ืนท่ีประสบภัย โดยวิเคราะห�ผลกระทบจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสาธารณภัย มี
หลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๔.8.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระทําทันทีภายหลังมีเหตุการณ�สา
ธารณภัยเกิดข้ึน โดยมากภายในสัปดาห�แรกของการเกิดภัย เป4นการประเมินแบบคร	าวๆ ในการให2ความช	วยเหลือ
เบ้ืองต2น เพ่ือให2ทันต	อความต2องการในภาวะฉุกเฉิน ลําดับความสําคัญก	อน – กลัง และรวบรวมข2อมูลความต2องการ 
สิ่งท่ีควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรท่ีจําเป4นทุกๆ ด2านท้ังผู2ประสบภัย โครงสร2างพ้ืนฐาน สิ่งแวดล2อม  
  ๔.8.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะดําเนินการทันที   เม่ือภาวะ
ฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออย	างน2อยภายใน ๒ สัปดาห� หลังจากเกิดสาธารณภัย ท้ังนี้ ข้ึนอยู	กับการเข2าถึงพ้ืนท่ีประสบภัย 
เป4นการระบุมูลค	าความเสียหายทางกายภาพ โครงสร2างทางสังคม ประมาณการด2านการเงินและวัสดุอุปกรณ� ท่ี
จะต2องใช2ในการให2ความช	วยเหลือและความต	อเนื่อง ท้ังนี้ จําเป4นจะต2องใช2ผู2เชี่ยวชาญในแต	ละสาขาดําเนินการ
ประเมินความเสียหายและความต2องการในแต	ละด2าน 
        เม่ือประเมินความเสียหายและทราบความต2องการความช	วยเหลือแล2ว ให2นําข2อมูล           
ท่ีได2มาทําการวิเคราะห�ความสามารถของผู2ประสบภัยในการตอบโต2สถานการณ�ฉุกเฉินด2วยตนเองและจัดทํารายงาน
สรุปเสนอผู2อํานวยการท2องถ่ินเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู	ให2เกิดความเสมอภาคและท่ัวถึง  รวมถึงการขอรับ
ความต2องการความช	วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน	วยงานภายนอก เช	น ความช	วยเหลือด2านอาหาร น้ําด่ืม การ
รักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่งปฏิกูล ความช	วยเหลือด2านสุขภาวะ ท่ีพักพิง อุปกรณ�ยังชีพ เป4นต2น 

 ตารางท่ี ๔-๑ :  การประเมินความเสียหายและความต�องการความช�วยเหลือ (Damage and Need 
Assessment : DANA) 

ระยท่ี 0 
เตรียมความพร�อม 

ในการประเมิน 

ระยะท่ี 1 ประเมินสถานการณ�และ 
ผลกระทบเบ้ืองต�น: การประเมินแบบรวดเร็ว 

(rapid assessment) 

ระยะท่ี 2 ประเมินผลกระทบและการให� 
ความช�วยเหลือบรรเทาทุกข�: การประเมินแบบ

ละเอียด(detailed assessment) 

เตรียมความพร�อม ช�วยเหลือชีวิตและการบริการต�อการฟfgนฟูท่ีจําเปJน 

ก�อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย – 72 ชั่วโมง ภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรือภายใน 2 สัปดาห� 

ลักษณะการประเมิน 

การเตรียมพร2อมสําหรับ

การประสานการประเมิน :  

การเตรียมข2อมลูท่ัวไป  

(บทท่ี ๑) 

การประเมินเบ้ืองต2น :เป4นการประเมินแบบ
คร	าวๆ ในการให2ความช	วยเหลือเ บ้ืองต2น 
เพ่ือให2ทันต	อความต2องการในภาวะฉุกเฉิน 
ลําดับความสําคัญก	อน – กลัง และรวบรวม
ข2อมูลความต2องการ สิ่งท่ีควรปฏิบัติหลังจาก
เกิดภัย  ด2านท้ังผู2ประสบภัย โครงสร2างพ้ืนฐาน 
และสิ่งแวดล2อม  

 

ประเมินระยะเร	งด	วน : เป4นการระบุมูลค	า
ความเสียหายทางกายภาพ โครงสร2างทาง
สังคม ประมาณการด2านการเ งินและวัสดุ
อุปกรณ� ท่ีจะต2องใช2ในการให2ความช	วยเหลือ
และความต	อเน่ือง ท้ังน้ี จําเป4นจะต2องใช2
ผู2เช่ียวชาญในแต	ละสาขาดําเนินการประเมิน
ความเสียหายและความต2องการในแต	ละด2าน 
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  ท้ังนี้ ตัวอย	างแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต2องการความช	วยเหลือ (Damage 
and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ฐ (ตัวอย	าง) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต2น ระยะที่ ๑ 
(Initial Disaster Assessment Form) และตามภาคผนวก ฑ (ตัวอย	าง) แบบประเมินความเสียหายและความ
ต2องการ ระยะท่ี ๒ (Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA) 
  ๔.9 การรับ-จ�ายส่ิงของบริจาค 
         หากกองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห2วยไร	 พิจารณาเห็นว	ามีความ
จําเป4นต2องจัดให2มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย�สิน เพ่ือช	วยเหลือผู2ประสบสาธารณภัยให2ดําเนินการ  ตามระเบียบท่ี
เก่ียวข2อง ดังต	อไปนี้ 
        (๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว	าด2วยการรับบริจาคและการให2ความช	วยเหลือ ผู2ประสบ
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก2ไขเพ่ิมเติม 
        (๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว	าด2วยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช2ของศูนย�รับ
บริจาคเพ่ือการสงเคราะห�ผู2เดือดร2อน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
        (๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว	าด2วยการเรี่ยไรของหน	วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
        (๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว	าด2วยการรับเงินหรือทรัพย�สินท่ีมีผู2บริจาคให2ทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ 
              โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จ	ายสิ่งของบริจาค ดังนี้ 
       ๔.๑๐.๑ จัดต้ังศูนย�รับบริจาคเพ่ือช	วยเหลือผู2ประสบภัย และกําหนดสถานท่ีเก็บรักษา
สิ่งของบริจาค 
       ๔.๑๐.๒  อบต.ห2วยไร	 หารือร	วมกับหน	วยงานท่ีเก่ียวข2องในการกําหนดระเบียบการเก็บ
รักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานท่ีเก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธีแจกจ	ายเงินและสิ่งของบริจาค 
เพ่ือให2เกิดความเป4นเอกภาพและเกิดประโยชน�แก	ผู2ประสบสาธารณภัยอย	างเสมอภาค 
       ๔.๑๐.๓ จัดทําบัญชีการรับ-จ	าย สิ่งของบริจาคไว2เป4นหลักฐาน เพ่ือควบคุมระบบข2อมูล  ใน
การบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย	างท่ัวถึงและเป4นธรรม 
       กรณีท่ีบุคคล หน	วยงาน หรือองค�กรใดจัดต้ังศูนย�รับบริจาคเพ่ือช	วยเหลือผู2ประสบ       สา
ธารณภัย หากบุคคล หน	วยงาน หรือองค�กรนั้นไม	ได2รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย อบต.ห2วยไร	 ให2บุคคล หน	วยงาน หรือองค�กรนั้นเป4นผู2รับผิดชอบค	าใช2จ	ายในการขนย2ายและส	งมอบ
สิ่งของบริจาค 

  ๔.๑0 การยกเลิกสถานการณ�สาธารณภัย 
       (๑) ให2ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ�สาธารณภัยอย	างใกล2ชิดและต	อเนื่อง พร2อม
ท้ังตรวจสอบข2อมูลจากทุกแหล	งจนแน	ใจ และมีการยืนยันความชัดเจนว	าสถานการณ�คลี่คลายกลับสู	  ภาวะปกติแล2ว 
ให2ผู2อํานวยการท2องถ่ินรายงานข2อมูลให2ผู2อํานวยการอําเภอทราบ เพ่ือประกาศยุติสถานการณ�  สาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
       (๒) เม่ือได2รับการยืนยันอย	างชัดเจนจากผู2อํานวยการท2องถ่ิน ให2ประกาศยุติสถานการณ�ว	า
สาธารณภัยได2สิ้นสุดลงแล2ว ให2แจ2งข2อมูลดังกล	าวให2ผู2อพยพทราบเพ่ือเตรียมพร2อมในการอพยพกลับสู	พ้ืนท่ีอาศัย
ของตนเองต	อไป 
       (๓) เม่ือยกเลิกหรือปzดศูนย�ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อบต.ห2วยไร	 ให2ส	งมอบภารกิจท่ีต2อง
ดําเนินการต	อให2หน	วยงานท่ีรับผิดชอบตามภารกิจของหน	วยงานนั้นต	อไป เพ่ือความต	อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
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                   ๔.๑1 การอพยพกลับ 
        เม่ือประชาชนได2รับแจ2งข	าวการยกเลิกสถานการณ�สาธารณภัยอย	างชัดเจน ให2ผู2นําชุมชน
หรือผู2นํากลุ	มอพยพรีบแจ2งผู2อพยพเพ่ือเตรียมความพร2อมสําหรับการอพยพกลับและรอรับการแจ2ง       จุดอพยพ
กลับ โดยการจัดระเบียบและลําดับก	อนหลังของการอพยพกลับอย	างเป4นระบบไปสู	พ้ืนท่ีอาศัยของตนเอง พร2อมท้ัง
ประสานงานกับเจ2าหน2าท่ีท่ีรับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

   ๔.๑2 การอพยพส�วนราชการ และองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
       ให2ศูนย�ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ห2วยไร	 แบ	งประเภทของส	วนราชการและองค�กรปกครอง
ส	วนท2องถ่ินท่ีจะอพยพมาอยู	ในพ้ืนท่ีปลอดภัยตามลําดับและความจําเป4นเร	งด	วน พร2อมท้ังกําหนดพ้ืนท่ีรองรับการ
อพยพส	วนราชการ ครอบครัวส	วนราชการ และองค�กรปกครองส	วนท2องถ่ินไว2ล	วงหน2า โดยการดําเนินการอพยพให2
เป4นไปตามแผนอพยพส	วนราชการ เพ่ือให2สามารถบริการประชาชนได2ตามปกติ                                                                                   

  ๔.๑3 การร�องขอรับการสนับสนุนจากองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินข�างเคียง 
       (1) ผู2อํานวยการในเขตพ้ืนท่ีท่ีติดต	อหรือใกล2เคียงมีหน2าท่ีสนับสนุนการปVองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก	ผู2อํานวยการซ่ึงรับผิดชอบในการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ติดต	อหรือใกล2เคียง
นั้น 
       (2) กรณีผู2อำนวยการท2องถ่ินมีความจำเป4นต2องได2รับความช	วยเหลือจาก เจ2าหน2าท่ีของรัฐ 
หรือหน	วยงานของรัฐท่ีอยู	นอกเขตขององค�กรปกครองส	วนท2องถ่ินแห	งพ้ืนท่ีของตน ให2แจ2งให2ผู2อำนวยการอำเภอ 
หรือผู2อำนวยการจังหวัดแลว2แต	กรณีเพ่ือสั่งการโดยเร็วต	อไป  
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บทท่ี ๕ 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

 
  การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟklนฟู) เป4นการดําเนินการภายหลังจากท่ีภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย

บรรเทาลง หรือได2ผ	านพ2นไปแล2ว เพ่ือปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิถี ความเป4นอยู	
ของชุมชนท่ีประสบสาธารณภัยให2กลับสู	สภาวะปกติ หรือพัฒนาให�ดีกว�าและปลอดภัยกว�าเดิม (Build Back 
Better and Safer) เป4นไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู	การสร2างใหม	ให2ดีกว	าและปลอดภัยกว	าเดิม 
(แผนภาพท่ี ๕-๑) โดยการนําเอาปRจจัยต	างๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข2ามาช	วยในการฟklนฟู ซึ่ง
หมายรวมถึงการซ	อมสร2าง (Reconstruction) และการฟklนสภาพ (Rehabilitation) โดยมีหลักการสําคัญ
ของการฟklนฟู ได2แก	 

  การช�วยเหลือผู�ประสบภัยให�สามารถช�วยเหลือตนเองได� เพ่ือให2การดํารงชีวิตกลับเข2าสู	ภาวะ
ปกติ โดยไม	จําเป4นต2องพ่ึงพิงความช	วยเหลือจากภายนอกแต	เพียงอย	างเดียว 

  ผู�ประสบภัยต�องมีส�วนร�วมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับ และมีส	วน
ร	วมในข้ันตอนต	างๆ ท่ีจะดําเนินการ 

  พิจารณาความเส่ียงต�อภัยในการฟfgนคืนสภาพและการสร�างใหม�เสมอ เพ่ือไม	ให2งบประมาณ
ต2องสูญเสียไปโดยเปล	าประโยชน�จากการเกิดสาธารณภัยครั้งต	อไป 

 
 

แผนภาพท่ี ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู�การสร�างใหม�ให�ดีกว�าและปลอดภัยกว�าเดิม 
   

สร้างใหม่ให้ดกีว่าและปลอดภยักว่าเดมิ 
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 กองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห2วยไร	 จะดําเนินการหลังเกิดภัย ดังนี้ 

  ๕.๑ สํารวจความต2องการของผู2ประสบภัยและความเสียหายเบ้ืองต2นภายในพ้ืนท่ีประสบภัย
จนถึงระดับครัวเรือน โดยวิเคราะห�ผลกระทบจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสาธารณภัยเพ่ือประเมินและวิเคราะห�
ความสามารถของผู2ประสบภัยในการตอบโต2สถานการณ�ฉุกเฉินด2วยตนเอง ความต2องการความช	วยเหลือเพ่ิมเติม
จากหน	วยงานภายนอก เช	น ความช	วยเหลือด2านอาหาร น้ําด่ืม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล เป4นต2น รวมท้ังจัดทําฐานข2อมูล การสํารวจความเสียหาย เพ่ือเป4นข2อมูลในการฟklนฟูและกําหนดกรอบ
แนวทางในการสร2างคืนใหม	ได2อย	างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 

        ๕.๑.๑ ชุมชน/หมู	บ2าน สํารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณ  ประโยชน�
ต	างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมท้ังจัดทําฐานข2อมูลการสํารวจความเสียหาย เพ่ือเป4นข2อมูลในการฟklนฟูและ
กําหนดกรอบแนวทางในการสร2างคืนใหม	ได2อย	างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
        ๕.๑.๒ อบต.ห2วยไร	 สํารวจประเมินความจําเป4นในการฟklนฟูภายหลังการเกิดสาธารณภัย 
ดังนี้ 
         (๑) ข2อมูลพ้ืนฐานด2านชุมชน เช	น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
         (๒) ข2อมูลด2านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉินการ
ช	วยเหลือจากภายนอก 
         (๓) ข2อมูลการวิเคราะห�ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอ	อนแอ 
หรือความล	อแหลมต	อสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
         ๕.๑.๓ สํารวจและประเมินความจําเป4นในการฟklนฟูภายหลังเหตุการณ�สาธารณภัยควร
สํารวจข2อมูลดังต	อไปนี้ 
         (๑) ข2อมูลการฟklนฟูผู2ประสบภัย เช	น ด2านอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช2 ท่ีพักพิง 
สุขภาพ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล2อมการประกอบอาชีพ และองค�ความรู2 (การช	วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) โดย
ให2คํานึงถึงการฟklนฟูกลุ	มเปราะบาง (กลุ	มเด็ก สตรีมีครรภ� คนชรา ผู2ปNวย และผู2พิการ) ท่ีได2รับผลกระทบจากสา
ธารณภัยเป4นพิเศษ 
         (๒) ข2อมูลการฟklนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย เช	น ท่ีอยู	อาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล 
สิ่งก	อสร2างต	างๆ การชลประทาน การขนส	ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป4นต2น 
         ๕.๑.๔ กองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห2วยไร	 จัดต้ังคณะทํางาน
ประสานกับชุมชน/หมู	บ2าน ให2ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให2ความช	วยเหลือ และความต2องการ
เบ้ืองต2นของผู2ประสบภัยโดยเร็ว 
         ๕.๑.๕ ดําเนินการฟklนฟูโครงสร2างพ้ืนฐานท่ีเสียหายในเบ้ืองต2น โดยงบประมาณท่ีอยู	ใน
ความรับผิดชอบ กรณีท่ีเกินขีดความสามารถให2ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค�กรปกครองส	วนท2องถ่ิน 
           ๕.๑.๖ รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟklนฟูไปยังกองอํานวยการ
ปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและจังหวัด เพ่ือขอรับการสนับสนุนในการฟklนฟู ซ	อมแซม และบูรณะ
โครงสร2างพ้ืนฐานท่ีได2รับความเสียหาย (คณะกรรมการให2ความช	วยเหลือผู2ประสบภัยพิบัติอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และ
คณะกรรมการให2ความช	วยเหลือผู2ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 
      การประเมินความเสียหายและความต2องการความช	วยเหลือ จะต2องมีความเชื่อมโยงกับการ
ตอบสนองความต2องการของผู2ท่ีได2รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคํานึงถึงปRจจัยด2านต	างๆ เช	น อายุ เพศ 
เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ� และผู2พิการ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
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                ๕.๒ กองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห2วยไร	  มีแนวทางปฏิบัติการฟklนฟู  ดังนี้ 

       ๑. อบต.ห2วยไร	 สํารวจประเมินความจําเป4นในการฟklนฟูหลังการเกิดสาธารณภัย ดังนี้ 
   (๑.๑) ข2อมูลพ้ืนฐานด2านชุมชน เช	น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  (๑.๒) ข2อมูลด2านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉินการ

ช	วยเหลือจากภายนอก 
  (๑.๓) ข2อมูลการวิเคราะห�ความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความอ	อนแอหรือความ

ล	อแหลมต	อสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
๒. สํารวจและประเมินความจําเป4นในการฟklนฟูภายหลังเหตุการณ�สาธารณภัย ดังนี้ 
   (๒.๑) ข2อมูลการฟklนฟูผู2ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต	ละด2าน เช	น ด2านอาหาร 

การเงิน สิ่งของ เครื่องใช2 ท่ีพักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล2อม การประกอบอาชีพ และองค�ความรู2การ
ช	วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล เป4นต2น โดยให2คํานึงถึงการฟklนฟูกลุ	มเปราะบาง (กลุ	มเด็ก สตรีมีครรภ� คนชรา 
ผู2ปNวย และผู2พิการ) ท่ีได2รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป4นพิเศษ 

   (๓.๒) ข2อมูลการฟklนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต	ละด2าน เช	น ท่ีอยู	อาศัย 
การศึกษา การดูแลสุขภาพ สิ่งก	อสร2างต	างๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนส	ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม 
ระบบสุขาภิบาล เป4นต2น 

๓. อบต.ห2วยไร	  จัดทีมประเมินความเสียหายและความต2องการความช	วยเหลือ  โดย
ประสานกับอําเภอคอนสวรรค�และจังหวัดชัยภูมิ ให2ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให2ความช	วยเหลือ
และความต2องการเบ้ืองต2นของผู2ประสบภัยโดยเร็ว 

๔. ประสานการปฏิบัติกับอําเภอ ให2ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการให2ความ
ช	วยเหลือผู2ประสบภัยอําภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให2เร	งสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว เพ่ือพิจารณา
ช	วยเหลือผู2ประสบภัยตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และรายงานผลการสํารวจความ
เสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต	อคณะกรรมการให2ความช	วยเหลือผู2ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือ
พิจารณาดําเนินการช	วยเหลือผู2ประสบภัย 

๕. ในกรณีท่ีความเสียหายมีมูลค	ามากกว	าวงเงินท่ีผู2ว	าราชการจังหวัดมีอํานาจอนุมัติ ให2ส	ง
เรื่องให2กรมปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินช	วยเหลือผู2ประสบภัย จากวงเงินงบกลาง
รายการสํารองจ	ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป4นจากคณะรัฐมนตรี 

๖. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจําเป4นในเบ้ืองต2น ให2ผู2อํานวยการอําเภอ 
ผู2อํานวยการจังหวัด ผู2อํานวยการกลาง ผู2บัญชาการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห	งชาติ  และนายกรัฐมนตรี
ทราบตามลําดับ 

๕.2.1 การฟfgนฟูระยะส้ัน 
        เป4นการดําเนินการต	อเนื่องจากการค2นหา การบรรเทา และการช	วยเหลือได2ยุติลง เพ่ือ

สนองความต2องการท่ีจําเป4นของผู2ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนท่ีได2รับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเร	งด	วนหรือ
ระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการด2านการรักษาความปลอดภัยไม	ให2เกิดอันตรายหรือสาธารณภัย ซํ้าข้ึนอีก การ
ประเมินความเสียหายของโครงสร2างพ้ืนฐาน การจัดเตรียมท่ีพักอาศัยชั่วคราว และการให2บริการสาธารณะ โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

       (๑) การสงเคราะห�และช�วยเหลือผู�ประสบภัยในเบ้ืองต�น 
   เป4นการฟklนฟูด2านสมรรถภาพทางกายให2แก	ผู2ประสบภัย เช	น การตรวจรักษา 

ปVองกันควบคุมโรค และการฟklนฟูความแข็งแรงทางร	างกาย เป4นต2น รวมถึงการฟklนฟูด2านสภาพจิตใจและจิตสังคม
ของผู2ได2รับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ2นและช	วยเหลือให2เกิดการปรับตัวให2เข2ากับการเปลี่ยนแปลง ตามความ
จําเป4น โดยให2โรงพยาบาลส	งเสริมสุขภาพประจําตําบลห2วยไร	เป4นหน	วยงานหลัก และมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
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  (๑.๑) การช	วยเหลือและสงเคราะห�ผู2ประสบภัย 
           - แจ2งให2ชุมชน/หมู	บ2าน สํารวจตรวจสอบข2อมูลผู2ประสบภัยและความ

เสียหาย เพ่ือให2ความช	วยเหลือต	างๆ ตรงกับข2อเท็จจริงตลอดจนส	งผู2ประสบภัยกลับภูมิลําเนา 
           - ให2มีการประสานงานระหว	างหน	วยงานของรัฐ และองค�กรภาคเอกชน

ในการสงเคราะห�ผู2ประสบภัยให2เป4นไปอย	างมีระบบ รวดเร็ว ท่ัวถึง และหลีกเลี่ยงความซํ้าซ2อนในการสงเคราะห�
ผู2ประสบภัย 

           - ให2ชุมชน/หมู	บ2าน จัดทําบัญชีรายชื่อผู2ประสบภัยและทรัพย�สินท่ี
เสียหายไว2เป4นหลักฐานเพ่ือการสงเคราะห�ผู2ประสบภัย พร2อมท้ังออกหนังสือรับรองให2ผู2ประสบภัยไว2เป4นหลักฐาน
ในการรับการสงเคราะห�และฟklนฟู 

           - จัดให2มีการรักษาพยาบาลแก	ผู2ประสบภัยอย	างต	อเนื่องจนกว	าจะหาย
กลับมาดํารงชีวิตได2ตามปกติ รวมท้ังจัดการท่ีพักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแก	ผู2ประสบภัยในกรณีท่ีต2อง
อพยพจากพ้ืนท่ีอันตราย 

           - ให2การสงเคราะห�แก	ครอบครัวของผู2 ท่ีประสบภัยอย	างต	อเนื่อง 
โดยเฉพาะในกรณีท่ีผู2เป4นหัวหน2าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม	สามารถประกอบอาชีพต	อไปได2โดยการให2
ทุนการศึกษาแก	บุตรของผู2ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพให2แก	บุคคลในครอบครัว 

           - เลี้ยงดูผู2ประสบภัยท่ีไม	สามารถช	วยตัวเองได2ในระยะแรก เช	น ดูแล
เด็กกําพร2า นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู2สูงอายุท่ีประสบภัย 

   (๑.๒) การปVองกัน เฝVาระวัง และควบคุมโรคระบาด ท้ังคนและสัตว� 
   (๑.๓) ประชาสัมพันธ�เพ่ือเสริมสร2างขวัญและกําลังใจของประชาชนให2คืนสู	

สภาพปกติโดยเร็ว 
   (๑.๔) รายงานข	าวและประชาสัมพันธ�ข	าวสารต	อสาธารณชนให2ทราบ

สถานการณ�เป4นระยะๆ 
       (๒) การฟfgนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย 
   เป4นการบูรณะท่ีอยู	อาศัย โครงสร2างพ้ืนฐานต	างๆ ท่ีได2รับความเสียหายจาก

เหตุการณ�สาธารณภัยให2กลับสู	สภาพท่ีสามารถใช2งานได2 ท้ังนี้ ควรให2ความสําคัญกับการฟklนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล2อมด2วยตามความเหมาะสมกับสถานการณ�และการใช2งาน หากการบูรณะโครงสร2างและสิ่งก	อสร2าง
หรือการฟklนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมท่ีต2องฟklนฟูให2ดีกว	าเดิม อาจต2องใช2เวลาและงบประมาณในการ
ฟklนฟู ควรกําหนดแผนงานไว2ในการฟklนฟูระยะยาวต	อไป และการฟklนฟูพ้ืนท่ีประสบภัยในระยะเริ่มต2นให2ปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๒.๑) ทําความสะอาดบ2านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน� ในพ้ืนท่ี
ประสบภัย และขนย2ายขยะมูลฝอย 

   (๒.๒) ให2 อบต.ห2วยไร	 ท่ีเกิดเหตุ ดําเนินการฟklนฟูพ้ืนท่ีประสบภัยปรับสภาพ
ภูมิทัศน� และแก2ไขปRญหาสิ่งแวดล2อมและมลภาวะเป4นพิษ 

   (๒.๓) กรณีท่ีเกินขีดความสามารถของ อบต.ห2วยไร	 ให2หน	วยงานท่ีรับผิดชอบ
โครงสร2างพ้ืนฐานนั้นๆ ดําเนินการฟklนฟู ซ	อมแซม และบูรณะโครงการท่ีได2รับความเสียหาย ดังนี้ 

          - ทางหลวงแผ	นดินและเส2นทางคมนาคม 
   ดําเนินการโดยแขวงทางหลวงชัยภูมิและแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ 
          
                     - ระบบไฟฟVา 
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    ดําเนินการโดยการไฟฟVาส	วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ และการไฟฟVาฝNาย
ผลิตแห	งประเทศไทย 

           - ระบบประปา 
    ดําเนินการโดยการประปาส	วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ 
   (๒.๔) ให2รื้อถอนซากปรักหักพัง และซ	อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร2าง

พ้ืนฐานและอาคารบ2านเรือนของผู2ประสบภัย เพ่ือให2สามารถประกอบอาชีพได2ต	อไป 
   (๒.๕) ซ	อมแซมสถานท่ีราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน 

สถานท่ีราชการ สถานท่ีท	องเท่ียว และสาธารณูปโภคต	างๆ ให2กลับมาใช2งานได2ดังเดิม 
   (๒.๖) พ้ืนท่ีประสบภัย เช	น การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบ     ความ

แข็งแรงของอาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหล	งน้ําอุปโภคบริโภค การจัดทําภูมิทัศน� ดําเนินการโดย
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ สํานักชลประทานท่ี ๖ โครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิ  องค�การ
บริหารส	วนจังหวัดชัยภูมิ  และหน	วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข2อง 

๕.2.2 การฟfgนฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
        (๑) การฟklนฟูระยะกลางเป4นการดําเนินการต	อเนื่องโดยการประสานและสนับสนุน

ชุมชนท่ีประสบภัย ฟklนฟู หรือสร2างสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตข้ึนใหม	 การฟklนฟูเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล2อม รวมท้ังสภาพร	างกาย จิตใจ และสังคมของผู2ประสบภัย โดยให2ปฏิบัติ ดังนี้ 

           - การฟklนฟูโครงสร2างพ้ืนฐานต	างๆ ท่ีจําเป4นต	อการดํารงชีวิต เช	น ประปา 
ไฟฟVา ระบบโทรคมนาคม เป4นต2น 

           - การฟklนฟูและเสริมสร2างความเข2มแข็งทางเศรษฐกิจ 
               - องค�การบริหารส	วนตําบลห2วยไร	 เป4นหน	วยหลักในการฟklนฟูและเสริมสร2าง

ความเข2มแข็งทางเศรษฐกิจ ท้ังนี้ ให2สามารถร	วมมือกับภาคเอกชน  
        (๒) สําหรับการฟklนฟูระยะยาว เป4นการดําเนินการต	อเนื่องจากระยะกลาง    ซ่ึง

อาจใช2เวลาหลายเดือนหรือหลายปPนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ	งเน2นการกลับสู	สภาวะปกติ หรือให2ดียิ่งข้ึน
กว	าเดิม โดยหน	วยงานท่ีเก่ียวข2องทําการสํารวจและจัดทําแผนโครงการ เพ่ีอวางแผนการฟklนฟูพ้ืนท่ีเกิดภัย ให2
สามารถรองรับสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได2ดีกว	าและปลอดภัยกว	าเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

          - องค�การบริหารส	วนตําบลห2วยไร	 เป4นหน	วยหลักในการวางแผนและดําเนิน
กิจกรรมฟklนฟูชุมชนร	วมกับหน	วยงานท่ีเก่ียวข2องได2อย	างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีส	วนร	วมกับชุมชน เพ่ือให2มี
ความพร2อมรับมือและฟklนกลับอย	างรวดเร็ว เป4นการดําเนินงานฟklนฟูท่ีต	อเนื่องจากการบรรเทาภัยท่ีเกิดข้ึน  การให2
ความช	วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟklนฟู การระบุและติดตามการแก2ไขความขัดแย2งและการลดความ
แตกต	าง การประยุกต�ใช2หลักการพัฒนาอย	างยั่งยืนในการวางแผน และการกําหนดการประสานความต2องการท่ียัง
ไม	ได2รับการช	วยเหลือ 

            - องค�การบริหารส	วนตําบลห2วยไร	 เป4นหน	วยหลักในการวางแผนและดําเนิน
ให2มีการบูรณะและการก	อสร2างท่ีอยู	อาศัยท่ีถูกทําลายและได2รับความเสียหายใหม	หรือพัฒนาท่ีอยู	อาศัยถาวร เพ่ือ
เป4นทางเลือกใหม	ในการแก2ไขปRญหาด2านท่ีอยู	อาศัยท่ีจะรองรับ โดยชุมชนมีส	วนในการเสริมสร2างความถาวรยั่งยืน
และความต2านทานต	อสาธารณภัยของท่ีอยู	อาศัย ท้ังนี้ การฟklนฟูท่ีอยู	อาศัยมุ	งท่ีจะแก2ไขปRญหาด2านท่ีอยู	อาศัยให2
ผู2ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพ่ือปVองกันและลดผลกระทบต	อสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนอีก 

            - องค�การบริหารส	วนตําบลห2วยไร	 เป4นหน	วยหลักในการวางแผนและดําเนิน
ปกปVองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมและทรัพย�สินทางประวัติศาสตร�ในการดําเนินงานตอบโต2และฟklนฟูท่ี
เหมาะสม เพ่ือท่ีจะสงวน อนุรักษ� บูรณะและปฏิสังขรณ� ให2กลับคืนสู	สภาพเดิมหรือดีกว	าหรือปลอดภัยกว	าเดิม  
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๕.๒.๓ การฟfgนฟูด�านต�างๆ 
       (๑) ด�านสุขภาพและการบริการสังคม 

        เป4นการเสริมสร2างความพร2อมท่ีจะรับมือและการฟklนกลับสู	ภาวะปกติได2อย	าง
รวดเร็วของ องค�การบริหารส	วนตําบลห2วยไร	 ในการบริการด2านสุขภาพและการบริการด2านสังคมของบุคคลและ
ชุมชน  ท่ีประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย� โดยให2โรงพยาบาล
ส	งเสริมสุขภาพประจําตําบลห2วยไร	 เป4นหน	วยงานหลักในการดําเนินการ 

       (๒) ด�านท่ีอยู�อาศัย 
          (๒.๑) บูรณะและก	อสร2างท่ีอยู	อาศัยท่ีถูกทําลายและได2รับความเสียหายใหม	

หรือพัฒนาท่ีอยู	อาศัยถาวร เพ่ือเป4นทางเลือกใหม	ในการแก2ไขปRญหาด2านท่ีอยู	อาศัยท่ีจะรองรับความต2องการของ
ชุมชนได2อย	างมีประสิทธิภาพ 

          (๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟklนฟูท่ีอยู	อาศัยมุ	งท่ีจะแก2ไขปRญหาด2านท่ีอยู	อาศัย 
หลังการเกิดสาธารณภัย เพ่ือปVองกันและลดผลกระทบต	อสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนอีก กรณีท่ีเกินขีดความสามารถ
ให2หน	วยงานท่ีรับผิดชอบโครงสร2างพ้ืนฐานนั้นๆ ดําเนินการฟklนฟู ซ	อมแซม และบูรณะโครงการ ท่ีได2รับความ
เสียหาย และขอรับการสนับสนุนจากหน	วยเหนือข้ึนไปตามลําดับ เช	น งบประมาณของจังหวัด งบประมาณของ
กรม กระทรวง หน	วยงานนอก ภาครัฐ องค�กรระหว	างประเทศ หรืองบกลาง 

       (๓) ด�านส่ิงแวดล�อม 
               (๓.๑) ขนย2ายขยะมูลฝอย แก2ไขปRญหาสิ่งแวดล2อมและมลภาวะเป4นพิษ 

  (๓.๒) วางแผนในการรักษาปกปVองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม และ
ทรัพย�สินทางประวัติศาสตร� อนุรักษ� บูรณะและปฏิสังขรณ�ให2กลับคืนสู	สภาพเดิมหรือดีกว	าเดิมตามท่ีชุมชนร2องขอ 

          (๓.๓) ให2หน	วยงานท่ีมีหน2าท่ีรับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหน	วยงาน
ภาคเอกชนท่ีเป4นเครือข	ายให2สนับสนุนแผนงานและภารกิจสําคัญท่ีจะต2องดําเนินการตามแผนปฏิบัติการในการ
ปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ห2วยไร	 ท่ีกําหนดวิธีการท่ีจะใช2ทรัพยากรและสมรรถนะ เพ่ือตอบสนอง
ได2ตรงความต2องการของชุมชนและเพียงพอ 
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บทท่ี ๖ 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ขององค�การบริหารส�วนตําบลห�วยไร�ไปสู�การปฏิบัติ 

 
 ๖.๑ แนวทางการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ

องค�การบริหารส�วนตําบลห�วยไร� ไปสู�การปฏิบัติ 
 แผนปฏิบัติการในการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห2วยไร	  พ.ศ. ๒๕๖1   ได2จัดทําข้ึน

โดยใช2กรอบแนวคิดให2สอดคล2องกับแผนการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘  และแผนการ
ปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด2วย 
การมุ	งเน2นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ฟklนฟูอย	างยั่งยืน และการส	งเสริมความร	วมมือระหว	างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซ่ึงการจะ
ดําเนินการให2บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค�ต2องอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส	วน ท้ังภาคราชการ พลเรือน 
ทหาร ตํารวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองค�การสาธารณกุศล โดยมีแนวทาง ดังนี้         
 
ตารางท่ี ๖-๑ : แนวทางการดําเนินงานในการขับเคล่ือนแผนไปสู�การปฏิบัติ 
 
ลําดับท่ี การดําเนินการ หน�วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
๑ ดําเนินการเผยแพร	ประชาสัมพันธ�ให2ความรู2เก่ียวกับแผนปฏิบัติการในการ

ปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห2วยไร	  พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมท้ังแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีอาจเกิดข้ึน  ในพ้ืนท่ี
ของตนเอง เพ่ือสร2างความตระหนักให2กํานัน ผู2ใหญ	บ2าน อาสาสมัคร คนใน
ชุมชน/ท2องถ่ินได2รับรู2 รับทราบ เข2าใจถึงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข2องกับสา
ธารณภัย และสร2างการมีส	วนร	วมของภาคประชาชนและภาคเอกชนใน
พ้ืนท่ี 

- อบต.ห2วยไร	 
-หน	วยงานท่ี
เก่ียวข2องกับการ
ปVองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

๒ จัดให2 มีการประชุมกองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย      
อบต.ห2วยไร	 อย	างน2อยทุก ๒ เดือน อย	างต	อเนื่อง เพ่ือใช2เป4นกลไกและเวที
ในการบูรณาการการทํางานระหว	างหน	วยงานท่ีเก่ียวข2อง ต้ังแต	ภารกิจด2าน
การปVองกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพร2อม การร	วม
วิเคราะห�ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
 

- อบต.ห2วยไร	 
- หน	วยงานท่ี
เก่ียวข2องกับการ
ปVองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

    ๓ มีส	วนร	วมกับอําเภอคอนสวรรค� และจังหวัดชัยภูมิ อย	างต	อเนื่อง เพ่ือเชื่อม
การทํางานอย	างประสานสอดคล2อง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนข2อคิดเห็น
การดําเนินการกิจกรรม เช	น ร	วมสํารวจประเมินวิเคราะห�  พ้ืนท่ีเสี่ยง 
ปRจจัยเสี่ยงท่ีทําให2เกิดภัย เป4นต2น 
 
 
 

- อบต.ห2วยไร	 
- สนง.ปภ.สาขา 
  คอนสวรรค� 
- สนง.ปภ.จว.ชัยภูมิ 
- ศูนย� ปภ. เขต    
นครราชสีมา 

    ๔ การจัดทําแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ อบต.ห2วยไร	 การร	วมฝ�กการ - อบต.ห2วยไร	 
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ลําดับท่ี การดําเนินการ หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการปVองกันและบรรเทา   
สาธารณภัยระดับต	างๆ เพ่ือทดสอบและฝ�กความชํานาญร	วมกับหน	วยงาน
ต	างๆ ท่ีเก่ียวข2อง 

- สนง.ปภ.สาขา 
  คอนสวรรค� 
- สนง.ปภ.จว. ชัยภูมิ 
- ศูนย� ปภ. เขต           
นครราชสีมา 
- หน	วยงานท่ี
เก่ียวข2องกับการ
ปVองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๕ จัดทําแผนงานโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน
ภารกิจ เช	น งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ	มจังหวัด สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร2างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความปลอดภัยในการ     
ใช2รถใช2ถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องค�กรสาธารณกุศล    
โดยให2เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร�การเตรียมพร2อมแห	งชาติ 
 

- อบต.ห2วยไร	 
- สํานักงานจังหวัด 
ชัยภูมิ 
- หน	วยงานท่ี
เก่ียวข2องกับการ
ปVองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาแผนงาน/โครงการท่ีได2มีการประเมินความเสี่ยงในพ้ืนท่ีท่ีมุ	งเน2น
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แก2ไขปRญหาท่ีเกิดข้ึนในภาพรวมอย	างมี
ส	วนร	วมแบบบูรณาการ ซ่ึงรัฐบาลได2ให2ความสําคัญกับการเตรียมพร2อม
แห	งชาติ ประกอบกับให2มีความเชื่อมโยงและส	งผลต	อทิศทางการพัฒนา
จังหวัดและกลุ	มจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   
ตามภารกิจของอําเภอ/องค�กรปกครองส	วนท2องถ่ินภายใต2แผนพัฒนา
ท2องถ่ิน เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุ	มจังหวัด 
โดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําปPจังหวัดและกลุ	มจังหวัด ท่ีเป4น
กรอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ	มจังหวัดต	อไป 

- ตําบลห2วยไร	 
- สํานักงานจังหวัด
ชัยภูมิ 
- หน	วยงานท่ี
เก่ียวข2องกับการ
ปVองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

    ๗ ให2ความรู2แก	ภาคีเครือข	ายท่ีเก่ียวข2องท้ังด2านวิชาการและการปฏิบัติ    
สร2างองค�ความรู2เพ่ือเป4นข2อมูลในการกําหนดนโยบายท้ังระดับจังหวัด 
ระดับอําเภอ และระดับพ้ืนท่ี 
 

- อบต.ห2วยไร	 
- สพป.ชัยภูมิ 
- สพม.ชัยภูมิ 

๘ สนับสนุน กํากับ ติดตาม ให2คําแนะนําในการจัดทําแผนการปVองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู	บ2าน เพ่ือเป4นกรอบปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ี
ให2มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อบต.ห2วยไร	 

 
 
 

- อบต.ห2วยไร	 
 

๙ การติดตามและประเมินผล โดยการมีส	วนร	วมของหน	วยงานต	างๆ         - อบต.ห2วยไร	 
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ลําดับท่ี การดําเนินการ หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ท้ังส	วนกลางและระดับพ้ืนท่ี การกําหนดให2จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ให2ผู2อํานวยการจังหวัดเพ่ือรายงานผลต	อไปยังผู2อํานวยการกลางและ
ผู2บังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบเป4นประจําทุกปP รวมท้ังการติดตาม
และประเมินผลการนําแผนปฏิ บั ติการในการปVองกันและบรรเทา           
สาธารณภัย อบต.ห2วยไร	  ไปสู	การปฏิบัติ ในช	วงกลางแผนและปลายแผน 
พร2อมท้ังพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 
 

- สนง.ปภ.สาขาคอน
สวรรค� 
- สนง.ปภ.จ.ชัยภูมิ 
- ศูนย� ปภ. เขต 
นครราชสีมา 
- สํานักงานจังหวัด
ชัยภูมิ 

 
๖.๒ การติดตามและประเมินผล 

          เป4นกระบวนการดําเนินงานด2านการกํากับควบคุม เพ่ือติดตามความก2าวหน2าของภารกิจ
และหรือประเมินว	าภารกิจสําเร็จตามวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว2หรือไม	 การติดตามประเมินผล โดยปกติจะต2อง
กําหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพ่ือเป4นเกณท�ในการพิเคราะห�ว	าสถานการณ�ท่ีตรวจสอบวัดได2นั้นบรรลุหรือไม	
บรรลุเม่ือเทียบกับเกณท�หรือดัชนีท่ีกําหนด ประโยชน�ของการติดตามประเมินผลไม	เพียงแต	ช	วยให2ทราบ
ความก2าวหน2า และหรือความล2าหลังของการดําเนินการ โดยใช2ดัชนีประเมินว	าการดําเนินการใกล2ถึงเปVาหมายท่ี
กําหนดแค	ไหนเพียงไรแล2ว ยังสามารถช	วยให2วิเคราะห�เพ่ิมเติมให2ทราบปRจจัยเหตุแห	งความสําเร็จและความ
ล2มเหลวดังกล	าวได2 ทําให2เกิดประโยชน�ในการปรับปรุงแนวทางดําเนินการต	อไปได2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการในการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ห�วยไร!   พ.ศ. ๒๕๖๑ หน�า ๕๕ 
 

     
 
 
        ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 
        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
       ๖.๒.๒ หน�วยงานและภาคีเครือข�ายดําเนินการติดตามและประเมินผล 
        ให2กองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห2วยไร	 เป4นหน	วย

รับผิดชอบหลักในการดําเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสู	การปฏิบัติ โดยให2จัดทํารายงานการ
ติดตามและประเมินผลภาพรวมท่ีบรรลุผลตามเปVาหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผลกระทบการขับเคลื่อน 
และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลให2ผู2อํานวยการอําเภอเพ่ือรายงานผลต	อไปยังผู2อํานวยการจังหวัด 
ผู2อํานวยการกลางและผู2บังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบ เพ่ือนําไปสู	การปรับปรุง  แนวทางการดําเนินงาน
ต	อไป 

กําหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร2างความเข2าใจในสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการในการปVองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห2วยไร	 แนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสู	การปฏิบัติ รวมท้ังแผนงาน/
โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แล2วกําหนดประเด็นและตัวช้ีวัด การประเมินแหล	งข2อมูล     
เพ่ือประกอบการวิเคราะห�ประเมินผลให2สะท2อนกระบวนการดําเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ� 

รวบรวมข2อมูลภายใต2กรอบการติดตามและประเมินผล ได2แก	 (๑) ข2อมูลปฐมภูมิท่ีได2จากการสํารวจภาคสนาม 
การระดมความคิดเห็น และอ่ืนๆ รวมท้ังควรกําหนดเปVาหมายและพ้ืนท่ีจัดเก็บข2อมูลท่ีชัดเจนและ (๒) ข2อมูล
ทุติยภูมิท่ีได2จากเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของหน	วยงาน 

ประเมินผลและวิเคราะห�ข2อมลูตามหลักการท่ีกองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต.ห2วยไร	 
กําหนดข้ึนมา 

จัดทํารายงานสรุปผลภาพรวม และข2อเสนอแนะ 

นําเสนอรายงานสรปุผลให2ผู2บริหารระดับหน	วยงานพิจารณาให2ความเห็นชอบ 

นําผลการประเมินเสนอให2ผู2อํานวยการท2องถ่ิน 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสีย่งจากสาธารณภยัสู	แผนพัฒนาท2องถ่ิน ๔ ปP 
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     การจัดทํารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปVองกันและบรรเทา สาธารณภัย 

อบต.ห2วยไร	  ไปสู	การปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองต	อเปVาหมายการจัดการสาธารณภัยของ อบต.ห2วยไร	 ให2มี
ประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู	มาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนําปRญหาอุปสรรคและข2อเสนอแนะไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติการในการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห2วยไร	 ต	อไป 
                   ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา 

      เป4นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู2 และการค2นหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติหรือ
สิ่งประดิษฐ� เพ่ือนําไปใช2ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดําเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยท่ีเป4นประโยชน�ท้ังแก	ประชาชนและหน	วยงานท่ีเก่ียวข2องทุกภาคส	วน รวมท้ังการนําสิ่งท่ีได2 มีการคิดค2น
หรือค2นพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการดําเนินงาน กระบวนการดําเนินงาน และการบริการให2มี
ลักษณะรูปแบบใหม	 หรือการปรับปรุงให2ดีข้ึนกว	าเดิม และสามารถดําเนินการร	วมกับ การติดตามและประเมินผล 
โดยการเก็บรวบรวมข2อมูลภายใต2กรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของการทบทวนจากบทเรียนและการ
เรียนรู2ท้ังก	อนการดําเนินการ ระหว	างดําเนินการ และเม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินการ โดยมีแนวทางการดําเนินการ
วิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

      (๑) อบต.ห2วยไร	 เป4นหน	วยงานหลักในการประสานงานด2านการศึกษา ค2นคว2า และการวิจัย
และพัฒนาท่ีเก่ียวข2องกับการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยร	วมกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหน	วยงาน
ท่ีเก่ียวข2อง เพ่ือนําองค�ความรู2และเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกต�ใช2เพ่ือการปVองกันและบรรเทา   สาธารณภัย
ของ อบต.ห2วยไร	  ให2เหมาะสม 

       (๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ�สาธารณภัยสําคัญท่ีผ	านมาของ อบต.ห2วยไร	 เพ่ือให2ทราบ
ข2อมูลข2อเท็จจริงสําหรับไปประยุกต�ใช2ในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยให2มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

       (๓) จัดทําสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสําคัญท่ีผ	านมาของ 
อบต.ห2วยไร	  เพ่ือเป4นประโยชน�ในการบริหารจัดการในอนาคต 

 ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ห�วยไร� 
        พระราชบัญญัติปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ กําหนดว	าใน

กรณีท่ีข2อเท็จจริงเก่ียวกับสาธารณภัยหรือการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีได2กําหนดไว2ในแผนต	างๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไป หรือแผนดังกล	าวได2ใช2ครบห2าปPแล2ว ให2เป4นหน2าท่ีของผู2รับผิดชอบในการจัดทํา
แผนดําเนินการปรับปรุงหรือทบทวนแผนท่ีอยู	ในความรับผิดชอบ 

       ดังนั้น หาก อบต.ห2วยไร	 ได2ดําเนินการตามกระบวนการท่ีกําหนดไว2ในแผนปฏิบัติการในการ
ปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห2วยไร	  พ.ศ. ๒๕๖๑ และได2มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมี
สถานการณ�สาธารณภัยท่ีไม	ได2กําหนดไว2ในแผน หรือมีการวิจัยและพัฒนา พบข2อบกพร	อง  หรือมีนวัตกรรมการ
ปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีทันสมัยและเหมาะสม ให2 อบต.ห2วยไร	 พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ในการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห2วยไร	 พ.ศ. ๒๕๖๑ ได2ตามความเหมาะสมทุกปP 
 
 
 

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



 

 

ภาคผนวก 



 

 

    บัญชีรายชื่อบุคลากรหน�วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ภาคเอกชน และองค�กรเครือข�าย 
ในเขตอําเภอคอนสวรรค� 

 
ลําดับ

ท่ี ชื่อหน�วยงาน วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท� 

    นามเรียกขาน ความถ่ี โทรศัพท� โทรสาร 

๑ นายอําเภอคอนสวรรค� บานเย็น 1 162.525 ๐๔๔๘๘๙๐๑๓ ๐๔๔๘๓๙๐๑๓     

๒ นายก อบต. ห�วยไร� ไผ�หวาน 1 162.825 ๐๔๔๐๕๖๑๓๕  ๐๔๔๐๕๖๑๓๖      

๓ รองนายก อบต. ห�วยไร� ไผ�หวาน 12 162.825 ๐๔๔๐๕๖๑๓๕  ๐๔๔๐๕๖๑๓๖      
๔ ปลัด อบต.ห�วยไร� ไผ�หวาน 2 162.825 ๐๔๔๐๕๖๑๓๕  ๐๔๔๐๕๖๑๓๖      

๕ เทศมนตรีเทศบาลคอนสวรรค� สิงห�ทอง 1   162.625  ๐๔๔๘๘๙๐๙๘  ๐๔๔๘๘๙๐๓๗    

๖ ปลัด อ.หัวหน�ากลุ�มงานบริหารงานปกครอง - - - - 

๗ ปลัดอําเภอหัวหน�าฝAายทะเบียนและบัตร - - - - 

๘ ปลัดอําเภอหัวหน�าฝAายความหม่ันคง - - - - 

๙ นายก อบต.ช�องสามหมอ - - ๐๔๔๐๕๒๕๐๘ ๐๔๔๐๕๒๕๔๕ 

๑๐ นายก อบต.โคกม่ังงอย ละม่ัง ๑๕๒.๗๗๕ ๐๔๔๘๔๘๖๙๕ - 

๑๑ ท�องถ่ินอําเภอคอนสวรรค� - - ๐๘๒๘๖๓๘๙๐๔ - 

๑๒ สถานีตํารวจภูธรคอนสวรรค� คอนสวรรค� 153.200 - - 

๑๓ โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลห�วยไร� - - 044810369 - 

๑๔ การไฟฟIาภูมิภาคอําเภอคอนสวรรค� - - 044889124 - 

๑๕ สาธารณสุขอําเภอคอนสวรรค� - - 044889101 - 

๑๖ พัฒนาชุมชนอําเภอคอนสวรรค� - - 0833604759 - 

 ๑๗ เกษตรอําเภอคอนสวรรค� - - 044889103 - 

๑๘ ปศุสัตว�อําเภอคอนสวรรค� - - 044869152 - 

 ๑๙ ประมงอําเภอคอนสวรรค� - - ๐๔๔๘๘๙๑๐๓ - 

 ๒๐ หัวหน�าสํานักงาน  ปภ. สาขา...........(ถ�ามี) - - - - 

 ๒๑ มูลนิธิ/องค�การสาธารณกุศล ห�วยไร� 168.275 - - 

๒๒ การประปาภูมิภาคอําเภอคอนสวรรค� - - 044882677 044882633 

 ๒๓ โรงพยาบาลคอนสวรรค� - ๑๕๓.๘๗๕ ๐๔๔๘๘๙๐๒๒ - 

 ๒๔ อ่ืนๆ (ตามความเหมาะสม) - - - - 
 

 

ภาคผนวก ก  



 
บัญชีรายช่ือบุคลากรหน�วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น ภาคเอกชน 

 และองค�กรเครือข�าย ในเขตจังหวัดชัยภูมิ 
 

ลําดับท่ี ช่ือหน�วยงาน วิทยุส่ือสาร หมายเลขโทรศัพท� 

   นามเรียกขาน ความถี่ โทรศัพท� โทรสาร 

๑ ผู�ว�าราชการจังหวัด - - - - 

๒ รองผู�ว�าราชการจังหวัด - - - - 

๓ รองผู�ว�าราชการจังหวัด - - - - 

๔ ผู�บังคับการหน�วยทหารในพ้ืนท่ี - - - - 

๕ ผู�บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด - - ๐๔๔๘๑๒๐๕๐ - 

๖ ปลัดจังหวัด - - - - 

๗ หัวหน�าสํานักงานจังหวัด - -  ๐๔๔๘๑๑๕๗๓ - 

๘ นายกองค-การบริหารส�วนจังหวัด - -  ๐๔๔๘๑๑๓๗๖ - 

๙ รองนายกองค-การบริหารส�วนจังหวัด - - - - 

๑๐ ปลัดองค-การบริหารส�วนจังหวัด - - - - 

๑๑ นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัด - - 
๐๔๔๘๓๖๘๒๖ 

- 

๑๒ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด - - 
 ๐๔๔๘๑๖๒๔๒ 

- 

๑๓ ท่ีดินจังหวัด - - 
 ๐๔๔๘๑๑๓๕๘ 

- 

๑๔ ท�องถ่ินจังหวัด - - 
 ๐๔๔๘๒๒๒๐๓ 

- 

๑๕ พัฒนาการจังหวัด - - 
๐๔๔๘๑๑๕๗๘ 

- 

๑๖ สํานักงานป:องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด - 
๑๕๐.๑๕๐ ๐๔๔๘๑๓๓๒๕ 

- 

๑๗ ประชาสัมพันธ-จังหวัด - - 
 ๐๔๔๘๑๖๒๑๘ 

- 

๑๘ 
ผู�อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมจังหวัด 

- - 
๐๔๔๘๑๑๔๗๘ 

- 

๑๙ ผู�อํานวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ - - 
 ๐๔๔๘๑๑๐๐๗ 

- 

๒๐ ผู�จัดการการไฟฟ:าส�วนภูมิภาคชัยภูมิ - -  ๐๔๔๘๕๔๑๑๐ - 

๒๑ ผู�จัดการประปาส�วนภูมิภาคชัยภูมิ - -  ๐๔๔๘๑๑๘๙๐ - 

๒๒ ผู�อํานวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ - -  ๐๔๔๘๑๒๒๕๑ - 

๒๓ อุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ - -  ๐๔๔๘๑๑๖๙๘ - 

๒๔ อ่ืนๆ (ตามความเหมาะสม) - - - - 

 

ภาคผนวก ข  



 
 

บัญชีรายช่ือเจ�าพนักงานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีได�รับการแต งตั้ง 
ขององค%การบริหารส วนตําบลห�วยไร  

 
ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกลุ ตําแหน�ง ท่ีอยู� เบอร�โทรศัพท�ติดต�อ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

    ๑๐ 
    ๑๑ 
     

นายสุเมธ   คลังชํานาญ 
นายโสธร   ชาป�ด 
นายเทพพนม   ปาเป"า 
นายปกรณ%   กันหา 
นายธวัชชัย  ฉลองภูมิ 
นายชัยญา   โชคเหมาะ 
นายยุทธศักดิ์   ใจแก3ว 
นายนิวัฒน%   ป�ฎชามูล 
นายสนิท    เวียงอินทร% 
นายอินป�ญ   ช่ืนนาเสียว 
นายณัฐวุฒิ   ทาเพชร 

ผอ.กองช<าง 
นายช<างโยธา 
จพง.ธุรการฯ 
บุคลากร 
จพง.ป"องกัน ฯ 
ผช.จพง.ป"องกันฯ 
ผช.จนท.พัสดฯุ 
ผช.ช<างไฟฟ"า 
พนักงานขับรถ 
คนงานท่ัวไป 
ยาม 

  ม.1  ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
 381/42 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ
 ม.10  ต.คอนสวรรค% อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
 ม.10 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
 ม. 1   ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ      
 ม. 6   ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
 ม.8    ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
 ม.2  ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
 ม. ๗   ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ      
 ม.๑๓    ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
 ม.๑๓  ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ

086-8200005 
089-7204825 
086-0647184 
08๐-๖๕๒๘๕๖๕ 
089-8464312 
08๓-๐๑๑๙๗๕๖ 
086-2638823 
089-2303727 
๐๙๕-๖๐๑๘๔๓๓ 
๐๙๕-๘๘๙๔๘๐๔ 
๐๘๙-๑๒๙๙๑๕๐ 

 
บัญชีรายช่ืออาสาสมัครป"องกันภัยฝQายพลเรือน/OTOP 

ของ  องค%การบริหารส<วนตําบลห3วยไร< 
 

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ตําแหน ง ท่ีอยู  เบอร%โทรศัพท% 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 

 
 

นายไพรสาร    ไทยแท3 
นายชาติชาย   จันทร%แปลง 
นายแพ         ประสานวงษ% 
นายสัมฤทธ์ิ    พาอีเม3ง 
นายวิทูล       ประทุมตร ี
นายคําผง      อุบาลี 
นายถาวร      นารี 
นายปรีชา      ญาติพร3อม 
นายศิรา       ไชยรักษ% 
นายจินดา      หมั่นคง 
นายสากล      ต<อพล 
นายยุทธนา    ญาติพร3อม 
นายสามารถ   หิรัญอร 
นายจันทร%ด ี   ญาติปลื้ม 
นายภิพบ      ต<อชาต ิ
นายวิจิตร      คลังสมบัต ิ
นายพงษ%ศักดิ์   หิรัญอร 
นายจํารญู    ประจิตร 
นายประสิทธ์ิ   จอกสถิตย% 
นายสมชาย    ศรีชัยภมู ิ
        
 

สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร 

 
 

70 หมู< 1 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
52 หมู< 1 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
44/1 หมู< 1 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภมู ิ
95 หมู< 1 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
60 หมู< 1 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
109 หมู< 1 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
56 หมู< 1 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
84 หมู< 1 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
26 หมู< 1 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
58 หมู< 1 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
17 หมู< 1 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
84 หมู< 1 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
139 หมู< 2 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
105 หมู< 2 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
80 หมู< 2 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
9 หมู< 2 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
29 หมู< 2 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
111 หมู< 2 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
198 หมู< 2 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
71 หมู< 2 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
                      
                     

 
086-9956992 
๐๘๒๑๒๕๔๒๕๓ 
๐๘๓๒๒๑๑๖๙๔ 
๐๘๔๖๐๕๓๙๗๖ 
 
 
0๙๓-๔๔๘๐๔๖๕ 
088-3630459 
090-7632136 
087-3780467 
 
 
 
 
 
 
 
 
088-4934322 
   
 

ภาคผนวก ค  



ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ตําแหน ง ท่ีอยู     เบอร%โทรศัพท% 
   ๒๑ 

๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 
๒๖ 
๒๗ 
๒๘ 
๒๙ 
๓๐ 
๓๑ 
๓๒ 
๓๓ 
๓๔ 
๓๕ 
๓๖ 
๓๗ 
๓๘ 
๓๙ 
๔๐ 
๔๑ 
๔๒ 
๔๓ 
๔๔ 
๔๕ 
๔๖ 
๔๗ 
๔๘ 
๔๙ 
๕๐ 
๕๑ 
๕๒ 
๕๓ 
๕๔ 
๕๕ 
๕๖ 
๕๗ 
๕๘ 
๕๙ 
๖๐ 

    ๖๑ 
๖๒ 
๖๓ 
๖๔ 
๖๕ 
๖๖ 
๖๗ 

นายสุวรรณ    เค3านาวัง 
นายวิรัตน%      ฐานหมั่น 
นายวิพล       ต<อติด 
นายศิลา  มนต%ชัยภูม ิ
นายทิศ    กระโพธ์ิ 
นายรัก      ศรีชัยภูม ิ
นางทองปน   กองเกิด 
นายวีระ       ครองศรี 
นายสุดใจ     หงษ%วิลัย 
นายสมัคร   งามใจ 
นายสัญญา    ชูพันธ% 
นายประสิทธ์ิ  ขอดคํา 
นายประทวน   ศรีวิพัฒน% 
นายธนา     อุดมทรัพย% 
นายสมบัต ิ  พานทอง 
นายประสิทธ์ิ   สุหะ 
นายสังคม    พรัมมา 
นางประมลู    ชัยยนต% 
นางผมหอม   งามป�ญญา 
นางสมใจ    แจ<มมณ ี
นายแสวง    วิลัยวงษ% 
นายอุลาน     เสมียนชัย 
นายประวิทย%    พิลาวัลย%    
นายบุญเหลี่ยม    อาจเวทย%   
นายจิตติพงษ%    ปลายชัยภมู ิ
นายปกรณ%    พานทอง 
นายวินัย      งามป�ญญา 
นายสุพรรณ    สําราญทิพย% 
นายวิไล     ต<อชีพ 
นายประทีป   วิลัยวรรณ% 
นายสวรรค%    ต<อโชต ิ
นายหลวง    สานุสน 
นายป�ญญา    หาญชนะ 
นายบัวส ี    ชินเนหันหา 
นายสมศกดิ ์   อิงชัยภูมิ 
นายภาคภมู ิ   ญาติปลื้ม 
นายคํามุก   ยิ่งสําราญ 
นายพอใจ    แต<งเช้ือ 
นายสมควร    หมีกุละ 
นายบัวไล      แซงภูเขียว 
นายอนงค%    มิสา 
นายยุ<น      โก3กล่ํา 
นายถัด      ถ่ินนอก 
นายสมชาย   หงษ%วิลัย 
นายสุวิทย%    เวียงอินทร% 
นายแดง      หงส%วิไล 
นายอรุณ     อาพาส 

สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 

75 หมู< 2 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
51 หมู< 3 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
100 หมู< 3 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
17 หมู< 3 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
174 หมู< 3 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
146 หมู< 3 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
117 หมู< 3 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
38 หมู< 3 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
148 หมู< 4 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
37 หมู< 4 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
100 หมู< 4 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
45 หมู< 4 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
146 หมู< 4 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
149 หมู< 5 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
125 หมู< 5 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
54 หมู< 5 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
55 หมู< 5 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
51 หมู< 5 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
145 หมู< 5 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
120 หมู< 5 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
167 หมู< 5 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
156 หมู< 5 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
24 หมู< 5 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
202 หมู< 5 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
81 หมู< 5 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
125 หมู< 5 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
145 หมู< 5 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
74 หมู< 6 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
51/1 หมู< 6 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภมู ิ
56 หมู< 6 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
25 หมู< 6 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
40/1 หมู< 7 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภมู ิ
148 หมู< 7 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
130 หมู< 7 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
119 หมู< 7 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
135 หมู< 7 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
154 หมู< 7 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
95 หมู< 7 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
56 หมู< 7 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
61 หมู< 7 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
98 หมู< 7 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
26 หมู< 7 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
105 หมู< 7 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
33 หมู< 7 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
16 หมู< 7 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
86 หมู< 7 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
135 หมู< 7 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
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๙๖ 
๙๗ 
๙๘ 
๙๙ 

๑๐๐ 
๑๐๑ 
๑๐๒ 
๑๐๓ 
๑๐๔ 
๑๐๕ 
๑๐๖ 
๑๐๗ 
๑๐๘ 
๑๐๙ 
๑๑๐ 
๑๑๑ 
๑๑๒ 
๑๑๓ 
๑๑๔ 
๑๑๕ 

นายเขียว     พันธ%เพ็ง 
นายวิระ     สิงขา 
นายเมี้ยม    คิดเห็น 
นายสุพี      หารธรรม 
นายกะสุ     อาณารตัน% 
นายวิชัย     จําชาติ 
นายจีระศักดิ์    ดอกจันทร% 
นายสมจิตร        หงษ%วิเศษ      
นายกาน             ชึรัมย% 
นายสายณัห%        อิงชัยภูมิ   
นายประยุทธ      พานาม 
นายอนุสรณ%       ศรีครั่ง 
นายสมพร        งิมสันเทียะ 
นายอัมพร        สิงห%สาย         
นายเสมอ         งิมสันเทียะ       
นายธวัฒน%         หิรัญมูล 
นายวิเชียร          ท<าโพธ์ิ 
นายพงษ%พัฒน%    ทองแสง 
นายอุไทย       เกยสันเทียะ 
นายชลกาล        หิรัญคํา 
นายกิติกร         ไทยน3อย 
นายโยธิน          ศรีชัยภูมิ 
นายอิสระพร    รอญยุทธ 
นายสุรยิา     ไพศาลธรรม 
นายอรุณ       นานอก 
นายคมสัน     ยิ่งสําราญ 
นายบุญเพ่ิม    ผลประเสริฐ 
นายดํารง      ประจงจิตร 
นายวัฒนา     กุลแดง 
นายแสง       เอียงชัยภูมิ 
นายนิกร        คําภีระ 
นายทวรรณ    บุตรอินทร% 
นายวิไล        แก3วหนองแดง     
นายอุไล      ครองหนองแดง           
นายสาคร     พานทอง   
นายกองศรี    คําภีระ 
นายสุรชัย       เอียงชัยภูมิ      
นายบุหลัน      กองทอง            
นายมณี         มากศรี            
นายสมจิตร     หงษ%วิไล 
นางช่ืนกมล    เลิศอาวุธ 
นางศุลาวัน     คําล3าน 
นายณัฐวุฒิ     ทาเพชร 
นายสมศักดิ์    หนวดเนา 
นายสุดใจ      ชํานาญ 
นายประวิทย%    พลศรี 
นายสมคิด      มนต%ชัยภูม ิ
นายโสภณ      พลไธสงค% 

สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 

65 หมู< 7 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
44 หมู< 8 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
 95 หมู< 8 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
137 หมู< 8 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
77 หมู< 8 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
44 หมู< 9 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
4   หมู< 9 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
40  หมู< 9 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
32  หมู< 9 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
90  หมู< 9 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
88  หมู< 9 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
20  หมู< 9 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
12  หมู< 9 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
46  หมู< 9 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
57  หมู< 9 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
28   หมู< 10 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภมู ิ
35   หมู< 10 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภมู ิ
42   หมู< 10 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภมู ิ
14  หมู< 10 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
18  หมู< 10 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
57  หมู< 10 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
19  หมู< 10 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
30   หมู< 10 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภมู ิ
25   หมู< 11 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภมู ิ
18   ม. 11 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
1    หมู< 11 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
11  หมู< 11 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
22  หมู< 11 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
155 ม. 12 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
7   หมู< 12 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม
152 ม.12 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
94  หมู< 12 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
8    หมู< 12 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
 1   หมู< 12 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
77  หมู< 12 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
26  หมู< 12 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
 17 หมู< 12 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
35  หมู< 12 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
 25  หมู< 12 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภมู  
50   หมู< 12 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภมู ิ
99  หมู< 13 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
81  หมู< 13 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
 35 หมู< 13 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
10  หมู< 13 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
91  หมู< 14 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
 10  หมู< 14 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภมู ิ
13/1ม. 14 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
 4   หมู< 14 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม   

 
 
086-9646175 
091-2207084 
 
 
 
081-4580219 
090-0346630 
087-9298824 
 
080-0483933 
090-1852195 
 
088-3642146 
 
 
 
089-4272609 
085-4126832 
 
085-3468286 
087-1247688 
 
 
 
 
 
 
 
083-7315460 
 
085-1214778 
 
 
 
 
085-6572511 
 
 
 
 
091-4730720 
 
 
 
 
08๒๑๓๓๕๕๙๔ 



๑๑๖ 
๑๑๗ 
๑๑๘ 
๑๑๙ 
๑๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกฤษฎา      ชํานาญ 
นายวรวุฒิ        พวงมี 
นายศักดิ์ศรี      วงจันลา 
นายประหยัด    โสภาเพชร 
นายสํารวย       หงษาแก3ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 
สมาชิก อปพร. 

91  หมู< 14 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
97  หมู< 14 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
79 หมู< 14 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
47 หมู< 14 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
67 หมู< 14 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม ิ
 
 
 
 
 
 

087-9107686 
087-4562842 
082-2701650 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

บัญชีรายช่ือองค�การสาธารณกุศล ในพื้นท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลห"วยไร� 
 

ลําดับ
ท่ี 

อําเภอ ตําบล 
ช่ือองค�การสาธารณ

กุศล 

เครื่องมือ/
เครื่องจักร/
ยานพาหนะ 

ความชํานาญ 
หมายเลข
โทรศัพท� 

๑ คอน
สวรรค	 

ห�วยไร� มูลนิธิสว�างคุณธรรม 
(จุดห�วยไร�) 

รถกู�ภัยกู�ชีพ การเคลื่อนย�าย 
ผู�ประสบภัย 

/การปฐมพยาบาล
เบ้ืองต�น 

๐๖๑๔๙๖๒๗๐๔ 

๒ แก�งคร�อ หนองไผ� มูลนิธิสว�างพุทธธรรม 
(แก�งคร�อ) 

รถกู�ภัยกู�ชีพ การเคลื่อนย�าย 
ผู�ประสบภัย 

/การปฐมพยาบาล
เบ้ืองต�น 

- 

๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
๑๑       
๑๒       
๑๓       
๑๔       
๑๕       
๑๖       
๑๗       
๑๘       
๑๙       
๒๐       
๒๑       
๒๒       
๒๓       
๒๔       
๒๕       
 

ภาคผนวก  ง 



บัญชีรายนามภาคประชาสังคม ในพ้ืนท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลห"วยไร� 
 

ลําดับท่ี รายนามภาคประชาสังคม โทรศัพท�/โทรสาร รายช่ือผู�ประสานงาน 
๑. 
 

๒. 
    
    ๓. 

 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 

มูลนิธิสว�างคุณธรรม จ.ชัยภูมิ 
จุดห"วยไร� 
มูลนิธิสว�างพุทธธรรมแก"งคร"อ 
อ.แก"งคร"อ  จ.ชัยภูมิ 
มูลนิธิร�วมกตัญ3ู จุดอําเภอ 
คอนสวรรค� จ.ชัยภูมิ 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 

๐๖๑-๔๙๖๒๗๐๔ 
 

- 
 
- 

นายวิชาญ   แจ"งไสว 
 
         - 
 
ส.ต.สมปอง  บัวพิมพ� 
 
 
 

   
 

ภาคผนวก จ  



ทอ้งแบน
ยาง
ดบัเพลิง
ตรวจการณ์

อเนกประสงค์
เคลื�อนที�เร็ว
รถพยาบาล
ปิคอพั
6 - 10  ลอ้
เททา้ย  6 - 10 ลอ้
นํ& า 6 - 10 ลอ้
รถเทรลเลอร์
รถเครน
รถเครื�องอดัอากาศ
รถเครื�องช่วยหายใจ
รถแทรคเตอร์
รถเกรดเดอร์
แบคโฮ
รถบดอดั
รถตกัหนา้ขดุหลงั
เครื�องสูบนํ& า
อื�น ๆ
เครื�องรับ - ส่งวทิยุ
ชุดตดัแก๊ส
เสื&อชูชีพ
เครื�องช่วยหายใจ
ชุดป้องกนัสารเคมี
เครื�องตดั/ถ่าง
เครื�องขดุเจาะ
ชุดผจญเพลิง
เครื�องกาํเนิดไฟฟ้า

๑
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ

๒
เทศบาลตาํบลคอนสวรรค์

 -
 -
 -
 -

๒

 -
 -
 -
 - ๑

๑

 -
 -

๒

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

๑

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

๗
o4
4
8
8
9
0
9
8

๓
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกมั� งงอย

 -
 -
 -
 - ๑
 -
 -
 - ๑

๑

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

๑

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

๓
o๘
๘
๕
๘
๐
๙
๔
๐
๖

๔
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลช่องสามหมอ

 -
 -
 -
 - ๑
 -
 -
 -
 - ๑

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

๑

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

๓
o๘
๕
๓
๐
๔
๔
๕
๕
๖

๕
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลศรีสาํราญ

 -
 -
 -
 - ๑

 -
 -
 - ๑

๑

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

๑

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

๔
o๘
๗
๘
๖
๘
๙
๙
๔
๔

๖
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคอนสวรรค์

 -
 -
 -
 - ๑

 -
 -
 -
 - ๑

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

๑

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

๓
o๘
๖
๘
๗
๑
๘
๖
๘
๓

๗
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยไร่

 -
 -
 -
 - ๑

 -
 -
 -
 - ๑
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

๑

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

๓
o8
9
8
4
6
4
3
1
2

๘
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางหวาย

 -
 -
 -
 - ๑

 -
 -
 -
 - ๑
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

๑

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

๓
o4
4
๑
๒
๐
๐
๕
๒
-๗
๐
๒

๙
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นโสก

 -
 -
 -
 - ๑

 -
 -
 - ๑

๑
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

๑

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

๔
o๘
๓
๖
๙
๙
๕
๖
๘
๒

๑๐
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโนนสะอาด

 -
 -
 -
 - ๑

 -
 -
 - ๑

๑

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

๑

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

๔
o๘
๐
๐
๖
๒
๘
๗
๙
๕

๑๑
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม

๑

 -
 -
 - ๑

 -
 -
 -
 - ๑

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

๑

 -

๑๐

 -
 -
 -
 -
 -
 -

๑๔
o๘
๑
๗
๐
๙
๐
๙
๙
๐

๑๒
โรงพยาบาลคอนสวรรค์

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 - ๓

๑

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

๑

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

๕
๑๖๖๙

๑๓
องคก์รสาธารณกุศล

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 - ๑

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

๑

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

๒
o๖
๑
๔
๙
๖
๒
๗
๐
๔

๑

 -
 -
 - ๑๑

 -
 -
 - ๗

๑๒
๑

 -
 -
 -

๒

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

๑๒

 -

๑๐

 -
 -
 -
 -
 -
 -

๕๖

หมายเหตุ :  ใหใ้ส่รายชื�อหน่วยงาน พร้อมเครื�องจกัรกล ยานพาหนะ และเครื�องมืออุปกรณ์ที�ใชใ้นงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของหน่วยงานที�ตั& งอยูใ่นพื& นที� และหน่วยงานขา้งเคียง

บัญ
ชีเครื�องจกัรกล  ยานพาหนะ  และเครื�องมอือุ ปกรณ์

ที�ใช้งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภัย  

อาํเภอคอนสวรรค์      จงัหวดัชัยภูมิ

ลําดับที�

หน่วยงาน

เรือ

รถดบัเพลิงทุกประเภท
เครื�องดบัเพลิงแบบ

รถกูภ้ยั
รถยนตบ์รรทุก

หมายเหตุ

เครื�องจกัรกล
อุปกรณ์กูภ้ยั

รวม

 รวม

ผู้รับผดิชอบ

(เบอร์โทร.)

ภาคผนวก ฉ



 
 

บัญชีรายช่ือบุคคลที่จะต�องช�วยเหลือ ขนย�าย อพยพก�อนเป�นลําดับแรก 
 

หมู�บ�าน/ 
ชุมชน 

  หมู�ท่ี 
 

เด็ก  
(คน) 

คนชรา 
(คน) 

คนพิการ 
(คน) 

หญิงมีครรภ+ 
(คน) 

รวม 

บ�านห�วยไร
 ๑ 39 ๖๒ ๑๕ - ๑๑๖ 

บ�านหนองไฮ ๒ 65 ๑๐๓ ๓๔ - ๒๐๒ 

บ�านโคกสง
า ๓ 46 ๖๑ ๙ - ๑16 

บ�านหลุบเพ็ก ๔ 45 ๖๘ ๑๐ - 123 

บ�านโสกมูลนาค ๕ 124 ๑๔๘ ๓๗ - 309 

บ�านโคกไม�งาม ๖ 38 ๕๕ ๑๔ - 107 

บ�านห�วยยาง ม.7 ๗ 99 ๘๕ ๔๓ - 220 

บ�านดงเย็น ๘ 46 ๕๘ ๑๑ - 115 

บ�านซับม
วงไข
 ๙ 42 ๓๕ ๑๑ - 88 

บ�านซับทอง ๑๐ 34 ๓๑ ๗ - 72 

บ�านประชาแสนสุข ๑๑ 13 ๒๑ ๗ - 41 

ห�วยยาง ม.12 ๑๒ 73 ๕๓ ๒๑ - 147 

ซับผักกูด ๑๓ 39 ๓๘ 1๕ - 91 

ซับสมบูรณ3 ๑๔ 25 ๒๑ ๖ - 52 

รวม ๑๔ ม. 683 ๘๓๙ ๒๔๐ - 1,762 

 
   หมายเหตุ  ๑.  ข�อมูลบัญชีรายชื่อบุคคลท่ีจะต�องอพยพก
อนเป:นลําดับแรก  จะต�องมีการปรับปรุงให�เป:นป=จจุบัน

อย
างสมํ่าเสมอ 
   ๒. เด็ก หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุต้ังแต
 ๑๐ ปAลงมา 
   ๓. คนชรา หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต
 ๖๐ ปAข้ึนไป 
   ๔. เนื่องจากข�อมูลบัญชีรายชื่อบุคคลท่ีจะต�องอพยพก
อนเป:นลําดับแรกเป:นข�อมูลส
วนตัว         

ควรมอบให�เฉพาะผู�มีหน�าท่ีรับผิดชอบเท
านั้น เช
น กํานัน / ผู�ใหญ
บ�าน / ผู�นําชุมชน ฯลฯ 

ภาคผนวก  ช 



 
 

 
บัญชีรายช่ือสถานท่ีสําคัญในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลห�วยไร� 

 
ลําดับท่ี สถานท่ี ท่ีตั้ง หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
 

๗ 
 

๙ 
๑๐ 

 
 

๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 

 
๑๕ 
๑๖ 

 
 
 
 

๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 

 
 

๒๐ 

สถานีรถไฟ 
สถานีขนส�งผู�โดยสาร 
สนามบิน 
โรงงานผลิตกระแสไฟฟ%า/สถานีไฟฟ%าย�อย... 
โรงผลิตน้ําประปา 
ชุมสายโทรศัพท2 / เสาสัญญาณสื่อสาร 
 
โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพประจําตําบล 
สถานท่ีราชการ 
โรงเรียน / สถานศึกษา 
 
 
วัด / โบสถ2 / มัสยิด / สุเหร�า 
โรงงานอุตสาหกรรม / นิคมอุตสาหกรรม 
ศูนย2การค�า / ห�างสรรพสินค�า 
สถานีบริการน้ํามัน 
 
สถานีบริการก?าซ 
โรงแรม / รีสอร2ท / ท่ีพัก 
อาคารสูง (ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดย 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕, (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๓, (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐) 
สถานบริการ 
โรงภาพยนตร2 
สถานท่ีท�องเท่ียวท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี 
โบราณสถานและสถานท่ีทางประวัติศาสตร2
ท่ีสําคัญ 
เขตพระราชฐาน* 
 

- 
- 
- 
- 
- 

บ�านหลุบเพ็ก ม.๔, บ�านโคกไม�งาม ม.๖ 
บ�านซับสมบูรณ�  ม.๑๔ 

- 
บ�านซับผักกูด ม.๑๓ ต.ห�วยไร� 
บ�านซับผักกูด ม.๑๓ ต.ห�วยไร� 
บ�านห�วยไร� ม.๑, บ�านหนองไฮโคกสง�า ม.๒,๓ 
บ�านโสกมูลนาค ม.๕, บ�านห�วยยาง ม.๗ 
บ�านหลุบเพ็กซับม�วงไข� ม.๔,๙  
วัดมีทุกหมู�บ�าน ๑๔ หมู� พ้ืนท่ี ต.ห�วยไร� 
บ�านห�วยยาง ม.๑๒ (ฟาร2มหมูขนาดใหญ�) 

- 
บ�านหลุบเพ็ก ม.๔,  บ�านดงเย็น ม.๘ 
บ�านซับทอง ม.๑๐                

- 
บ�านดงเย็น ม.๘, บ�านซับสมบูรณ2 ม.๑๔ 
บ�านห�วยยาง ม.๗ 
 
 
 

- 
- 

บ�านห�วยยาง ม.๑๒ 
 
 

- 

 

 

ภาคผนวก ซ 



 

แบบสํารวจศูนย�พักพิงชั่วคราว       
องค�การบริหารส�วนตําบลห�วยไร�  อําเภอ คอนสวรรค�  จังหวัด ชัยภูมิ 

ข�อมูล ณ วันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
 

สถานที่พักพิงชั่วคราว 

อบต.ห�วยไร� ชื่อสถานที่ 

ค�าพิกัด 
GPS 
(ถ�าม)ี 

ที่อยู� รองรับ 
ผู�อพยพได�
จํานวน 
 (คน) 

ผู�รับผิดชอบสถานที่ 

สิ่งสาธารณูปโภค 
ที่มีอยู�ในป9จจุบัน 

เลขที่ หมู�บ�าน/
ชุมชน 

ตําบล อําเภอ ชื่อ-สกลุ 
/ตําแหน�ง 

หมายเลขโทรศัพท� 

อบต.ห�วยไร อบต.ห�วยไร� ๑๕.๙๗ 
๑๗๘๘๔ 
๑๐๒.๑๘ 
๗๐๙๗๑ 

13 ซับผัก
กูด 

ห�วยไร� คอน
สวรรค� 

๓๐ นายเสนอ  รอญยุทธ   ตําแหน�ง 
นายกองค�การบริหารส�วนตําบลห�วยไร� 

๐๙๘๗๕๐๘๐๑๗ 
 ๐๔๔๐๕๖๑๓๕ 

� ไฟฟ&า 
� ประปา 
�ห�องสุขา...  ๙...ห�อง 
     อื่น ๆ ...(ระบุ)... 

 
 
 
 

          

 

หมายเหตุ :  1. สถานที่พักพิงชั่วคราวควรเปGนพื้นที่ที่มีเพดานสูงระบายอากาศได�ดีและมีพื้นที่ส�วนตัวควรกว�างกว�า 3.5 ตารางเมตร/คน 
               2. เส�นทางเข�าถึงที่พักพิงควรอยู�ห�างจากภัยอันตรายควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่เปลี่ยวหรือเสี่ยงต�อการถูกคุกคามด�านความปลอดภัย และควรหลีกเลี่ยงการใช�เส�นทางที่มีการกัดเซาะของดิน 
 



  
ตัวอย�างตารางมาตรฐานในการประมาณค�าความเสีย่ง 

โอกาสหรือความถ่ี 
ในการเกิดภัย 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
แทบไม�มี (๑) เล็กน+อย (๒) ปานกลาง (๓) ร+ายแรง (๔) วิกฤต (๕) 

มีโอกาสเกิดน�อยมาก (๑) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีโอกาสเกิดน�อย (๒) ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

มีโอกาสเกิดปานกลาง (๓) ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 
มีโอกาสเกิดสูง (๔) ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

มีโอกาสเกิดสูงมาก (๕) ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 
 
  ความเส่ียงสูง   ความเส่ียงปานกลาง      ความเส่ียงต่ํา 

ที่มา :  ADPC, 2011 (พ.ศ. ๒๕๕๔) 

 
ความเส่ียงสูง     หมายถึง  มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบร�ายแรง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบร�ายแรง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
ความเส่ียงปานกลาง หมายถึง มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม<มี 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน�อย 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน�อย 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน�อย 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบร�ายแรง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน�อย       ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน�อย       ความรุนแรงของผลกระทบร�ายแรง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน�อย       ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน�อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
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ความเส่ียงต่ํา     หมายถึง  มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง       ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม<ม ี
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม<มี 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน�อย       ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม<มี 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน�อย       ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน�อย 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน�อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม<มี 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน�อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน�อย 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน�อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน�อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบร�ายแรง 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

คําสั่งกองอํานวยการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค�การบริหารส�วนตําบลห�วยไร� 
เร่ือง การจัดตั้งกองอํานวยการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค�การบริหารส�วนตําบลห�วยไร� 

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

  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 15 และ
แผนการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห&งชาติ พ.ศ. 2558 บทท่ี 3 หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ข/อ 3.2.2 ระดับปฏิบัติการ (๘) (กรณีองค4การบริหารส&วนตําบล)  ท่ีกําหนดให/มีการจัดต้ังกองอํานวยการ
ป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค�การบริหารส�วนตําบลห�วยไร� โดยมีองค4ประกอบและอํานาจหน/าท่ี ดังนี้ 
   1. นายกองค4การบริหารส&วนตําบลห/วยไร&                          ผู/อํานวยการ 

๒. ปลัดองค4การบริหารส&วนตําบลห/วยไร&                     รองผู/อํานวยการ 
๓. รองนายกองค4การบริหารส&วนตําบลห/วยไร&                                       กรรมการ 
๔. หัวหน/าตู/ยามตําบลห/วยไร& (สภอ.คอนสวรรค4)                                  กรรมการ 
๕. กํานันตําบลห/วยไร&                                                            กรรมการ 
๖. ผู/ใหญ&บ/านทุกหมู&บ/าน                             กรรมการ 
๗. ผู/อํานวยการโรงพยาบาลส&งเสริมสุขภาพตําบลห/วยไร&    กรรมการ 
๘. ผู/แทนสถานศึกษาในพ้ืนท่ี                                 กรรมการ 
๙. ผู/แทนองค4การสาธารณกุศลในพ้ืนท่ี             กรรมการ 
๑๐. ผู/อํานวยการกองทุกกอง ของ อบต.ห/วยไร&                         กรรมการ 
๑๑. หัวหน/าฝIายทุกฝIายของ องค4การบริหารส&วนตําบลห/วยไร&            กรรมการ 
๑๒. ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย4 อปพร.                กรรมการ 
๑๓. เจ/าพนักงานป�องกันและปฏิบัติการขององค4การบริหารส&วนตําบลห/วยไร&    กรรมการ 

                และเลขานุการ 
อํานาจหน�าท่ี 

     ๑  .จัดทําแผนปฏิบัติการในการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย .  องค4การบริหารส&วนตําบลห/วยไร&    
และแผนเผชิญเหตุ องค4การบริหารส&วนตําบลห/วยไร&  เพ่ืออํานวยการ ประสานงาน และปฏิบัติการป�องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของ องค4การบริหารส&วนตําบลห/วยไร&     
      ๒ กําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียมพร/อมรับมือกับสาธารณภัย.
และการฟKLนฟูของกองอํานวยการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค4การบริหารส&วนตําบลห/วยไร&     

               ๓. เฝ�าระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะห4สถานการณ4สาธารณภัยเม่ือเกิดหรือคาดว&าจะเกิด      
สาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ี ให/เสนอผู/อํานวยการท/องถ่ินจัดต้ังศูนย4ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค4การบริหารส&วนตําบล
ห/วยไร&  เพ่ือจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
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                   ๔. องค4การบริหารส&วนตําบลโคกม่ังงอย  สนับสนุนการป�องกันการป�องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย   หรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือได/รับการร/องขอ 
                   ๕. องค4การบริหารส&วนตําบลห/วยไร& รวบรวมและจัดทําคลังข/อมูลทรัพยากรในป�องกันการ
ป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี  
          ๖. ปฏิบัติหน/าท่ีอ่ืนใดตามท่ีนายอําเภอคอนสวรรค4  .หรือกองอํานวยการป�องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอําเภอคอนสวรรค4 และผู/ว&าราชการจังหวัดชัยภูมิ หรือกองอํานวยการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดชัยภูมิ มอบหมาย 

 
         ท้ังนี้ ต้ังแต&บัดนี้เปNนต/นไป 
 
   สั่ง ณ วันท่ี    ๓     เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

 
                                           (นายเสนอ   รอญยุทธ) 
                                 นายกองค4การบริหารส&วนตําบลห/วยไร& 
                                             ผู/อํานวยการท/องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคล�องกับแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป$ (พ.ศ.2561 - 2564) 
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาล   . อําเภอ   .  จังหวัด  . 
ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่..................... 
ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด          .  

1. ยุทธศาสตร�.         . 
1.1 แผนงาน      . 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป&าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได�รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 
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แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต�น ระยะท่ี 1 หมายเลขอ�างอิงแบบประเมิน    

1
 

 

 

แบบประเมินภัยพิบัติข้ันต�นด�านความต�องการช�วยเหลือผู�ประสบภัยจากภัยพิบัติ ระยะท่ี 1 
(Initial Disaster Assessment Form) 

2. ทีมประเมินอย�างรวดเร็ว (DANA Team) ประกอบด�วย 

3. ข�อมูลภัยพิบัติ 

คําชี้แจง กรุณาใส%เครื่องหมายในช%องว%างท่ีเตรียมไวให� และ/หรือเขียนข�อความ ตามความเป*นจริง 

1. สถานท่ีท่ีทําการประเมิน 
สถานท่ี หมู%ท่ี 
ชื่อหมู%บ�าน/ชุมชน ตําบล 

อําเภอ จังหวัด 

พิกัด (GPS) ละติจูด (1 AT) ลองจิจูด (1 ONG) 
 

ท่ี ซ่ือ-นามสกล หน�วยงาน ตําแหน�ง โทรศัพทC E-mail/ID LINE 
1      
2      
3      
4      
5      
 

3.1 ประเภทและลักษณะของภัย 
ประเภทของภัย ลักษณะของภัย 

อุทกภัย (  ) นํ้าท%วมฉับพลัน   (  ) นํ้าท%วมขัง (  ) นํ้าล�นตลิ่ง 
(  ) นํ้าไหลหลาก  (  ) นํ้าทะเลหนุน (  ) นํ้าป<าไหลหลาก 
(  ) วาตภัย (  ) อ่ืนๆ ระบ 

ดินโคลนถล%ม (  ) การร%วงหล%น (Falls) (  ) การลิ่นไถล (Slides) (  ) การไหล (Flows) 

ข�อมูลเพ่ิมเติมลักษณะของภัย          
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แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต�น ระยะท่ี 1 หมายเลขอ�างอิงแบบประเมิน    

2
 

 

 

 
3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติ 

 (  )  ณ วันท่ีทําการประเมิน ภัยพิบัติได�สิ้นสุดลงแล�ว 
   ภัยพิบัติ  เกิดข้ึนวันท่ี เดือน  พ.ศ. เวลาประมาณ  น 
    สิ้นสุดวันท่ี เดือน  พ.ศ. เวลาประมาณ  น 
  (  ) ณ วันท่ีทําการประเมิน ภัยพิบัติยังไม%สิ้นสุด    

 ภัยพิบัติ  เกิดข้ึนวันท่ี เดือน  พ.ศ. เวลาประมาณ  น 
3.3 สถานท่ีเกิดภัยพิบัติ 

หมู%บ�าน/ชุมชน ________________________  หมู%ท่ี _______________  
ตําบล ______________________________  อําเภอ _____________  
จังหวัด  _____________________________  
พิกัด GPS ละติจูด (LAT) __________  ลองจิจูด (LONG) 

3.4 ระดับการจัดการสาธารณภัย 
(  ) สาธารณภัยขนาดเล็ก โดยมีผู�อํานวยการอําเภอ ผู�อํานวยการท�องถ่ิน และ/หรือ ผู�ช%วยผู�อํานวยการ   
     กรุงเทพมหานคร ควบคุมและสั่งการ 
(  ) สาธารณภัยขนาดกลาง โดยมี ผู�อํานวยการจังหวัด หรือผู�อํานวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม 
    สั่งการและบัญชาการ 
(  ) สาธารณภัยขนาดใหญ% โดยมีผู�บัญชาการบ�องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห%งชาติ ควบคุม สั่งการ 
     และบัญชาการ 

 (  ) สาธารณภัยร�ายแรงอย%างยิ่ง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
  ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

 
4. ข�อมูลประชากรในพ้ืนท่ีภัยพิบัติ 

4.1 ประชาชนในพ้ืนท่ี 
4.1.1 ประชาชนรวม   จํานวน  คน  จํานวน  ครัวเรือน 
4.1.2  ประชาชนท่ีได�รับผลกระทบ จํานวน  คน  จํานวน  ครัวเรือน 
4.1.3 ประชาชนท่ีต�องอพยพ  จํานวน  คน 
4.1.4 ประชาชนท่ีเสียชีวิต  จํานวน  คน 
4.1.5 ประชาชนท่ีบาดเจ็บ  จํานวน  คน 
4.1.6 ประชาชนท่ีสูญหาย  จํานวน  คน
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 4.2 ประชากรแฝง    

(  ) มี   (  ) ไม%มี   (  ) ไม%ทราบ  
(  ) ประชากรแฝงท้ังหมด  จํานวน   คน 
(  ) ประชากรแฝงท่ีได�รับผลกระทบ จํานวน   คน 

 4.3 ประชากรกลุ�มเส่ียง/เปราะบาง (ได�แก% ผู�สูงอายุ เด็กท่ีไม%มีผู�ดูแล คนพิการท่ีช%วยเหลือตนเองไม%ได�  
ผู�ป<วยเรื้อรัง ผู�ป<วยติดเตียง ผู�ป<วยจิตเวช คนเร%ร%อน) 

  (  )  มี (  ) ไม%มี   (  ) ไม%ทราบ 
   (  ) ประชากรกลุ%มเสี่ยง/เปราะบาง ท้ังหมดจํานวน __________  คน 
       (  )  ประชากรกลุ%มเสี่ยง/เปราะบาง ท่ีได�รับผลกระทบจํานวน _________________ คน 

5. สาธารณูปโภค 

5.1 การเดินทางเข�าพ้ืนท่ีท่ีประสบภัย 
(  ) เดินเท�า     (  ) รถจักรยานยนตV 
(  ) รถยนตV   (  ) 4 ล�อ  (  ) ขับเคลื่อนสี่ล�อ       (  ) 6 ล�อ     (  ) 10 ล�อ 
(  ) รถแทรกเตอรV / รถท่ีใช�ในการเกษตร   (  ) รถไฟ 
(  ) เรือ  ระบุประเภท        
(  ) อากาศยาน  ระบุประเภท         
(  ) อ่ืนๆ   ระบุ        

5.2 ระบบสาธารณูปโภค 
รายการ การใช�งาน 

ใช�งานได�ปกติ ไม�ปกติ  
แต�ทํางานได� เปOนระยะ 

เสียหาย 
 ใช�งานไม�ได� 

ถนน    
ระบบไฟฟYา    
ระบบประปา    
โทรศัพทVพ้ืนฐาน    
โทรศัพทVมือถือ    
วิทยุสื่อสาร    
ระบบอินเตอรVเน็ต    
อ่ืนๆ ระบุ    
 



แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต�น ระยะท่ี 1 หมายเลขอ�างอิงแบบประเมิน    

4
 

 

 

 
6. บ�านเรือน/อาคารท่ีอยู�อาศัยท่ีได�รับผลกระทบ 

(  ) เสียหายบางส%วนสามารถอยู%ได�   จํานวน  หลัง 
(  ) เสียหายบางส%วน และไม%สามารถอยู%ได�  จํานวน  หลัง 
(  ) เสียหายท้ังหมด    จํานวน  หลัง 
 

7. ความต�องการความช�วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร�อน (โปรดลําดับความต�องการแต�ละด�าน) 
7.1 ความต�องการความช%วยเหลือเครื่องมือ/อุปกรณVท่ีใช�ในการค�นหาและกู�ชีพกู�ภัย 

 (  ) รถบรรทุกนา จํานวน _____________ คัน 
 (  ) รถกู�ภัย จํานวน _____________ คัน 
 (  ) เรือท�องแบน/ แพยาง จํานวน _____________ ลํา 
 (  ) เครื่องป[\นไฟ จํานวน _____________ เครื่อง 
 (  ) รถป[\นไฟ จํานวน _____________ คัน 
 (  ) รถบรรทุกยกสูง/รถบรรทุก จํานวน _____________ คัน 
 (  ) รถขุดตัก จํานวน _____________ คัน 
 (  ) รถผลิตน้ําด่ืม จํานวน _____________ คัน 
 (  ) รถประกอบอาหาร จํานวน _____________ คัน 
 (  ) วิทยุสื่อสาร จํานวน _____________ เครื่อง 
 (  ) โดรน จํานวน _____________ เครื่อง 
      (  ) เรือผลักดันนํ้า จํานวน _____________ ลํา 

(  ) อุปกรณVกู�ภัยทางนํ้า 
          (  ) เสื้อชูชีพ                                 จํานวน _______________ อัน 
           (  ) อ่ืนๆ ระบุ                                  จํานวน  _____________ อัน 

 (  ) รถไฟฟYาส%องสว%าง จํานวน _____________ คัน 
 (  ) เครื่องสูบนํ้าระยะไกล จํานวน _____________ เครื่อง 
 (  ) เครื่องสูบนํ้า จํานวน _____________ เครื่อง 
 (  ) รถสื่อสาร จํานวน _____________ คัน 
 (  ) อ่ืนๆ ระบุ                                            จํานวน  _____________  
  7.2 ความต�องการความช%วยเหลือด�านอุปโภคบริโภค 
 (  ) ถุงยังชีพ จํานวน ______________ ชุด 
 (  ) ข�าวกล%อง จํานวน ______________ ชุด 
 (  ) น้ําด่ืม จํานวน _______________ ลิตร/ ขวด 
 (  ) เสื้อผ�า                                                จํานวน _____________ ชุด 
 (  ) ยารักษาโรค จํานวน ______________ ชุด 
 (  ) อาหาร / เครื่องใช�สําหรับเด็กอ%อน จํานวน ______________ ชุด 
 (  ) สุขาเคลื่อนท่ี จํานวน _______________ ห�อง 
 (  ) ของใช�ส%วนตัว (สบู%แชมพู ยาสีฟ[น แปรงสีฟ[น) จํานวน ______________ ชุด
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(  ) ไฟฉาย    จํานวน   ชุด 
(  ) ยากันยุง    จํานวน   ชุด 
(  ) ผ�าอนามัย   จํานวน   ชุด 
(  ) ชุดชั้นในชาย   จํานวน   ชุด 
(  ) ชุดชั้นในหญิง   จํานวน   ชุด 
(  ) กระดาษชําระ   จํานวน   ชุด 
(  ) นํ้ามันเชื้อเพลิง   จํานวน   ชุด 
(  ) ถุงดําสําหรับขับถ%าย  จํานวน   ชุด 
(  ) ชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองต�น  จํานวน   ชุด 
(  ) เต�นทVสนาม   จํานวน   ชุด 
(  ) ครัวกลาง/โรงประกอบอาหาร/โรงประกอบเลี้ยง ผลิตได�   กล%อง/วัน 
(  ) อุปกรณVเคลื่อนย�ายผู�ป<วย คนชรา คนพิการ จํานวน   ชุด 
(  ) ชุดเครื่องนอน (หมอน ผ�าห%ม เสื่อ มุ�ง) จํานวน   ชุด 
(  ) อ่ืนๆ      ระบุ   จํานวน  

7.3 ความต�องการความช%วยเหลือด�านสาธารณประโยชนV   
(  ) สะพานเหล็กชั้วคราว Bailey bridge จํานวน   แห%ง 
(  ) ถนน     จํานวน   สาย 
(  ) อ่ืนๆ      ระบุ   จํานวน  

7.4 ความต�องการความช%วยเหลือเร%งด%วน ระบุ       
            
             

 
8. ความต�องการด�านบุคลากร 

( ) ทีมค�นหา     จํานวน   คน 
(  ) พร�อมสุนัขกู�ภัย    จํานวน   ตัว 
(  ) แพทยVพยาบาลฉุกเฉิน   จํานวน   คน 
(  ) ชุดประสานงาน    จํานวน   คน 
(  ) หน%วยแพทยVเคลื่อนท่ี   จํานวน   หน%วย 
( ) ตํารวจ/ตซด./ทหาร   จํานวน   คน 
(  ) อ่ืนๆ      ระบุ   จํานวน  
 
ผู�ประเมิน     ตําแหน%ง       
วัน/เดือน/ปb     เวลา       

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

 



        แบบประเมินความเสยีหายและความต้องการระยะที� �                         หมายเลขอ้างอิงแบบประเมิน.............................. 

๑

 

 

แบบประเมินความเสียหายและความต�องการระยะท่ี 2 
(Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA) 

 
1. สถานท่ีทําการประเมิน 

สถานท่ี หม1ท่ี 
ซ่ือหม1บ�าน/ชุมซน ตําบล 
อําเภอ จังหวัด 
พิกัด (GPS) I AT I ONG 

 
2. ทีมประเมินอย�างรวดเร็ว (DANA Team) 
ท่ี ซ่ือ-นามสกล หน1วยงาน ตําแหน1ง โทรศัพทE E-mail/ID LINE 
1      
2      
3      
4      
5      
 
3. ข&อมูลภัยพิบัติ 
คําชี้แจง กรุณาใส1เครื่องหมาย ^ในซ1องว1างท่ีเตรียมไวให�และ/ หรีอเขียน,ข�อความ ตามความเปTนจริง 
 3.1 ประเภทและลักษณะของภัย 
ประเภทของภัย ลักษณะของภัย 
อุทกภัย (  ) นํ้าท1วมฉับพลัน (  ) นํ้าท1วมขัง (  ) น้ําล�นตลิ่ง 

(  ) นํ้าไหลหลาก (  ) นํ้าทะเลหนุน (  ) น้ําปXาไหลหลาก 
(  ) วาตภัย (  ) อ่ืนๆ ระบ 

ดินโคลนถล1ม (  ) การร1วงหล1น (Falls)  
(  ) การลื่นไถล (Slides)  
(  ) การไหล (Flows) 

 
ข�อมูลเพ่ิมเติมลักษณะของภัย 
             
             
             
      

ภาคผนวก ฑ  



 

2 
 

 3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติ 

            (  )  ณ วันท่ีทําการประเมิน    ภัยพิบัติได�สิ้นสุดลงแล�ว 

         ภัยพิบัติ เกิดข้ึนวันท่ี เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 

         สิ้นสุดวันท่ี  เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 

  (  )  ณ วันท่ีทําการาประเมิน ภัยพิบัติยังไม1สิ้นสุด 
            ภัยพิบัติ เกิดข้ึนวันท่ี เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 
3.3 สถานท่ีเกิดภัยพิบัติ 

  หมู1บ�าน/ชุมซน      หมู1ท่ี       
  ตําบล        อําเภอ       
  จังหวัด          
  พิกัด (GPS) ละติจูด (LAT)     ลองจิจูด(LONG).    

3.4 ระดับการจัดการสาธารณภัย 
  (  ) สาธารณภัยขนาดเล็ก โดยมีผู�อํานวยการอําเภอ และ/หรือ ผู�อํานวยการท�องถ่ิน ควบคุม 
      และสั่งการ 
  (  ) สาธารณภัยขนาดกลาง โดยมี ผู�อํานวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและ บัญชาการ 
  (  ) สาธารณภัยขนาดใหญ1 โดยมีผู�บัญชาการปcองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห1งชาติ ควบคุม  
       สั่งการและ บัญชาการ 
  (  ) สาธารณภัยร�ายแรงอย1างยิ่ง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรี  
       มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

3.5 การเดินทางเข�าพ้ืนท่ีท่ีประสบภัย 
(  ) เดินเท�า  
(  ) รถจักรยานยนตE 
(  ) รถยนตE     (  ) 4 ล�อ  (  ) ขับเคลื่อนสี่ล�อ    (  ) 6 ล�อ      (  ) 10 ล�อ 
(  ) รถแทรกเตอรE / รถท่ีใช�ในการเกษตร (  ) รถไฟ 
(  ) เรือ  ระบุประเภท        
(  ) อากาศยาน ระบุประเภท         
(  ) อ่ืนๆ ระบุ 
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4. ข&อมูลประชากรท่ีได&รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

4.1 ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ประชาชน จํานวน (คน) จํานวนครัวเรือน 

(ครัวเรือน) รวม ชาย หญิง 
ประชาชนในพ้ืนท่ี     
ประชาชนท่ีได�รับผลกระทบ     
ประชาชนท่ีต�องอพยพ     
ประชาชนท่ีเสียชีวิต     
ประชาชนท่ีบาดเจ็บ 
ช1วยเหลือตนเองได� 
ช1วยเหลือตนเองไม1ได� 

   

ประชาชนท่ีสูญหาย    
 
 4.2 ประชากรแฝง 

ประชากรแฝง จํานวน (คน) จํานวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) รวม ชาย หญิง 

ประชากรแฝงแฝงในพ้ืนท่ี     
ประชากรแฝงแฝงได�รับผลกระทบ     
ประชากรแฝงแฝงท่ีต�องอพยพ     
ประชากรแฝงแฝงท่ีเสียชีวิต     
ประชากรแฝงแฝงท่ีบาดเจ็บ 
ช1วยเหลือตนเองได� 
ช1วยเหลือตนเองไม1ได� 

   

ประชากรแฝงแฝงท่ีสูญหาย    
 

4.3 ประชากรกลุ1มเสี่ยง/เปราะบาง 
ประชากรกลุ�มเส่ียง/เปราะบาง จํานวน (คน) 

รวม ชาย หญิง 

ผู�สูงอายุ    

ผู�เยาวEท่ีไม1มีผู�ดูแล    
คนพิการ    
ผู�ปXวยเรื้อรัง    
ผู�ปXวยติดเตียง    
ผู�ปXวยจิตเวช    
สตรีตั้งครรภE    
อ่ืนๆ ระบุ    
รวม (คน)    
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 4.4 อาชีพหลักของประชาชน (เรียงลําดับ 1 ถึง 3 อาชีพหลัก) 
(  ) เกษตรกรรม  
(  ) ปศุสัตวE  
(  ) ประมง 
(  ) แรงงานในภาคเกษตรกรรม (รวมท้ังปศุสัตวE ประมง) 
(  ) แรงงานนอกภาคเกษตรกรรม (แรงงานในภาคอุตสาหกรรม การค�าและบริการ)  
(  ) ข�าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ�าหน�าท่ีของรัฐ 
(  ) พนักงานบริษัท  
(  ) เจ�าของกิจการ ผู�ประกอบการ  
(  ) แม1บ�าน  
(  ) ว1างงาน 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ  

5. พ้ืนท่ีท่ีได&รับผลกระทบ 
 5.1 ทรัพยEสินท่ีได�รับความเสียหายจากภัยพิบัติ 
     5.1.1 บ�านเรือนท่ีเสียหาย 

 (  ) เสียหายบางส1วน สามารถอยู1ได� จํานวน หลัง 
 (  ) เสียหายบางส1วน ไม1สามารถอยู1ได� จํานวน หลัง 
 (  ) เสียหายท้ังหมด  จํานวน หลัง 
5.1.2  อาคารและสถานท่ี 

อาคารพาณิชยE  (  ) เสียหายบางส1วน สามารถอยู1ได�  จํานวน   หลัง 
    (  )  เสียหายบางส1วน ไม1สามารถอยู1ได� จํานวน   หลัง 
    (  )  เสียหายท้ังหมด   จํานวน   หลัง 
  โรงงาน  (  )  เสียหายบางส1วน   จํานวน   หลัง 
    (  )  เสียหายท้ังหมด   จํานวน   หลัง 
  โรงแรม  (  )  เสียหายบางส1วน สามารถอยู1ได� จํานวน   หลัง 
    (  ) เสียหายบางส1วน ไม1สามารถอยู1ได� จํานวน   หลัง 
    (  )  เสียหายท้ังหมด   จํานวน   หลัง 
  ตลาด  (  )  เสียหายบางส1วน   จํานวน   หลัง 
    (  )  เสียหายท้ังหมด   จํานวน   หลัง 

5.1.3 ทรัพยEสินในการประ กอบอาชีพ   
  (  ) ยานยนตE  จํานวน   คัน 
  (  ) เรือประมง  จํานวน   ลํา 
  (  ) ปศุสัตวE   จํานวน   ตัว 

(  ) สัตวEปiก  จํานวน             ตัว 
  (  ) พ้ืนท่ีการเกษตร 
     (  ) พืชไร1  จํานวน                 ไร1 

(  ) พืชสวน  จํานวน        ไร1 
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 (  )  นาข�าว  จํานวน                   ไร1 
(  ) บ1อปลา/กุ�ง/สัตวEนํ้า จํานวน                   บ1อ 
(  ) เครื่องมือประกอบอาชีพ  จํานวน                         อัน 
(  )  อ่ืนๆ ระบุ                 จํานวน  

 
 5.2 สาธารณประโยชนEท่ีได�รับความเสียหายจากภัยพิบัติ 

(  ) ถนน จํานวน สาย 
(  ) สะพาน/คอสะพาน   จํานวน  แห1ง 
(  ) ทํานบก้ันนํ้า    จํานวน  แห1ง 
(  ) ฝาย     จํานวน  แห1ง 
(  ) เหมือง    จํานวน  แห1ง 
(  ) ศาสนสถาน    จํานวน  แห1ง 
(  ) สถาบันการศึกษา   จํานวน  แห1ง 
(  ) สถานพยาบาล   จํานวน  แห1ง 
(  ) สถานท่ีราชการ ระบุ   จํานวน  แห1ง 
(  ) ศาลาประชาคม /ศาลาอเนกประสงคE จํานวน  แห1ง 
(  ) บ1อน้ํา / อ1างเก็บน้ํา   จํานวน  แห1ง 
(  ) ท1อระบายน้ํา    จํานวน  แห1ง 
(  ) โบราณสถาน    จํานวน  แห1ง 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ    จํานวน  

6. ความต&องการความช�วยเหลือรายการความจําเป@นท่ีไม�ใช�อาหาร (NFIs) ตามมาตรฐาน Sphere NFI 
 

รายการ จํานวน 
1. นํ้าด่ืม (ครัวเรือนละ 20 - 40 ลิตร)  
2. อุปกรณEและวัสดุเพ่ือการประกอบอาหารท่ีเหมาะสม  
3. วัสดุเพ่ือสุขอนามัยชองผู�หญิง (เซ1น ผ�าอนามัย)  
4. เครื่องใช�ประจําวัน (เซ1น สบุ1 ผงซักฟอก แซมพสระผม ยาสีฟc'น)  
5. เครื่องนอน (เซ1น หมอน ผ�าผืน เสื่อ ผ�าห1ม)  
6. เสื้อผ�า คนละ 2 ชุด  
7. ยาสามัญประจําบ�าน  
8. เครื่องผลิตนํ้าด่ืม  
9. การจัดการพ้ืนท่ีอพยพสัตวEเลี้ยง  
10. การจัดการชองเสียและขยะ  
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7. นํา้และสุขาภิบาล 
7.1 ประเภทแหล1งนํ้าท่ีสามารถเข�าถึงได� ในช1วงเกิดภัยพิบัติ 
 (  ) ซ้ือน้ํา   (  ) ประปาส1วนภูมิภาค (  ) ประปาชุมซน 
    (  ) บ1อน้ําบาดาล/น้ําใต�ดิน (  ) อ่ืนๆ ระบุ  
7.2 ประเภทห�องสุขาท่ีต�องการ ในช1วงเกิดภัยพิบัติ 

(  ) สุขาสําเร็จรูป    (  ) สุขาเคลื่อนท่ี 
(  ) สุขาประจําท่ี/สุขาท่ีสร�างข้ึนใหม1ในชุมซน 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ  

8. สุขภาพ 
 8.1 การบริการสาธารณสุฃท่ียังเปoด1ให�บริการได� ในช1วงเกิดภัยพิบัติ 

(  ) โรงพยาบาลรัฐ  (  ) โรงพยาบาลเอกซน (  ) คลินิก/สถานพยาบาล 
(  ) รพ.สต.  (  ) ร�านขายยา  (  ) อ่ืนๆ ระบุ  

8.2 จํานวนบุคลากรทางการแพทยEท่ีปฏิบัติหน�าท่ี ในช1วงเกิดภัยพิบัติ  

(  ) แพทยE จํานวน คน 
(  ) ทันตแพทยE จํานวน คน 
(  )จิตแพทยE จํานวน คน 
(  )เภสัชกร จํานวน คน 
(  ) พยาบาล จํานวน คน 
(  ) เจ�าหน�าท่ีสาธารณสุข จํานวน คน 
(  ) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู1บ�าน (อสม.) จํานวน คน 
(  ) อ่ืนๆ ระบ จํานวน คน 

 8.3 ปqญหาสุขภาพ ในช1วงเกิดภัยพิบัติ 
 (  ) โรคอุจจาระร1วง   (  ) โรคหวัดและทางเดินหายใจ (  ) สุขภาพจิต 

(  ) การบาดเจ็บจากการเกิดภัยพิบัติ  (  ) เจ็บปXวยเรื้อรัง    (  ) โรคน้ํากัดเท�า  
(  ) อ่ืนๆ ระบุ 

9. อาหาร 
9.1 อาหารหลัก ในช1วงเกิดภัยพิบัติ 

(  ) ข�าวสาร / อาหารก่ึงสําเร็จรูป  (  ) อาหารกระปrอง 
(  )ไข1     (  ) อาหารปรุงสด 
(  ) อาหารฮาลาล 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ  

9.2 แหล1งอาหาร ในช1วงเกิดภัยพิบัติ 
(  ) ตลาดท�องถ่ิน    (  ) ร�านขายอาหาร     
(  ) เพาะปลูก / เลี้ยงสัตวE   (  ) ครัวกลาง    
(  ) ได�รับแจกอาหาร    (  ) หาอาหารเอง เซ1น จับปลา 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ  
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10. ศูนยOพักพิง (Shelter) 
10.1ลักษณะการอพยพ 

(  ) ประซาซนท่ีไม1ยอมอพยพ จํานวน คน 
(  ) ประซาซนอพยพไปท่ีศูนยEพักพิง จํานวน คน 
(  ) ประซาซนอพยพไปอยู1ท่ีอ่ืนท่ีไม1ใช1ศูนยEพักพิง จํานวน คน 

 10.2 เหตุผลในการอพยพ 
(  ) ไม1ปลอดภัยหลังเกิดภัยพิบัติ 
(  ) บ�านเสียหายไม1สามารถอยู1อาศัยได� 
(  ) การคมนาคมถูกตัดขาดไม1สามารถเข�าขุมซนได� 
(  ) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได�รับความเสียหายไม1สามารถใข�ได� 
(  ) เกิดโรคระบาด 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ  

 10.3 จํานวนศูนยEพักพิง จํานวน  แห1ง 
11. การศึกษา 

11.2 สถาบันการศึกษาท่ีได�รับผลกระทบ 
จํานวนสถาบันการศึกษาท่ีได�รับผลกระทบ จํานวน  แห1ง 
จํานวนสถาบันการศึกษาท่ีได�รับผลกระทบ แต1เปoดการเรียนการสอนได�  จํานวน  แห1ง 
จํานวนสถาบันการศึกษาท่ีได�รับผลกระทบ แต1เปoดการเรียนการสอนไม1ได�  จํานวน  แห1ง 

11.2 ผลกระทบต1อสถานศึกษา และผู�ท่ีเก่ียวข�อง 
(  ) ไม1มีผู�สอน     (  ) ถูกใช�เพ่ือเปTนศูนยEพักพิง 
(  ) นักเรียนไม1ปลอดภัยท่ีจะเข�าไปเรียน  (  ) วัสดุและอุปกรณEขํารุด/ได�รับความเสียหาย 
(  ) ผู�ปกครองยังต�องการให�เด็กอยู1กับครอบครัว (  ) ระบบการคมนาคมขนส1งถูกตัดขาด 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ  

12. การคุ&มครอง 
 12.1จํานวนเด็กในพ้ืนท่ีประสบภัย (อายุตํ่ากว1า 18ปi) 

จํานวนเด็กในพ้ืนท่ี จํานวน คน หญิง คน ชาย    คน 
เด็กท่ีพ1อแม1/ผ�ปกครอง จํานวน คน หญิง คน ชาย คน 
เด็กพลัดหลง จํานวน คน หญิง คน ชาย คน 
อ่ืนๆ โปรดระบุ       

 12.2 ภัยคุกคามท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนต1อเด็ก (อายุตํ่ากว1า 18 ปi) ในช1วงเกิดภัยพิบัติ 
(  ) การค�ามนุษยE  (  ) แรงงานเด็ก  (  ) ความรุนแรงกับเด็ก 
(  ) ยาเสพติด  (  ) โรคติดต1อ  (  ) การคุกคามทางเพศ 
(  ) เด็กสูญหาย  (  ) อ่ืนๆ ระบุ  
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13. ข&อมูลข�าวสาร  
 13.1 แหล1งข�อมลข1าวสาร 

แหล�งข&อมูลข�าวสาร ก�อนเกิดภัย ระหว�างเกิดภัย / หลังเกิดภัย 
โทรทัศนE   
โทรศัพทEมือถือ   
วิทยุ   
อินเตอรEเน็ต   
เสียงตามสาย   
หนังสือพิมพE   
สื่อสิ่งพิมพEจากหน1วยงานรัฐ   
อ่ืนๆ ระบุ   

 
 13.3 อุปสรรคในการเข�าถึงแหล1งข�อมูลข1าวสารในช1วงเกิดภัยพิบัติ 

(  ) ไม1มีไฟฟcา   (  ) ไม1มีสัญญาณโทรศัพทE / อินเตอรEเน็ต 
(  ) เส�นทางคมนาคมตัดขาด (  ) อ่ืนๆ ระบุ  

14. ภาพรวมของความต&องการความช�วยเหลือ  
14.1 การจัดลําดับความต�องการความช1วยเหลือเร1งด1วน 

รายการ ระดับความต&องการ (เร�งด�วน) 
มาก ปานกลาง น&อย 

ท่ีพักพิง    
อาหาร ข�าวสาร อาหารแห�ง    
นํ้าด่ืม/น้ําใช�    
อุปกรณEยังชีพ/ถุงยังชีพ    
เวชภัณฑEและยารักษาโรค    
สุขอนามัย การกําจัดสิ่งปฏิกลและขยะมลฝอย    
การให�บริการด�านการศึกษา    
สัตวEเลี้ยง (อาหารและการขนย�าย)    
รายการท่ีไม1ใช1อาหาร *รายละเอียดตามข�อ 6    
ระบบไฟฟcา    
ระบบประปา    
ระบบสื่อสาร    
การคมนาคมขนส1ง    
การรักษาความปลอดภัยของขุมซน    
อ่ืนๆ โปรดระบุ...    
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14.1 การช1วยเหลือจากหน1วยงาน ในช1วงเกิดภัยพิบัติ 
14.1.1 ด�านโครงสร�างถนน ระบุชื่อหน1วยงาน  
14.1.2 ด�านไฟฟcา ระบุชื่อหน1วยงาน 
14.1.3 ด�านประปา ระบุชื่อหน1วยงาน 
14.1.4 ด�านการสื่อสาร ระบุชื่อหน1วยงาน 
14.1.5 ด�านอาหาร ถุงยังชีพ ระบุชื่อหน1วยงาน 
14.1.6 ด�านสิ่งของเครื่องใช�ท่ีไม1ใช1อาหาร ระบุชื่อหน1วยงาน 
14.1.7 ด�านสุขภาพ ระบุซ่ือชื่อหน1วยงาน 
14.1.8 ด�านท่ีพักพิง/ท่ีอพยพชั่วคราว ระบุชื่อหน1วยงาน 
14.1.9 ด�านสุขาภิบาล ระบุชื่อหน1วยงาน 
14.1.10 ด�านการศึกษา ระบุชื่อหน1วยงาน 
14.1.11 ด�านการคุ�มครอง ระบุชื่อหน1วยงาน 
14.1.12 อ่ืนๆ ระบุชื่อหน1วยงาน 
 
ผู�ประเมิน     ตําแหน1ง      
วัน/เดือน/ปi     เวลา        

 
******************************* 
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รายละเอียดศูนยOพักพิง 
(1) ข�อมูลศูนยEพักพิงผู�ประสบภัย 

ชื่อศูนยEพักพิงผู�ประสบภัย ___________________________  
หมู1บ�าน ____________________________  ตําบล      . 
อําเภอ ____________________________  จังหวัด      
พิกัด (GPS) LAT ___________________________ LONG _____________________  
ผู�ประสานท่ีพักพิง __________________________ เบอรEติดต1อ __________________  
หัวหน�าศูนยEพักพิง ________________________  เบอรEติดต1อ ___________________  

(2) ประเภท 
(  )ศาสนสถาน (  )สถาบันการศึกษา (  ) ชุมชน 
(  ) สนามกีฬา (  ) พ้ืนท่ีทหาร (  ) สถานสงเคราะหE 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ _______________________  

(3) ขนาดพ้ืนท่ีใช�สอย _____________ ตารางเมตร 
(4) ศักยภาพท่ีรับผู�ประสบภัยได� _____________ คน จํานวนท่ีอยู1จริง จํานวน                    คน 
(5) ระบบการบริหารจัดการภายในศูนยEพักพิงผู�ประสบภัย 

รายการ มี (ปริมาณ / ขนาด) ไม�มี 
1. สถานท่ีนอน   

- เครื่องนอน/ฟูก   
- มุ�ง   
- เสื่อ   
- ผ�าห1ม   
- เต�นทE   

2. ห�องสุขา   
- หญิง   
- ชาย   

3. ห�องอาบน้ํา   
- หญิง   
- ชาย   

4. โรงครัว   
- อุปกรณEทําครัว   
- จาน/ช�อน/ถ�วย   

5. ฉากก้ัน   

6. พ้ืนท่ีส1วนกลาง   

7. จุดพยาบาล   
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รายการ มี (ปริมาณ / ขนาด) ไม�มี 

8. จุดลงทะเบียนผู�ประสบภัย 
  

9. จุดรับบริจาคและคลังเก็บ 
  

10. จุดดูแลกลุ1มเปราะบาง เซ1น เด็กเล็ก คนพิการ ผู�สูงอายุ สตรีมีครรภE 
  

11. ท่ีจอดรถ 
  

12. พ้ืนท่ีกิจกรรมทางศาสนา ระบุ 
  

13. พ้ืนท่ีบริการคนพิการ (รีลแชรE) หรือผู�ท่ีต�องการบริการพิเศษ 
  

14. พ้ืนท่ีจัดการขยะ 
  

15. มุมลันทนาการ/มุมให�คําปรึกษา 
  

16. พ้ืนท่ีซักล�าง 
  

17. พ้ืนท่ีสําหรับสัตวEเลี้ยง 
  

18. การรักษาความปลอดภัยในศูนยEพักพิงผู�ประสบภัย 
  

19. อ่ืนๆ ระบุ 
  

 

หมายเหตุ : มาตรฐานศูนยEฟqกพิง (องคEการสหประซาซาติ) 
รายการ จํานวน/ประชากร 

สุขา 1 : 20 
ระยะทางจากสุขาถึงท่ีพัก 5-51 เมตร 
เจ�าหน�าท่ีหลักดูแล 1:100 
อาสาสมัครช1วยเหลือ 4:100 
นํ้าส1วนตัว 15-20 ลิตร/คน/จัน 
นํ้าสําหรับครัวในศูนยEฯ 20-30 ลิตร/คน/วัน 
นํ้าสําหรับหน1วยแพทยE/พยาบาล 40-60 ลิตร/คน/วัน 
อาหาร 2100 Kca 1/คน/วัน 
พ้ืนท่ี 3.5 ตารางเมตร/คน 

ขนาดพ้ืนท่ีศูนยEฯ 30 ตารางเมตร/คน 
 




