แผนปฏิบัติการ
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๖๑

องค#การบริหารส%วนตําบลห(วยไร%
อําเภอคอนสวรรค# จังหวัดชัยภูมิ

คํานํา
สถานการณสาธารณภัยในปจจุบันมีแนวโนมเกิดขึ้นอย!างต!อเนื่องและซับซอนมากขึ้น มีสาเหตุ
เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพภูมิ อากาศของโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพ ยากรธรรมชาติ ประกอบกั บ
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู!สังคมเมืองอย!างรวดเร็ว ทําใหประชาชนมีโอกาส
อยู!ในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มมากขึ้น ส!งผลใหความเสียหายจากสาธารณภัยทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งภัยที่เกิดจาก
ธรรมชาติ เช!น วาตภัย อุทกภัย ภัยหนาว ภัยแลง และภัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย เช!น อัคคีภัย ภัยจาก
การคมนาคมขนส!ง อุบัติภัย และภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เป5นตน
องคกรปกครองส!วนทองถิ่นเป5นหน!วยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชน และมีบทบาทภารกิจ
ในการใหความช! ว ยเหลื อ และบรรเทาภั ย ในลํ า ดั บ แรกก! อ นที่ ห น! ว ยงานภายนอกจะเขาไปใหความช! วยเหลื อ
ประกอบกับพระราชบัญญัติป7องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 20 กําหนดใหองคกรปกครอง
ส!วนทองถิ่ นแห! งพื้นที่มีห นาที่ ป7องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตทองถิ่ นของตน โดยมีผูบริหารทองถิ่ นของ
องคกรปกครองส!วนทองถิ่นแห!งพื้นที่นั้นเป5นผูรับผิดชอบในฐานะผูอํานวยการทองถิ่น และแผนการป7องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห!งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกําหนดใหกองอํานวยการป7องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห!งพื้นที่
องคการบริหารส!วนตําบล ทําหนาที่อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป7องกันและบรรเทา สาธารณภัย รวมทั้งจัดตั้ง
ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นและเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โดยมีผูอํานวยการทองถิ่น เป5นผูควบคุมและสั่งการ
เพื่อทําหนาที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว!าสถานการณจะกลับเขาสู!ภาวะปกติ พรอมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติ
การในการป7องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองส!วนทองถิ่ น จึงถือเป5นภารกิจสําคัญขององคกร
ปกครองส! วนทองถิ่ นที่ จ ะตองเตรี ย มความพรอมในการป7 อ งกั นและบรรเทาสาธารณภั ย รวมถึ งการพั ฒนาขี ด
ความสามารถในการเผชิญเหตุและใหความช!วยเหลือผูประสบภัย ภายหลังจากสถานการณสิ้นสุดลง
ดังนั้น องคการบริหารส!วนตําบลหวยไร! จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการในการป7องกันและบรรเทา
สาธารณภัยขึ้น เพื่อเป5นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพรอม การแจงเตือนภัย และการดําเนินการช!วยเหลือ
ใหแก!หน!วยงาน ในระดับทองถิ่นร!วมกับหน!วยงานต!างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ขางเคียง ตั้งแต!ก!อนเกิดภัย
ขณะเกิดภัย และภายหลังเกิดภัย ถูกตองตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแผนการป7องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอําเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนการป7องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคลองกับ
แผนการป7องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห!งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนต!างๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อป7องกันและลดความ
สูญเสียต!อชีวิต และทรัพยสิน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอย!างมีประสิทธิภาพต!อไป

(นายเสนอ รอญยุทธ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยไร
ผูอํานวยการทองถิ่น

สารบัญ
หนา
แผนที่องคการบริหารสวนตําบลหวยไร
บทนํา
บทที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑.๑ สภาพทั่วไปของ อบต.หวยไร
๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
๑.๑.๒ เขตการปกครอง
๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา
๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ
๑.๑.๕ เส!นทางคมนาคม (การขนส$งทางรถยนต' ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ)
๑.๑.๖ แหล$งแม$น้ําลําคลอง
๑.๒ ประวัติการเกิดภัย
๑.๒.๑ สถานการณ'สาธารณภัย
๑.๒.๒ สถิติภัย
๑.๓ การจัดลําดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ อบต.หวยไร
๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจําป2
บทที่ ๒ แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย
๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย
๒.๓ ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๒.๔.๑ ภาวะปกติ
๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เมื่อเกิดหรือคาดว$าจะเกิดสาธารณภัย)
๒.๕ องคกรปฏิบัติในการป7องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หวยไร
๒.๕.๑ ระดับนโยบาย
๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ
๒.๖ การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.หวยไร (เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย)
๒.๗ การปฏิบัติรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๒.๗.๑ การปฏิบัติร$วมกับอําเภอและจังหวัด
๒.๗.๒ การปฏิบัติร$วมกับองค'กรปกครองส$วนท!องถิ่นข!างเคียง
๒.๗.๓ การปฏิบัติร$วมกับหน$วยทหารในพื้นที่
๒.๗.๔ การปฏิบัติร$วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค'การสาธารณกุศล

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๒
๒
๒
๒
๒
๕
๕
๖
๖
๖
๗
๗
๗
๘
๙
๙
๙
๑๓
๑๓
๑๓
๑๔
๑๔
๑๔

สารบัญ (ตอ)
หนา
บทที่ ๓ การปฏิบัติกอนเกิดภัย
๓.๑ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.๒ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.๒.๑ การป;องกันและลดผลกระทบ
๓.๒.๒ การเตรียมความพร!อมรับสถานการณ'ภัย
๓.๓ พื้นที่เสี่ยง ระดับความเสี่ยง และป<จจัยที่ทําใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.๔ การแจงเตือนภัย
๓.๔.๑ การแจ!งเตือนล$วงหน!า
๓.๔.๒ การแจ!งเตือนภัย
๓.๔.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ!งเตือนภัย
๓.๔.๔ กระบวนการแจ!งเตือนภัย
บทที่ ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย
๔.๑ การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.หวยไร
๔.๑.๑ โครงสร!างของศูนย'ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.หวยไร
๔.๑.๒ บทบาทหน!าที่ภายในโครงสร!างศูนย'ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.หวยไร
๔.๒ การจัดการภาวะฉุกเฉินมีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน
๔.๒.๑ การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
๔.๒.๒ การประกาศเขตให!ความช$วยเหลือผู!ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
๔.๓ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
๔.๓.๑ แนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัย
๔.๓.๒ หลักการปฏิบัติ
๔.๓.๓ การควบคุมสถานการณ'และการเผชิญเหตุ
๔.๔ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน
๔.๔.๑ การปฏิบัติงานด!านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
๔.๕.๒ หน$วยงานสนับสนุน
๔.๕ การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน
๔.๖ การอพยพ
๔.๗ การบริหารจัดการศูนยพักชั่วคราว
๔.8 แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ
(Damage and Need Assessment : DANA)
๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment)
๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment)

๑๖
๑๖
๑๗
๑๗
๑๗
๒๑
๒๔
๒๔
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๗
๒๗
๒๘
๒๙
๒๙
๓๐
๓๑
๓๑
๓๑
๓๒
๓๘
๓๘
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๓
๔๓
๔๓

สารบัญ (ตอ)
หนา
๔.๙ การรับ-จายสิ่งของบริจาค
๔.๑๐ การยกเลิกสถานการณสาธารณภัย
๔.๑๑ การอพยพกลับ
๔.๑๒ การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔.๑๓ การรองขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง
บทที่ ๕ การปฏิบัติหลังเกิดภัย
๕.1 การสํารวจความตองการของผูประสบภัยและความเสียหายเบื้องตน
๕.2 การฟRSนฟู
๕.2.1 การฟOPนฟูระยะสั้น
๕.2.2 การฟOPนฟูระยะกลาง/ระยะยาว
๕.๒.๓ การฟOPนฟูด!านต$างๆ
บทที่ ๖ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป7องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ อบต.หวยไร ไปสูการปฏิบัติ
๖.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป7องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ อบต.หวยไร ไปสูการปฏิบัติ
๖.2 การติดตามและประเมินผล
๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล
๖.๒.๒ หน$วยงานและภาคีเครือข$ายดําเนินการติดตามและประเมินผล
๖.๓ การวิจัยและพัฒนา
๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป7องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ อบต.หวยไร
ภาคผนวก
ก. บัญชีรายชื่อบุคลากรหน$วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค'กรปกครองส$วนท!องถิ่น
ภาคเอกชน และองค'กรเครือข$ายในเขต อบต.ห!วยไร$
ข. บัญชีรายชื่อบุคลากรหน$วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค'กรปกครองส$วนท!องถิ่น
ภาคเอกชน และองค'กรเครือข$ายในจังหวัดชัยภูมิ
ค. บัญชีรายชื่อเจ!าพนักงานป;องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได!รับการแต$งตั้ง/
อาสาสมัครป;องกันภัยฝVายพลเรือน/OTOS ของ อบต.ห!วยไร$
ง. บัญชีรายชื่อองค'กรสาธารณกุศลในพื้นที่ อบต.ห!วยไร$
จ. บัญชีรายนามภาคประชาสังคมในพื้นที่ อบต.ห!วยไร$
ฉ. บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ'
ที่ใช!ในงานป;องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช. บัญชีรายชื่อบุคคลที่จะต!องให!ความช$วยเหลือ ขนย!าย อพยพก$อนเปZนลําดับแรก
ซ. บัญชีรายชื่อสถานที่สําคัญในเขต อบต.ห!วยไร$
ฌ. แบบสํารวจศูนย'พักพิงชั่วคราว
ญ. ตัวอย$างตารางมาตรฐานในการประมาณค$าความเสี่ยง
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๔๕
๔๕
๔๕
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๔๗
๔๘
๔๘
๕๐
๕๑
๕๒
๕๒
๕๔
๕๕
๕๕
๕๖
๕๖

สารบัญ (ตอ)

ฎ. ตัวอย$างคําสั่งกองอํานวยการป;องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห!วยไร$
ฏ. รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคล!องกับ
แผนพัฒนาท!องถิ่นสี่ป_ (พ.ศ. 2561 – 2564)
ฐ. แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต!น ระยะที่ ๑ (Initial Disaster Assessment Form)
ฑ. แบบประเมินความเสียหายและความต!องการ ระยะที่ 2 (Multi Cluster Initial and
Rapid Assessment - MIRA )
-----------------------------------

สารบัญแผนภาพ
หนา
แผนภาพที่ ๑–๑ : วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

บทนํา

แผนภาพที่ ๒–๑ : แหลงงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ของ อบต.ห!วยไร$

๘

แผนภาพที่ ๒–๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย

๑๒

แผนภาพที่ ๒–๓ : องคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๑๓
แผนภาพที่ ๓–๑ : กระบวนการแจงเตือนภัย

๒๖

แผนภาพที่ ๔–๑ : โครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ห!วยไร$

๒๗

แผนภาพที่ ๔-๒ : (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น

๒๙

แผนภาพที่ ๔–๓ : ผังสื่อสารในการป7องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห!วยไร$

๓๙

แผนภาพที่ ๔–๔ : โครงสรางศูนยพักพิงชั่วคราว อบต.ห!วยไร$

๔๒

แผนภาพที่ ๕–๑ : วงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม ๔๖

สารบัญตาราง
หนา
ตารางที่ ๑-๑
ตารางที่ ๑-๒
ตารางที่ ๑-๓
ตารางที่ ๑-๔
ตารางที่ ๑-๕
ตารางที่ ๑-๖
ตารางที่ ๑-๗
ตารางที่ ๒-๑

:
:
:
:
:
:
:
:

ตารางที่ ๓-๑ :
ตารางที่ ๓-๒ :
ตารางที่ ๔–๑ ;
ตารางที่ ๔-๑ :
ตารางที่ ๖–๑ :

สถิติการเกิดอุทกภัยของ อบต.ห!วยไร$
สถิติการเกิดวาตภัยของ อบต.ห!วยไร$
สถิติการเกิดภัยแลงของ อบต.ห!วยไร$
สถิติการเกิดอัคคีภัยของ อบต.ห!วยไร$
สถิติการเกิดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนของ อบต.ห!วยไร$
ลําดับความเสี่ยงภัยของ อบต.ห!วยไร$
ปฏิทินสาธารณภัยของ อบต.ห!วยไร$
ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติป7องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนยพักพิงชั่วคราว
ตารางแสดงป<จจัย/สาเหตุที่ทําใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
อบต.ห!วยไร$
การปฏิบัติขณะเกิดสาธารณภัยของ อบต.ห!วยไร$
การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ
แนวทางการดําเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ

๒
๓
๓
๔
๔
๕
๕
๖
๒๐
๒๒
๓๓
๔๓
๕๒

บทนํา
ปจจุบัน สถานการณสาธารณภัย ของประเทศไทยทั้งที่เ กิด จากเกิด จากธรรมชาติและการกระทํา
ของมนุ ษย มี ป จจั ย หลั กมาจากสาเหตุ ห ลายประการ สาเหตุ จ ากธรรมชาติ เช( น อุ ทกภั ย ดิ น โคลนถล( ม
แผ(นดินไหว พายุฤดูร0อน มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุจากการกระทําของมนุษย เช(น การตัดไม0
ทําลายป2า การใช0ทรัพยากรธรรมชาติอย(างไม(จํากัด การขยายตัวของชุมชนเมือง และภาคอุตสาหกรรมที่ทําลาย
สิ่งแวดล0อม ทําให0สภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศแปรปรวน อากาศร0อนจัด และ
หนาวจัด หรือมีฝนตกปริมาณมากเป6นเวลานาน ส(งผลให0เกิดน้ําท(วมหนักและแผ(นดินถล(ม ซึ่งสาธารณภัย
ดังกล(าวได0ส(งผลกระทบต(อชีวิตและความเป6นอยู(ของประชาชน ตลอดทั้งสร0างความเสียหายแก(ทรัพยสินของ
ประชาชน ชุนชน และของรัฐ
อบต.ห0วยไร( มีหน0าที่ในการป:องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท0องถิ่น โดยมีผู0บริหารท0องถิ่นเป6น
ผู0รับผิดชอบในฐานะผู0อํานวยการท0องถิ่น และมีปลัดองคกรปกครองส(วนท0องถิ่น เป6นผู0ช(วยผู0อํานวยการท0องถิ่น
รับผิดชอบและปฏิบัติหน0าที่ในการป:องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท0องถิ่น และช(วยเหลือผู0อํานวยการ
จังหวัดและผู0อํานวยการอําเภอตามที่ได0รับมอบหมาย อบต.ห0วยไร( จึงต0องมีการเตรียมพร0อมและรับมือกับ
สถานการณสาธารณภั ย ต( า งๆ ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น ได0 ต ลอดเวลา จึ งได0 จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารในการป: อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภั ย ของ อบต.ห0วยไร( พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้ น ซึ่ ง เป6 น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ป: อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคล0องกับแผนการป:องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห(งชาติ พ.ศ. 2558 รวมทั้งมี
ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และยุทธศาสตร
การเตรียมพร0อมแห(งชาติ และแผนการป:องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อําเภอ เพื่อให0การบริห าร
จัด การสาธารณภัย เป6น ไปในทิศ ทางเดีย วกัน ทั้งระบบ และเพื่อ ประโยชนในการป:องกันและบรรเทา สา
ธารณภัยได0อย(างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร0างความเชื่อมั่นให0กับประชาชน และสร0า งพื้น ที่ให0เ ป6น ท0องถิ่น
ที่ปลอดภัย โดยให0ความสําคัญกับหลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ประกอบด0วยการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย ได0แก( การป:องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพร0อม ควบคู(กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
ได0แก( การเผชิญเหตุ และการบรรเทาทุกข รวมทั้งการฟNOนฟู ได0แก( การฟNOนสภาพและการซ(อมสร0าง การสร0างใหม(ให0
ดีกว(าและปลอดภัยกว(าเดิม ตามวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (แผนภาพที่ ๑ – ๑)

แผนภาพที่ 1-1 : วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการในการป:องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ห0วยไร( มีวัตถุประสงค# ดังนี้
๑. เพื่อใช0เป6นแนวทางในการเตรียมความพร0อม การแจ0งเตือนภัย และการดําเนินการช(วยเหลือ
ให0แก(หน(วยงานในระดับท0องถิ่นในกรณีเกิดสาธารณภัยได0อย(างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให0ประชาชนใน อบต.ห0วยไร( มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากเหตุสาธารณภัย

แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของตําบลห0วยไร( พื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่ปลอดภัย

มาตรส(วน ๑: ๖๑,๐๐๐

บทที่ 1
ขอมูลทั่วไป
๑.๑ สภาพทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลหวยไร
๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
องคการบริหารสวนตําบลหวยไร ตั้งอยูที่ ม.๑๓ อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ
มีพื้นที่ประมาณ ๑๑๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๗๓,๑๒๕ ไร มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ตางๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ อบต.ชองสามหมอ อําเภอแก2งคร2อ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต2
ติดตอกับ อบต.บ2านโสก อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดตอ อบต.บ2านโสก, อบต.โคกมั่งงอย และอบต.ชองสามหมอ อําเภอคอน
สวรรค จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดตอ อบต.นาเสียว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๑.๑.๒ เขตการปกครอง
องคการบริหารสวนตําบลหวยไร แบงเขตการปกครองออกเป4น ๑ ตําบล ได2แก ๑๔
หมูบ2าน ได2แก
(1) บ2านห2วยไร หมูที่ ๑
(๘) บ2านดงเย็น หมูที่ ๘
(2) บ2านหนองไฮ หมูที่ ๒
(๙) บ2านซับมวงไข หมูที่ ๙
(3) บ2านโคกสงา หมูที่ ๓
(๑๐) บ2านซับทอง หมูที่ ๑๐
(4) บ2านหลุบเพ็ก หมูที่ ๔
(๑๑) บ2านประชาแสนสุข หมูที่ ๑๑
(๕) บ2านโสกมูลนาค หมูที่ ๕
(๑๒) บ2านห2วยยาง หมูที่ ๑๒
(๖) บ2านโคกไม2งาม หมูที่ ๖
(๑๓) บ2านซับผักกูด หมูที่ ๑๓
(๗) บ2านห2วยยาง หมูที่ ๗
(๑๔) บ2านซับสมบูรณ หมูที่ ๑๔
๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา
องคการบริหารสวนตําบลห2วยไร มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น ๕,๕๙๕ คน
จําแนกเป4น เพศชาย ๒,๗๗๖ คน
เพศหญิง ๒,๘๑๙ คน
จํานวนครัวเรือน ๒,๐๘๒ ครัวเรือน
จํานวนประชากรแฝง ประมาณ คน
สวนใหญนับถือศาสนา พุทธ ร2อยละ ๙๘
ข2อมูล ณ วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(ที่มา : ข2อมูลทะเบียนราษฎรของอําเภอคอนสวรรค)
๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ
ประชากรสวนใหญขององคการบริหารสวนตําบลห2วยไร ประมาณร2อยละ ๙๐ ประกอบ
อาชีพ ทํานา/ทําสวนทําไร เลี้ยงสัตว/ค2าขาย และการหาของปNา เนื่องจากสภาพภูมิศาสตรที่เหมาะสมกับการ
เพาะปลูก พื้นที่ติดกับเทือกเขาภูแลนคา เฉลี่ยรายได2ประชากรตอหัว/ตอปP ประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท
ที่มา : (ด2านการเกษตร ด2านปศุสัตว)

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร! พ.ศ. ๒๕๖๑

หนา ๑

๑.๑.5 เสนทางคมนาคม (การขนสงทางรถยนต ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ)
องคการบริหารสวนตําบลห2วยไร มีเส2นทางคมนาคมที่สําคัญสามารถเดินทางติดตอกัน
ระหวาง องคการบริหารสวนตําบลนาเสียว ใกล2เคียง) และอําเภอตางๆ ได2อยางรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางได2ทาง
รถยนต บนถนนทางหลวงหมายเลข ๒๐๑
๑.๑.6 แหลงแมน้ําลําคลอง
องคการบริหารสวนตํา บลห2 วยไร มี ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป4 นพื้น ที่ราบเชิ งเขา
บางสวนเป4นที่ราบลุม มีลําคลองไหลผาน ได2แก
คลองลําห2วยยาง ไหลผานพื้นที่หมูบ2าน หมูที่ ๑๐, ๓, ๒, ๑๑, ๗, ๑๒
๑.๒ ประวัติการเกิดภัย
๑.๒.๑ สถานการณสาธารณภัย
สถานการณสาธารณภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ อบต.ห2 ว ยไร สวนใหญเกิ ด ภั ย จากวาตภั ย
ภัยแล2ง อัคคีภัย โดยมีปRจจัยเสี่ยงมาจากพายุฤดูร2อนโดยเฉพาะในพื้นที่หมูที่ ๑-๑๔ ที่เกิดภัยขึ้นบอยครั้ง และจาก
สถานการณสาธารณภัยดังกลาว มักจะมีผู2ประสบภัยที่ได2รับผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสิน ตั้งแตการบาดเจ็บ
เล็กน2อยไปจนถึงขั้นรุนแรงเสียชีวิต
๑.๒.๒ สถิติภัย
สถานการณสาธารณภัยของ อบต.ห2วยไร ที่สําคัญที่เกิดขึ้นและสร2างความสูญเสียตอชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้
(1) อุทกภัย
ตารางที่ ๑-๑ : สถิติการเกิดอุทกภัยขององคการบริหารสวนตําบลหวยไร

พ.ศ.

จํานวนครั้ง
ที่เกิดภัย
(ครั้ง)

พื้นที่ประสบภัย

๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
รวม

-

-

(หมูที่/ชุมชน)

ผลกระทบความเสียหาย
จํานวน
เสียชีวิต สูญหาย
ครัวเรือน
(คน)
(คน)
ที่ประสบภัย
-

บาดเจ็บ
(คน)

มูลคา
ความเสียหาย
(ลานบาท)

-

-

(ที่มา :องคการบริหารสวนตําบลห2วยไร ข2อมูล ณ วันที่ ๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร! พ.ศ. ๒๕๖๑

หนา ๒

(2) วาตภัย
ตารางที่ ๑-๒ : สถิติการเกิดวาตภัยขององคการบริหารสวนตําบลหวยไร

พ.ศ.

จํานวนครั้ง
ที่เกิดภัย (ครั้ง)

พื้นที่ประสบภัย
(หมูที่/ชุมชน)

๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
รวม

๔
๔

๒,๕,๖,๗,๙,๑๑,๑๒
๗ หมูบ2าน

ผลกระทบความเสียหาย
จํานวนบานเรือน
จํานวนบานเรือน
ที่เสียหายทั้งหลัง
ที่เสียหายบางสวน
(หลัง)
(หลัง)
๖๔
๖๔

มูลคา
ความเสียหาย
(ลานบาท)
๑๒๑,๐๘๐
๑๒๑,๐๘๐

(ที่มา :องคการบริหารสวนตําบลห2วยไร ข2อมูล ณ วันที่ ๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
(3) ภัยแลง
ตารางที่ ๑-๓ : สถิติการเกิดภัยแลงขององคการบริหารสวนตําบลหวยไร
ผลกระทบความเสียหาย
จํานวนสัตว
จํานวน
พื้นที่
การเกษตร ที่รับผลกระทบ
ครัวเรือน
ที่ประสบภัย เสียหาย (ไร)
(ตัว)

พ.ศ.

จํานวนครั้ง
ที่เกิดภัย (ครั้ง)

พื้นที่
ประสบภัย
(หมูที่/
ชุมชน)

๒๕๕๖

-

-

-

-

-

ความเสียหาย
(ลานบาท)
-

๒๕๕๗

-

-

-

-

-

-

๒๕๕๘

-

-

-

-

-

-

๒๕๕๙

-

-

-

-

-

-

๒๕๖๐

-

-

-

-

-

-

รวม

-

-

-

-

-

-

มูลคา

(ที่มา :องคการบริหารสวนตําบลห2ว ยไร ข2อ มูล ณ วันที่ ๓ เดือ นกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

(4) อัคคีภัย
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร! พ.ศ. ๒๕๖๑

หนา ๓

ตารางที่ ๑-๔ : สถิติการเกิดอัคคีภัยขององคการบริหารสวนตําบลหวยไร

พ.ศ.

จํานวนครั้ง
ที่เกิดภัย (ครั้ง)

พื้นที่ประสบภัย
(หมูที่/ชุมชน)

๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
รวม

๓๕
๔๑
๒๑
๙๗

ไฟปNา
ไฟปNา
ไฟปNา
ไฟปNา

ผลกระทบความเสียหาย
จํานวนบานเรือน
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
ที่ประสบภัย
(คน)
(คน)
-

มูลคา
ความเสียหาย
(ลานบาท)
-

(ที่มา :องคการบริหารสวนตําบลห2วยไร ข2อมูล ณ วันที่ ๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
(๕) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ทั้งปD)
ตารางที่ ๑-๕ : สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมขององคการบริหารสวนตําบลหวยไร

พ.ศ.

๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
รวม

จํานวนครั้งที่เกิดเหตุ
สถานที่เกิดเหตุ
(ครั้ง)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ผลกระทบความเสียหาย
จํานวน
จํานวน
ผูเสียชีวิต
ผูบาดเจ็บ
(คน)
(คน)
๘๓
-

๖๕

-

๗๑

๑

๗๖

-

๖๕

๑

๓๖๐

มูลคาความ
เสียหาย
(ลานบาท)
-

(ที่มา :โรงพยาบาลคอนสวรรค ข2อมูล ณ วันที่ ๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร! พ.ศ. ๒๕๖๑

หนา ๔

๑.๓ การจัดลําดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลหวยไร
จากการวิ เ คราะหสถานการณสาธารณภั ย และการประเมิ น ความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย
ภายใต2ฐานข2อมูลสถานการณสาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถี่การเกิดภัย และปRจจัยที่ทําให2เกิดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย สามารถจัดลําดับความเสี่ยงจากมากไปหาน2อยตามลําดับได2 ดังนี้
*** (ตัวอยาง) การจัดลําดับความเสี่ยงภัย ***
ตารางที่ ๑-๖ : ลําดับความเสี่ยงภัยของ องคการบริหารสวนตําบลหวยไร
ลําดับ
ประเภทของภัย
ความเสี่ยงภัย
1
วาตภัย
2
3
4

ลักษณะของการเกิดภัย
พายุหมุนเขตร2อน ได2แก ดีเปรสชั่น พายุโซนร2อน พายุใต2ฝุNน
พายุฤดูร2อน พัดที่อยูอาศัยได2รับความเสียหาย
น้ําในห2วย หนอง คลอง ฝาย อาง แห2งขอด ฝนทิ้งชวง
การจุดไฟเผาวัชพืช จากไฟปNา และไฟฟVาลัดวงจร

ภัยแล2ง
อัคคีภัย
ฯลฯ
๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจําปD
ในชวงระยะเวลาที่ผานมา มีการเกิดสาธารณภัยขึ้นบอยครั้งและเกิดขึ้นเป4นประจําในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง จึงทําให2 อบต.ห2วยไร สามารถคาดการณการเกิดภัยได2มากขึ้น ได2แก อุทกภัย ภัยแล2ง วาตภัย
อัคคีภัย ไฟปNา (ระบุเฉพาะประเภทภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่) นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยัง
เป4นสาธารณภัยที่เกิดบอยครั้งมากขึ้น ซึ่งการคาดการณทําได2ยากเพราะเป4นพฤติกรรมของมนุษย เว2นแตในบาง
ชวงระยะเวลาหากมีการใช2ถนนมาก เชน เทศกาลตางๆ ก็มีแนวโน2มจะเกิดมากขึ้น
ตารางที่ ๑-๗ : ปฏิทินสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลหวยไร
เพื่อเปJนแนวทางในการเตรียมการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยไวลวงหนาองคการบริหารสวน
ตําบลหวยไร จึงทําปฏิทินสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนี้
ระยะเวลาที่เกิดภัย
ภัย/เดือน
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
ฤดู
ภัยแลง
แล2ง

พายุฤดู
รอน
ปPใหม
อัคคีภัย ปPใหม ตรุษจีน
อุบัติเหตุ
สงกรานต
ปPใหม
ทางถนน ปPใหม
ภัยหนาว
(สามารถปรับเพิ่มหรือลดปฏิทินสาธารณภัยประจําปDใหเหมาะสมกับสถานการณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่)
หมายเหตุ : ……………… เฝKาระวังตลอดทั้งปD

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร! พ.ศ. ๒๕๖๑

หนา ๕

บทที่ ๒
หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ปRจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุงเน2นให2ความสําคัญมากขึ้นกับ การ
ดํา เนิน การอยางยั่ งยื น โดยให2 ความสํ าคั ญ กับ “การจั ดการความเสี่ ยงจากสาธารณภั ย” (Disaster Risk
Management : DRM) ซึ่งประกอบด2วย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR)
ควบคูกับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟklนฟู (Recovery)
๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร
สวนตํ า บลห2 ว ยไร พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบั บ นี้ ให2 เ ป4 น ไปตามความหมาย “สาธารณภั ย ” ตามมาตรา ๔ แหง
พระราชบัญญัติปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้
“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวน้ํา
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ มีผูทําให
เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความเสียหาย แก
ทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย”
๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย
ระดับการจัดการสาธารณภัยเป4นไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการปVองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้ งนี้ ขึ้ นอยูกั บพื้นที่ จํานวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง
ผลกระทบและความซับซ2อนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ที่ผู2มีอํานาจตามกฎหมาย ใช2
ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข2าควบคุมสถานการณเป4นหลัก โดยแบงเป4น ๔ ระดับ ดังนี้
ตารางที่ ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๕๐
ระดับ
การจัดการ
๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก
๒ สาธารณภัยขนาดกลาง
๓ สาธารณภัยขนาดใหญ
๔

ผู2มีอํานาจตามกฎหมาย
ผูอํานวยการอําเภอ ผูอํานวยการทองถิ่น ควบคุมและสั่งการ
ผู2อํานวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
ผู2บัญชาการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
สาธารณภัยร2ายแรงอยางยิ่ง นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รองนายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี
มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
ที่มา : แผนการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘

เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ นายกองคการบริหารสวนตําบลห2วยไร ใน
ฐานะผู2อํานวยการท2องถิ่น ตามพระราชบัญญัติปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเข2า
ดําเนินการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่โดยเร็วเป4นลําดับแรก มีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับ
ดูแลการปฏิบัติหน2าที่ของเจ2าพนักงานและอาสาสมัคร รวมทั้งติดตามสถานการณที่เกิดขึ้น

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร! พ.ศ. ๒๕๖๑

หนา ๖

๒.๓ ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของแผนฉบับนี้ เป"นการตอบสนองต#อ
เป$าหมาย การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ อบต.ห'วยไร# และวัตถุประสงคของแผนให'มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เพื่อสร'างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมถึงความมีเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของ อบต.ห'วยไร# อย#างยั่งยืน ประกอบด'วย 4 ยุทธศาสตร ได2แก
ยุทธศาสตรที่ 1 การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป4นการลดโอกาสที่จะได2รับผลกระทบจากสาธารณภัยอยางเป4นระบบ โดยการ
วิเคราะหและ จัดการกับปRจจัยที่เป4นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อลดความลอแหลม ลดปRจจัยที่ทําให2เกิด
ความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให2เข2มแข็งในการจัดการปRญหาอยางเป4นรูปธรรม
ปVองกันมิให2เกิดความเสี่ยงใหมและลดความเสี่ยงที่มีอยูเดิม
ยุทธศาสตรที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
เป4 น การเผชิ ญ เหตุ แ ละจั ด การสาธารณภั ย ในภาวะฉุ ก เฉิ น ให2 เ ป4 น ไปอยางมี
มาตรฐาน โดยการจัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อเผชิญเหตุการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
ทุกรูปแบบ ได2อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียที่จะมีตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ทรัพยากร
สภาพแวดล2อม สังคม และประเทศ ให2มีผลกระทบน2อยที่สุด
ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟfgนฟูอยางยั่งยืน
เป4 น การปรั บ สภาพระบบสาธารณู ป โภค การดํ า รงชี วิ ต และสภาวะวิ ถี
ความเป4นอยูของชุมชนที่ประสบภัยให2กลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาให2ดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back
Better and Safer)ตามความเหมาะสม โดยการนําปRจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาดําเนินการฟklนฟู
ซึ่งหมายรวมถึงการซอมสร2าง (reconstruction) และการฟklนสภาพ (rehabilitation)
ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจาก
สา
ธารณภัย
เป4นการพั ฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให2ได2
มาตรฐานตามหลักสากล โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความรวมมือระหวางประเทศให2มีประสิทธิภาพ
ซึ่งการจัดการ ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจําเป4นต2องได2รับความรวมมือจากทุกภาคสวน ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ โดยคํานึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การให2ความชวยเหลือ ด2านมนุษยธรรมและ
ประเพณีปฏิบัติให2สอดคล2องกับกรอบความรวมมือระหวางประเทศเป4นสําคัญ
๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลห2วยไร มีที่มา
จาก 2 แหลงงบประมาณ ได2แก
(๑) งบประมาณรายจายประจําปPองคการบริหารสวนตําบลห2วยไร (โครงการที่ใช2งบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท2องถิ่น)
(๒) งบประมาณอื่นๆ (งบกลางของ องคการบริหารสวนตําบลห2วยไร )
๒.๔.๑ ภาวะปกติ
(๑) องคการบริหารสวนตําบลห2วยไร จัดทํากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปP
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ องคการบริหารสวนตําบลห2วยไร โดยกําหนดให2มีรายละเอียด ดังนี้
- แผนและขั้ น ตอนของ องคการบริ ห ารสวนตํ า บลห2 ว ยไร ในการจั ด การให2 มี
เครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอื่นในการแจ2งให2ประชาชนได2ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร! พ.ศ. ๒๕๖๑
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- แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช2 และยานพาหนะ เพื่อ
ใช2ในการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลห2วยไร
- ฯลฯ
(๒) องคการบริหารสวนตําบลห2วยไร ตั้งงบกลางให2เพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่
อาจจะเกิดขึ้น
(3) องคการบริหารสวนตําบลห2วยไร ดําเนินการสํารองเงินสะสมตามหลักเกณฑการใช2
จายเงินสะสม เพื่อแก2ไขปRญหาความเดือดร2อนของประชาชนตามอํานาจหน2าที่ และสนับสนุนการดําเนินการตาม
นโยบายรัฐบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน
องคการบริหารสวนตําบลห2วยไร นําเงินงบประมาณของหนวยงานที่ได2เตรียมไว2 ไปใช2
จายเพื่ อ บรรเทา/ชวยเหลื อความเดื อดร2 อ นของประชาชนที่ ป ระสบสาธารณภั ย เป4 น ลํ า ดั บ แรกตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่ อ ชวยเหลื อ ประชาชน ตามอํ า นาจหนาที่ ข ององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครปKองกันภัย
ฝi า ยพลเรื อ นขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น พ.ศ. 2560 ทั้ ง นี้ หากงบประมาณไมเพี ย งพอ ให2 โอนเงิ น
งบประมาณเหลือจาย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอื่นที่ยังไมมีความจําเป4นเรงดวนที่ต2องใช2จาย ไปตั้งเป4น
งบประมาณสําหรับจายเพิ่มเติมได2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด2วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท2องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก2ไขเพิ่มเติม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

งบประมาณรายจายประจําปD

งบประมาณอื่นๆ
งบกลางประเภทเงินสํารองจาย
งบประมาณเหลือจาย/งบประมาณ
แผนงานโครงการอื่ น ที่ ยั ง ไมมี
ความจําเปJนไปตั้งเปJนงบประมาณ
สําหรับจายเพิ่มเติม

แผนภาพที่ ๒-๑ : แหลงงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ อบต.หวยไร

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร! พ.ศ. ๒๕๖๑
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๒.๕ องคกรปฏิบัติในการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลห2วยไร
ในการดําเนินการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใน
องคการบริหารสวนตําบลห2วยไร จะมีองคกรที่เกี่ยวข2องในการอํานวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติ
ตั้งแตระดับประเทศ ซึ่งกองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลห2วยไร ต2องมีการ
เชื่อมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาดําเนินการ รวมทั้งการประสานกับหนวยงานบริหารจัดการสาธารณภัยใน
ระดับอําเภอ และระดับจังหวัดด2วย
๒.๕.๑ ระดับนโยบาย
(๑) คณะกรรมการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.)
มีห น2า ที่กํา หนดนโยบายการปV องกั นและบรรเทาสาธารณภัย แหงชาติ บู รณาการ
พั ฒ นาระบบการปV อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ระหวางหนวยงานของรั ฐ และหนวยงานภาคเอกชนให2 มี
ประสิทธิภาพ โดยมีองคประกอบและอํานาจหน2าที่ตามที่ระบุในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติ
ปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) คณะกรรมการปKองกันอุบัติภัยแหงชาติ (กปอ.)
มีหน2าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการปVองกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะแนวทาง
ปฏิ บั ติ แ ละประสานงานระหวางหนวยงานของรั ฐ โดยมี องคประกอบ และอํ า นาจหน2 า ที่ ต ามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวาด2วยการปVองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก2ไขเพิ่มเติม
(๓) คณะกรรมการจัดทําแผนการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
มีหน2าที่จัดทําแผนการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอตอ ผู2วาราชการ
จั ง หวั ด เพื่ อ ประกาศใช2 ต อไป โดยมี อ งคประกอบและอํ า นาจหน2 า ที่ ต ามที่ ร ะบุ ใ นมาตรา ๑๗
แหง
พระราชบัญญัติปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ
(๑) กองบัญชาการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.)
ทําหน2าที่บังคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม กํากับ ดูแล และประสาน การปฏิบัติการ
ปV อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของกองอํ า นวยการปV อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แตละระดั บ โดยมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เป4นผู2บัญชาการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และปลัดกระทรวง
มหาดไทยเป4นรองผู2บัญชาการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ ๓) มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
และกรณี การจั ด การสาธารณภั ย ร2 า ยแรงอยางยิ่ ง (ระดั บ ๔) มี น ายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รองนายกรั ฐ มนตรี ที่ได2 รั บ
มอบหมาย เป4นผู2ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ
(๒) กองอํานวยการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
ให2กรมปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งกองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู2อํานวยการกลาง เป4นผู2อํานวยการ มี
ความรับผิดชอบ ดังนี้
(๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบู ร ณาการข2 อ มู ล และการปฏิ บั ติ ก ารของ
หนวยงานที่เกี่ยวข2อง ทั้งในสวนของสรรพกําลัง เครื่องมืออุปกรณ แผนปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร2อมในการ
ปVองกันและแก2ไขปRญหาสาธารณภัยทั้งระบบ
(๒.๒) ภาวะใกล2 เ กิ ด ภั ย เตรี ย มการเผชิ ญ เหตุ ติ ด ตามและเฝV า ระวั งสถานการณ
รวมถึงวิเคราะหข2อมูลที่เกี่ยวข2อง ประเมินสถานการณ และแจ2งเตือนภัย พร2อมทั้งรายงานและเสนอความเห็นตอผู2
บัญชาการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแตระดับการจัดการสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร! พ.ศ. ๒๕๖๑
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เพื่อตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยเรียกหนวยงานที่เกี่ยวข2องเพื่อเป4นการประกอบกําลังใน
การเริ่มปฏิบัติการ
(๒.๓) ภาวะเกิดภัย อํานวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการสา
ธารณภัยขนาดเล็ก (ระดั บ ๑) และขนาดกลาง (ระดั บ ๒) ให2 กองอํานวยการปV องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
รับผิดชอบในการอํานวยการ ประเมินสถานการณ และสนับสนุนกองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยแต
ละระดับ รวมทั้งติดตามและเฝVาระวังสถานการณ วิเคราะหและประเมินสถานการณ รายงานสถานการณและแจ2ง
เตือน พร2อมทั้งเสนอความคิดเห็นตอผู2บัญชาการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ เพื่อตัดสินใจยกระดับใน
กรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ ๓) และนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
ที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร2ายแรงอยางยิ่ง (ระดับ ๔)
ทั้งนี้ ให2กองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทําหน2าที่เป4นสวนหนึ่งใน
ศูนยประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ในกรณียกระดับเป4น การ
จัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ ๓) และขนาดร2ายแรงอยางยิ่ง (ระดับ ๔)
(๓) กองอํานวยการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.)
ทําหน2 าที่อํา นวยการ ควบคุม สนับสนุ น และประสานการปฏิบัติ การปVองกั นและ
บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผู2วาราชการจังหวัด เป4นผู2อํานวยการ รองผู2วาราชการจังหวัดที่
ผู2วาราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เป4นรองผู2อํานวยการ
(๔) กองอํานวยการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.)
ทํ า หน2 า ที่ อํ า นวยการ ควบคุ ม สนั บ สนุ น ประสานการปฏิ บั ติ ในการปV องกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทําแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัยให2
สอดคล2องกับแผนการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมทั้งดําเนินการสนับสนุน
การ
ปฏิบัติการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป4นหนวยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมี
ผู2วาราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู2อํานวยการ เป4นผู2รับผิดชอบ มีอํานาจหน2าที่และแนวทางปฏิบัติตามหมวด
๓ แหงพระราชบัญญัติปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ องคประกอบและอํานาจหน2าที่ให2เป4นไป
ตามที่ผู2วาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด
(๕) กองอํานวยการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (กอปภ.อ.)
ทําหน2าที่อํานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองคกรปกครอง
สวนท2องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบในการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผู2วาราชการจังหวัดหรือกอง
อํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอําเภอ เป4นผู2อํานวยการ
(๖) กองอํานวยการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่
ประกอบด2วย
(๖.๑) กองอํานวยการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา)
ทําหน2าที่อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
เผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร2อมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการในการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเมือง
พัทยาให2สอดคล2องและเชื่อมโยงกับแผนการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี
และแผนการ
ปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอบางละมุง รวมถึงมีหน2าที่ชวยเหลือผู2อํานวยการจังหวัด และผู2อํา นวยการ
อํา เภอ ตามที่ไ ด2รับ มอบหมาย พร2อ มทั้ง สนับ สนุน การปVอ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย
ให2องคกร
ปกครองสวนท2องถิ่น (ระบุชื่อ อปท. หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได2รับการร2องขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา เป4นผู2อํานวยการ
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(๖.๒) กองอํ า นวยการปK องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เทศบาล (กอปภ.ทน./
กอปภ.ทม./กอปภ.ทต.)
ทําหน2าที่อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
เผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร2อมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการในการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตําบลห2วยไร ให2สอดคล2องและเชื่อมโยงกับแผนการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ และ
แผนการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอคอนสวรรค รวมถึงมีหน2 าที่ชวยเหลือผู2อํานวยการจังหวัดและ
ผู2 อํา นวยการอํ า เภอตามที่ ไ ด2 รั บ มอบหมาย พร2 อมทั้ งสนั บ สนุ น การปV องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ให2 องคกร
ปกครองสวนท2องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดตอหรือใกล2เคียงหรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได2รับ การร2องขอ โดยมีนายกองคการ
บริหารสวนตําบลห2วยไร เป4นผู2อํานวยการ
(๖.๓) กองอํานวยการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล
(กอปภ.อบต.) ทําหน2าที่อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสา
ธารณภัยขึ้น พร2อมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการในการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรบริหารสวนตําบลห2วยไร
ให2สอดคล2องและเชื่อมโยงกับแผนการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการปVองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอําเภอ รวมถึงมีหน2าที่ชวยเหลือผู2อํานวยการจังหวัดและผู2อํานวยการอําเภอ ตามที่ได2รับมอบหมาย พร2อม
ทั้งสนับสนุนการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยให2องคกรปกครองสวนท2องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลโคกมั่ง
งอย ซึ่งมีพื้นที่ติดตอหรือใกล2เคียง หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได2รับการร2องขอ โดยมีนายกองคการบริหารสวนตําบล
ห2วยไร เป4นผู2อํานวยการ
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นายกรัฐมนตรี
กรณีเกิดสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง
กองบัญชาการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.)
ผูบัญชาการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ

(รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย)
รองผูบัญชาการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย)
กองอํานวยการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
ผูอํานวยการกลาง
(อธิบดีกรมปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
กองอํานวยการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด (กอปภ.จ.)
ผูอํานวยการจังหวัด
(ผูวาราชการจังหวัด)
รองผูอํานวยการจังหวัด
(นายกองคการบริหารสวนจังหวัด)

กองอํานวยการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.)
ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร
(ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร)
รองผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร
(ปลัดกรุงเทพมหานคร)
ผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร
(ผูอํานวยการเขต)

กองอํานวยการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อําเภอ (กอปภ.อ.)
ผูอํานวยการอําเภอ
(นายอําเภอ)

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา)

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.)

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบล (กอปภ.อบต.)

ผู#อํานวยการท#องถิ่น
(นายกเมืองพัทยา)
ผู#ชวยผู#อํานวยการท#องถิ่น
(ปลัดเมืองพัทยา)

ผู#อํานวยการท#องถิ่น
(นายกเทศมนตรี)
ผู#ชวยผู#อํานวยการท#องถิ่น
(ปลัดเทศบาล)

ผู#อํานวยการท#องถิ่น
(นายกองคการบริหารสวนตําบล)
ผู#ชวยผู#อํานวยการท#องถิ่น
(ปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

แผนภาพที่ ๒-๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย
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๒.๖ การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.หวยไร (เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย)
บทบาทภารกิจ (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทที่ ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย)
เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย ให2กองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.
ห2วยไร จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.หวยไร ขึ้น โดยมีผู2อํานวยการท2องถิ่นเป4นผู2ควบคุมและ สั่งการเพื่อทํา
หน2าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกวาสถานการณจะกลับเข2าสูภาวะปกติ พร2อมทั้งประสาน กับสวนราชการ
และหนวยงานที่เกี่ยวข2องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน
ในการจัดการ
สาธารณภัยในพื้นที่ทุกขั้นตอน พร2อมทั้งให2รายงานผู2อํานวยการอําเภอ (นายอําเภอ) ทราบทันที
หากประเมินสถานการณสาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรขององคกรปกครอง
สวนท2องถิ่นในการเข2าจัดการกับสาธารณภัยให2ยุติโดยเร็วแล2วและไมสามารถควบคุมสถานการณ
สาธารณ
ภัยได2โดยลําพัง ให2รายงานให2ผู2อํานวยการอําเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการปVองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนท2องถิ่นติดตอหรือใกล2เคียง และหรือ กองอํานวยการปVองกันและบรรเทา
สาธารณภัยอําเภอ โดยมีผู2อํานวยการท2องถิ่น เป4นผู2ควบคุมและสั่งการ และหากประเมินสถานการณสาธารณภัยมี
โอกาสการขยายความรุนแรงอยางตอเนื่องให2รายงานผู2อํานวยการอําเภอ(นายอําเภอ) เสนอตอผู2อํานวยการจังหวัด
(ผู2วาราชการจังหวัด) เพื่อพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัย
ขนาดเล็กเป4นสาธารณภัย
ขนาดกลางตอไป
การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑
ภาวะปกติ
(ไมเกิดสาธารณภัย)
กองอํานวยการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลหวยไร
ผูอํานวยการทองถิ่น
นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยไร

ภาวะฉุกเฉิน
(เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย)
จัดตั้ง

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน
องคการบริหารสวนตําบลหวยไร
ผูอํานวยการทองถิ่น
นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยไร

แผนภาพที่ ๒-๓ : องคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒.๗ การปฏิบัติรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๒.๗.๑ การปฏิบัติรวมกับอําเภอ
(1) จั ด เจ2 า หน2 า ที่ ป ระสานอํ า เภอ ในชวงระยะขณะเกิ ด ภั ย พร2 อ มทั้ ง รายงาน
สถานการณสาธารณภัยที่เกิดขึ้นตามข2อเท็จจริงเป4นระยะๆ
(2) กรณี สถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรงให2 ประสานขอกํ าลั งสนับสนุนจาก กอง
อํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ
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๒.๗.๒ การปฏิบัติรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง
(1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ของ อบต.ห2วยไร และสาธารณภัยมีความรุนแรงขยาย
เป4นวงกว2าง ให2ผู2อํานวยการท2องถิ่น อบต.ห2วยไร รายงานผู2อํานวยการอําเภอ พร2อมทั้งประสานกองอํานวยการ
ปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อบต.โคกมั่งงอย ซึ่งมีพื้นที่ติดตอหรือใกล2เคียง) ให2สนับสนุนการปVองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
(2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ของ (อบต.โคกมั่งงอย ซึ่งมีพื้นที่ติดตอหรือใกล2เคียง)
ให2ผู2อํานวยการท2องถิ่น อบต.ห2วยไร ให2การสนับสนุนการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น เพื่อเป4นการบูร
ณาการและการประสานการปฏิบัติงานรวมกัน
๒.๗.๓ การปฏิบัติรวมกับหนวยทหารในพื้นที่
ในการปฏิบัติการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมระหวางพลเรือนกับทหารนั้น
จะต2องมีการประสานงานกันอยางใกล2ชิด เพื่อเป4นการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอํานวยการ
ปVอ งกั นและบรรเทาสาธารณภั ย อบต.ห2ว ยไร และศูน ยปฏิบั ติก ารฉุ กเฉิน ท2อ งถิ่ น อบต.ห2 ว ยไร กั บ (ระบุ
หนวยงานทหารในพื้นที่) ทั้งนี้ ฝNายทหารอาจพิจารณาจัดตั้งศูนยประสานงานหรือศูนยปฏิบัติงานรวมระหวาง
พลเรือนกับทหาร ขึ้นอยูกับระดับของหนวยและสถานการณสาธารณภัยนั้นๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติสอดคล2อง
กับแผนการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม แผนการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข2อตกลงวาด2วยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหวางผู2อํานวยการจังหวัดกับ
หนวยงานทหารในพื้นที่ ทั้งนี้รายละเอียดการแบงมอบพื้นที่ในการชวยเหลือ ผู2ประสบภัยพิบัติของหนวยทหาร
ปรากฏตามภาคผนวก ฑ
๒.๗.๔ การปฏิบัติรวมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล
กองอํ า นวยการปV องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย อบต.ห2 ว ยไร เป4 น ศู น ยกลางในการ
ประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให2สามารถติดตอประสานงาน สั่งการ รายงาน การ
ปฏิบัติ และสถานการณระหวางทุกหนวยงานที่เกี่ยวข2องได2อยางตอเนื่อง รวดเร็ว และเชื่อถือได2 โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) จัดเจ2าหน2าที่ประสานงานกับศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ห2วยไร (กรณีเกิด สา
ธารณภัย) เพื่อรวมปฏิบัติการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการชวยเหลือสงเคราะหผู2ประสบภัย ให2
เป4นไปอยางมีเอกภาพ
(๒) จั ด ทํ า แผนประสานงานกั บ องคการสาธารณกุ ศ ล และให2 อ งคการสาธารณกุ ศ ล
ในจังหวัดจัดเจ2าหน2าที่ประสานงานกับ อบต.ห2วยไร ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร2อมอุปกรณและบุคลากรที่สามารถ
ปฏิบัติภารกิจได2
(๓) อบต.ห2วยไรและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล รวมกับองคการ
สา
ธารณกุศลจัดทําแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจ2าหน2าที่ อุปกรณ และเครื่องมือ เพื่อการปฏิบัติงาน
ขององคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแตละระดับ
(๔) กรณีที่เ มื่อเกิ ดสาธารณภั ยขึ้น ถ2าองคการสาธารณกุศลไปถึงพื้นที่ป ระสบภัยกอน
เจ2าหน2าที่ผู2รับผิดชอบ ให2กั้นเขตพื้นที่อันตรายและกันไมให2ผู2ที่ไมเกี่ยวข2องเข2าไปยังพื้นที่อันตราย พร2อมทั้ง แจ2ง
หนวยงานหรือเจ2าหน2าที่ผู2รับผิดชอบโดยทันที เพื่อดําเนินการควบคุมสถานการณสาธารณภัย
(๕) กรณีที่ได2รับการประสานจาก อบต.ห2วยไร หรือหนวยงานที่รับผิดชอบ เชน ตํารวจ
เทศบาล เป4 น ต2 น ให2 องคการสาธารณกุ ศลจั ด ชุ ด เคลื่ อนที่ เ ร็ ว ออกไปยั งที่ เ กิ ด เหตุ และให2 ร ายงานตั ว ที่ ศูน ย
ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ห2วยไร หรือผู2อํานวยการท2องถิ่น เพื่อรับมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ
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(๖) กรณี ห ลั ง เกิ ด สาธารณภั ย ให2 อ งคการสาธารณกุ ศ ล องคกรเอกชน ชวยเหลื อ
เจ2าหน2าที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวข2องในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ และพื้นที่รองรับการอพยพ
ประสานหนวยแพทยและพยาบาล อีกทั้งให2การรักษาพยาบาลเบื้องต2นแกผู2ประสบสาธารณภัย พร2อมทั้งลําเลียง
ผู2ได2รับบาดเจ็บสงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล รวมทั้งอพยพชวยเหลือผู2ประสบสาธารณภัยไปยังที่
ปลอดภัยหรือพื้นที่รองรับการอพยพ
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บทที่ 3
การปฏิบัติกอนเกิดภัย
แผนปฏิบัติการในการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลห2วยไร ฉบับนี้ มุง
ดําเนินงานตอบสนองตอยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการปVองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให2บรรลุผลสําเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเปVาหมายสําคัญในการลดความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย เพื่อสร2างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่ ตามแนวทางในการ
ดําเนินงานด2านการปVองกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียม ความพร2อม โดยกําหนด
แนวทางปฏิบัติไว2 ดังนี้
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัย ทําให2เกิดความสูญเสียตอ
ชีวิต รางกาย ทรัพยสิน ความเป4นอยู และภาคบริการตางๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห2วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต
ซึ่งสามารถแทนด2วยสมการแสดงความสัมพันธของปRจจัยที่เกี่ยวข2องกับ ความเสี่ยง ดังนี้
ความเสี่ยง (Risk) = ภัย (Hazard) x ความลอแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability)
ศักยภาพ (Capacity)
ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษยที่อาจนํามาซึ่งความ
สูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน ตลอดจนทําให2เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล2อม
ความลอแหลม (Exposure) หมายถึ ง การที่ ผู2 คน อาคารบ2 า นเรื อน ทรั พยสิ น ระบบตางๆ หรื อ
องคประกอบใดๆ มีที่ตั้งอยูในพื้นที่เสี่ยงและอาจได2รับความเสียหาย
ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปR จ จัย หรื อสภาวะใดๆ ที่ ทําให2 ชุ มชนหรื อสังคมขาด
ความสามารถในการปกปVองตนเอง ทําให2ไมสามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไมสามารถฟklนฟูได2อยางรวดเร็วจาก
ความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปRจจัยเหลานี้มีอยูในชุมชนหรือสังคมมานานกอนเกิดสาธารณภัย และอาจเป4น
ปRจจัยที่ทําให2ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น
ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถที่จะกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง หรือความสามารถที่
อาจจะพัฒนาตอไปให2เป4นประโยชนมากขึ้น
๓.1 การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
การประเมิน ความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการกําหนดลักษณะ ขนาด
หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะหภัยที่เกิดขึ้นและประเมินสภาวะการเปzดรับตอความเสี่ยง (exposure)
ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity) ในการรับมือของชุมชนที่อาจเป4นอันตรายตอชีวิต
และทรัพยสิน การดํารงชีวิตและสิ่งแวดล2อม เป4นการวิเคราะหความนาจะเป4นในการเกิดผลกระทบจากภัยในพื้นที่
หนึ่ง ๆ มีประโยชนในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงอยางมีระบบ โดยขั้น ตอนการประเมิน ความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย ประกอบดวย ๗ ขั้นตอน ได2แก
ขั้นที่ ๑ การทําความเข2าใจเหตุการณปRจจุบัน ความต2องการในการประเมินความเสี่ยง และพิจารณา
ถึงข2อมูลในอดีต
ขั้นที่ ๒ การประเมินภัย
ขั้นที่ ๓ การประเมินความลอแหลม
ขั้นที่ ๔ การวิเคราะหความเปราะบางและศักยภาพ
ขั้นที่ ๕ การวิเคราะหผลกระทบและระดับความเสี่ยง
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ขั้นที่ ๖ การจัดทําข2อมูลความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยง
ขั้นที่ ๗ การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ดังนั้น เพื่อให2การประเมิน ความเสี่ย งจากสาธารณภัย เป4นไปอยางมีประสิทธิภาพ กอง
อํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห2วยไร จึงกําหนดให2จัดทีมประเมินความเสี่ยงจาก
สาธารณ
ภัย เพื่อเข2าสํารวจพื้นที่และจัดเก็บข2อมูลข2อเท็จจริงจากเหตุการณสาธารณภัยและเป4นข2อมูลในการวิเคราะหและ
ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อประกอบการตัดสินใจสั่งการในการรับมือสถานการณภัย
ที่อาจจะเกิดขึ้น ได2แก (๑) การลดความเสี่ยง (การปVองกันหรือหลีกเลี่ยง)
(๒) ความเปราะบางและ
ความลอแหลม (การลดผลกระทบ) (๓) การเตรียมความพร2อมรับมือสาธารณภัย และ
(๔) การถายโอน
หรือแบงปRนความเสี่ยง
๓.2 แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.2.๑ การปKองกันและลดผลกระทบ
เนื่องจาก อบต.ห2วยไร มีพื้นที่ราบเชิงเขาสาธารณภัยที่สงผลกระทบ ได2แก ภัยจากวาต
ภัย ภัยแล2ง อัคคีภัย อุทกภัย จึงให2ความสําคัญกับแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
(๑) ด2านโครงสร2าง
อบต.ห2วยไร ได2พิจารณาโครงสร2างที่สอดคล2องกับสภาพพื้นที่เสี่ยงภัยแล2ว และได2
จัดสร2าง ขึ้น เพื่อใช2ในการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
(๒) ด2านไมใช2โครงสร2าง
การปVองกันโดยไมใช2โครงสร2าง เป4นการใช2นโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ
กิจกรรมตางๆ เพื่อลดความเสี่ยง โดย อบต.ห2วยไร ได2มีการดําเนินการ ดังนี้
(๒.๑) ด2านการบังคับใช2กฎหมายและการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่
กับ
หนวยงานภาครัฐในการปVองกันไมให2เกิดอัคคีภัย เชน การให2ข2อมูลขาวสารที่ถูกต2องแกประชาชนเกี่ยวกับ สาธารณ
ภัยตางๆ ที่เกิดจากการกระทําของประชาชนเอง เชน การเผาตอซังข2าว การเผาใบอ2อย เป4นต2น
(๒.๒) วิเคราะหและจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยให2เหมาะสมกับพื้นที่ พร2อมทั้งจัดเก็บข2อมูล
สถิติภัย และหาปRจจัยที่ทําให2เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อเป4นฐานข2อมูลในการหาแนวทาง การลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยอยางเป4นระบบ มุงสูการแก2ไขปRญหาอยางยั่งยืน
๓.2.๒ การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัย
การเตรียมความพร2อมเป4นการดําเนินการที่เน2นชวงกอนเกิดภัยเพื่อให2ประชาชนหรือ
ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวข2องมีองคความรู2 ขีดความสามารถ และทักษะตางๆ พร2อมที่จะรับมือกับสาธารณภัย
โดย อบต.ห2วยไร มีการดําเนินงาน ประกอบด2วย
(๑) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปJนฐาน (CBDRM)
ชุมชนมีบทบาทสําคัญเป4นอยางมากในการเตรียมความพร2อมและลดความเสี่ยงจาก สาธารณภัย เนื่องจาก
ชุมชนต2องอาศัยอยูในพื้นที่ของตนซึ่งมีความเสี่ยง หากชุมชนได2รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปRญญาท2องถิ่น
ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยเน2นการอาศัยชุมชน/หมูบ2านเป4นศูนยกลางในการปVองกัน แก2ไข บรรเทา
และฟklนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให2ชุมชนเข2ามามีสวนรวมในการวางแผน ตัดสินใจ กําหนดแนวทางการ
แก2ปRญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อลดความเสี่ยงภัย
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ของชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถให2คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได2
ด2วยตนเองในระดับหนึ่ง กอนที่หนวยงานภายนอกจะเข2าไปให2ความชวยเหลือ รวมทั้งเป4นการสร2างภาคีเครือขาย
ภาคประชาชนในรูปแบบอาสาสมัครเพื่อชวยเหลืองานเจ2าหน2าที่ในขั้นตอนการเตรียมความพร2อม ก็สามารถทําให2
ชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัยหรือฟklนตัวจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได2ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
โดยมีแนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน ดังนี้
(๑) การทํ า ความเข2 าใจเรื่ อ งการลดความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย ให2 สํ า รวจชุ ม ชน
เพื่อวิเคราะหความเสี่ยงและศักยภาพ รวมทั้งกลุมเปราะบางของชุมชน แล2วนําข2อมูลเหลานั้นมาจัดทําเป4น แผน
ลดความเสี่ยงภัยของชุมชน
(๒) ใช2ภูมิปRญญาท2องถิ่นในการเตรียมพร2อมรับมือกับสาธารณภัย
(๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟklนฟูชุมชนหลังจากเกิดสา
ธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่มีหน2าที่รับผิดชอบในระดับท2องถิ่น ระดับอําเภอ และ
ระดับจังหวัด เพื่อให2แผนมีการบูรณาการและตอบสนองความต2องการชองชุมชนได2อยางแท2จริง
(๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เชน การสร2างบ2านเรือนให2มีความเข2มแข็ง
และอยูในพื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งมีการเตรียมพร2อมในครอบครัวหากต2องอพยพออกจากที่พักอาศัยเดิม
(๕) จัด การฝ•ก อบรมสมาชิก ชุม ชนอยู เสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุ มเปราะบาง
เพื่อให2มีศักยภาพมากขึ้น
(๖) สร2าง ซอมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให2ชวยลดความรุนแรงจาก
สาธารณภัย เชน ชุมชนที่โดนน้ําทวมบอยอาจมีการสร2างฝายชะลอน้ําหรือทําพื้นที่แก2มลิงเพื่อพักน้ํา เป4นต2น
(๗) เตรียมสิ่งของยังชีพที่จําเป4นกอนที่จะเกิดสาธารณภัย
(๒) การฝzกการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
เป4นเครื่องมือและกิจกรรมในการสร2างความพร2อมและเพิ่มศักยภาพของหนวยงาน
และบุคลากร รวมทั้งเป4นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความรวมมือ ทําให2ทราบจุดบกพรองและ
ชองวางในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปVองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยของ อบต.ห2วยไร และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยให2มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การฝ•กการปVองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให2หมายรวมถึงการฝ•ก การซักซ2อม และการฝ•กปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจําเป4น
ของแตละหนวยงานในทุกระดับ โดยกองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห2วยไร จะมีการประสาน
และสั่งการอํานวยการให2ชุมชน/หมูบ2าน ดําเนินการฝ•กการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอยาง
สม่ําเสมอ
(๓) การเฝKาระวังและประเมินสถานการณ
(๓.1) จัดชุ ดเฝVาระวั งและติ ดตามสถานการณ เพื่อทํา หน2า ที่เฝV าระวังและติด ตาม
สถานการณข2อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร2อมทั้งประสาน
การปฏิบัติกับกองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยข2างเคียง
(๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณธรรมชาติ ข2อมูลสถานการณ
และการแจ2งขาว การเตือนภัยจากกองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป และหนวยงาน
ที่เกี่ยวข2อง เชน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กรมอุทกศาสตร กรมปVองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ฯลฯ รวมทั้งสื่อตางๆ เพื่อรวบรวมข2อมูล วิเคราะห เฝVาระวัง ประเมินแนวโน2มการเกิดภัย
(๓.๓) จั ด ที มประชาสั มพั นธ เพื่ อให2 ข2อมูล ขาวสารให2ป ระชาชนได2รั บ ทราบ ถึ ง
ระยะเวลา ภาวะที่จะคุกคาม (อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน) เป4นระยะๆ เพื่อปVองกันความตื่นตระหนกและ
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ความสับสนในเหตุการณที่จะเกิดขึ้น และให2ความสําคัญกับผู2ที่ต2องชวยเหลือเป4นกรณีพิเศษ เชน ผู2พิการ ทั้งนี้
ความถี่ของการแจ2งขาวเตือนภัยขึ้นอยูกับแนวโน2มการเกิดภัย
(๓.๔) จัด ให2มีอ าสาสมัค รและเครือ ขายเฝVา ระวัง และติด ตามสถานการณ
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจ2งขาว เตือนภัยระดับชุมชน ทําหน2าที่ติดตาม เฝVาระวังปรากฏการณธรรมชาติ
ที่มีแนวโน2มการเกิดภัย แจ2งขาว เตือนภัยแกชุมชน และรายงานสถานการณให2กองอํานวยการปVองกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ห2วยไร โดยใช2ระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจ2งเตือนภัยของชุมชน
การติ ด ตามข2 อมู ล ความเคลื่ อนไหวของเหตุ การณที่ อ าจสงผลให2 เ กิ ด สาธารณภั ย
รวมทั้งทําหน2าที่เฝVาระวัง ให2ข2อมูลขาวสารแกประชาชน โดยกองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.
ห2วยไร แลกเปลี่ยนข2อมูลขาวสาร วิเคราะห และประเมินสถานการณจากข2อมูลขาวสารที่ได2รับ และตรวจสอบ
ข2อเท็จจริงของข2อมูล เพื่อตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย
รายงานสถานการณภัยและผลการปฏิบัติให2กองอํานวยการปVองกันและบรรเทา สา
ธารณภัยอําเภอและจังหวัดทราบเป4นระยะๆ เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติรวมกัน
(๔) การเตรียมการอพยพ
กองอํ า นวยการปV องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย อบต.ห2 ว ยไร มี แนวทางปฏิ บั ติ
สําหรับเตรียมการอพยพ ดังนี้
(๔.๑) จั ด ทํ า แผนอพยพผู2 ประสบภั ย แผนอพยพสวนราชการ โดยมี ส าระสํ า คั ญ
ประกอบด2วย จํานวนผู2อพยพ บัญชีสวนราชการ สิ่งอํานวยความสะดวกในการอพยพ การกําหนดเขตพื้นที่รองรับ
การอพยพให2อยูในพื้นที่ที่เหมาะสม การกําหนดเจ2าหน2าที่หรือผู2รับผิดชอบการอพยพไว2ให2ชัดเจน การกําหนด
เส2นทางอพยพหลักและเส2นทางอพยพสํารองสําหรับแตละประเภทภัย รวมทั้งการสํารวจและการจัดเตรียมพาหนะ
น้ํามันเชื้อเพลิง แหลงพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ
(๔.๒) วางมาตรการการอพยพ
(4.3) ให2ความสําคัญกับกลุมเปราะบางซึ่งต2องได2รับการดูแลเป4นพิเศษ เชน เด็ก
สตรีมีครรภ ผู2สูงอายุ บุคคล ทุพลภาพ ผู2ปNวย เป4นต2น โดยกําหนดแนวทางในการอพยพกลุมเปราะบาง รวมกับ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
(4.4) ให2ประชาชนเตรียมตัวไว2ให2พร2อมสําหรับการอพยพ โดยจัดเตรียมกระเป€า ที่มี
ของมีคา เงินสด เอกสารสําคัญ ของใช2จําเป4นสวนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ําดื่ม เทาที่จําเป4น
(๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว
กองอํ า นวยการปV องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย อบต.ห2 ว ยไร มี แนวทางปฏิ บั ติ
สําหรับเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว ดังนี้
(๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานที่ตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว
(๕.๒) จัดการภายในศูนยพักพิงชั่วคราว โดยกําหนดผู2รับผิดชอบภายในศูนยพักพิง
ชั่วคราว คือ ผู2จัดการศูนยพักพิงชั่วคราว ได2แก ผู2นําชุมชน กรณีโรงเรียนเป4นศูนยพักพิงอาจเป4นผู2อํานวยการ
โรงเรียน
(๕.๓) ปRจจัยความจําเป4นขั้นต่ําของศูนยพักพิงชั่วคราวอื่นๆ
(๕.๔) ให2มีการบริหารจัดการข2อมูลผู2อพยพ โดยมีการเก็บบันทึกข2อมูลที่จําเป4น
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ขอพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนยพักพิงชั่วคราว มีปRจจัยในการพิจารณา ดังนี้
ตารางที่ 3-1 : ขอพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนยพักพิงชั่วคราว
ประเด็น
ความปลอดภัย
การเข2าถึง
สิ่งแวดล2อม
สาธารณูปโภค

ปRจจัยดึงดูด
อาชีพ

ขอพิจารณาสําหรับทําเลที่ตั้ง
- ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไมวาจะเป4นความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ
- ปลอดจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตอผู2อาศัยในศูนยอพยพชั่วคราว
- งายตอการเข2าถึงเพื่อให2ความชวยเหลือในชวงวิกฤต
- คํานึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เชน รถอาจจะเข2าไปไมได2ในหน2าฝน)
- พิจารณาถึงภัยจากการปนเปklอนสารพิษทั้งจากภายในและนอกพื้นที่
- ความเป4นไปได2ในการใช2โครงสร2างพื้นฐานของภาครัฐที่มีอยูเดิม ทั้งการประปา
สุขาภิบาล และการจัดการขยะ
- ระบบไฟฟVาเป4นสิ่งสําคัญที่สุด เนื่องจากระบบน้ําและสุขาภิบาล ยังสามารถ
หาทางเลือกอื่นที่ไมพึงพาโครงสร2างพื้นฐานของเมืองได2
- ในบริบทของเมือง อาจเกิดปRจจัยดึงดูดให2มีการย2ายเข2าศูนยพักพิงชั่วคราว
โดยไมจําเป4น
- การเข2าถึงตลาดในท2องถิ่น
- การเข2าถึงที่ทํางาน
- ทางเลือกและการเข2าถึงระบบขนสง

สวัสดิการขั้นพื้นฐาน

- ต2องมีการบริการด2านการศึกษาและสุขอนามัย
- มีการสํารวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการทั่วไปในพื้นที่
เอกลักษณทางวัฒนธรรม - ผู2อาศัยในศูนยอพยพชั่วคราวมีสิทธิที่จะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม
และศาสนาในศูนยพักพิงชั่วคราว
- ตรวจสอบทัศนคติขององคกรปกครองท2องถิ่นและชุมชนโดยรอบ ตอกลุมผู2อยู
อาศัยในศูนยพักพิงชั่วคราว
(๖) การจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัย
กองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห2วยไร จะจัดทําโครงการจัดตั้ง
ศูนยการเรียนรู2สาธารณภัยประจําศูนยเตรียมพร2อมปVองกันภัยประจําชุมชน/หมูบ2าน ที่มีความพร2อมเป4นลําดับแรก
กอน โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งศูนยการเรียนรู2สาธารณภัย ดังนี้
(๖.๑) เพื่อให2ประชาชน/ชุมชนได2เรียนรู2สาธารณภัยตางๆ ธรรมชาติและลักษณะของภัย
(๖.๒) เพื่อให2ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้น
(๖.๓) เพื่อเพิ่มทักษะให2ประชาชนชวยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได2 เมื่อ
เกิดสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร! พ.ศ. ๒๕๖๑

หนา ๒๐

(๗) แผนการบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)
แผนการบริ ห ารความตอเนื่ อ ง เป4 น แผนปฏิ บั ติ ง านในสภาวะวิ ก ฤตฉุ ก เฉิ น ใน
สถานการณเมื่อเกิดภัยตางๆ เชน ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุงร2ายตอองคกร ฯลฯ ซึ่งจากสภาวะ
วิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาวสงผลให2หนวยงานหรือองคกรต2องหยุดชะงักการดําเนินงานหรือ ไมสามารถ
ให2บริการประชาชนได2อยางตอเนื่อง ดังนั้น หนวยงานสวนราชการหรือองคกรตาง ๆ จึงต2องจัดทําแผนการบริหาร
ความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพื่อเป4นแผนรองรับการดําเนินภารกิจของหนวยงานหรือ
องคกรในชวงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน เพื่อให2บริการประชาชนได2อยางตอเนื่อง เชนเดียวกับในชวงภาวะ
ปกติ หากหนวยงานหรื อองคกรไมจัด ทํา แผนการบริ หารความตอเนื่องรองรับไว2 ตั้งแตในภาวะปกติอาจสงผล
กระทบตอหนวยงานหรือองคกรในด2านตางๆ เชน ด2านเศรษฐกิจ การเงิน การให2บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล2อม
ตลอดจนชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เป4นต2น การจัดทําแผนการบริหารความตอเนื่องจึงเป4นสิ่งสําคัญที่จะชวยให2
สามารถรับมือกับเหตุการณฉุกเฉินและให2บริการได2เมื่อเกิดภัยขั้นวิกฤต
เพื่อดําเนินงานและให2บริการ
ตามปกติตามระดับการให2บริการที่กําหนดไว2ซึ่งจะชวยให2สามารถลดระดับ ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตอหนวยงานหรือองคกรได2 แผนการบริหารความตอเนื่องควรมีสาระสําคัญ ดังนี้
(๑) วัตถุประสงคของแผนการบริหารความตอเนื่อง
(๒) ขอบเขตสถานการณความเสี่ยงภัย เชน แผนรับมือสถานการณภัยจากอุทกภัย/
อัคคีภัย/แผนดินไหว ฯลฯ
(๓) กําหนดสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
(๔) กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติ
- บทบาทหน2าที่และความรับผิดชอบของผู2ปฏิบัติงาน เชน ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล ทีม
กู2ชีพกู2ภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร2อย ฯลฯ
- ระดับความรุนแรงของสถานการณและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน
- การอพยพทรัพยากรที่จําเป4นและเหมาะสมตอสถานการณ
- ขั้นตอนการฟklนฟูหนวยงานหลังผานพ2นวิกฤต
ฯลฯ
๓.3 พื้นที่เสี่ยง ระดับความเสี่ยง และป|จจัยที่ทําใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เมื่อมีการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแล2วจะทําให2ทราบถึงพื้นที่เสี่ยงภัยและปRจจัยที่ทําให2
เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งจะทําให2สามารถกําหนดแนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยได2ตรงกับความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น นําไปสูการลดความเสี่ยงอยางยั่งยืน ที่หมูบ2าน/ชุมชนมีวิธีการรู2รับ ปรับตัวในการรับมือกับสถานการณ
สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เชน การกําหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงานที่กําหนดจากผลการประเมินและวิเคราะห
ความเสี่ยงของพื้นที่หนึ่งๆ เพื่อลดโอกาสในการได2รับผลกระทบ จากสาธารณภัยที่สามารถคาดการณได2ในปRจจุบัน
และเพื่อปVองกันไมให2เกิดความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
จากการดําเนินการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยเรียบร2อยแล2ว กองอํานวยการปVองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อบต.ห2วยไร จึงกําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้
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ตารางที่ ๓-๒ : ตารางแสดงป|จจัย/สาเหตุที่ทําใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ อบต.หวยไร
ระดับความเสี่ยงภัย
ประเภทของภัย เสี่ยงสูง
เสี่ยง
เสี่ยงต่ํา
ปานกลาง
อุทกภัย
หมูที่..-.. หมูที่..-..
หมูที่
๑-๑๔
หมู#ที่
ภัยแล2ง
หมูที่..-..
หมูที่..-..
๑-๑๔
วาตภัย
หมูที่..-.. หมูที่
หมูที่..-..
๑-๑๔
อัคคีภัย
หมูที่..-.. หมูที่
หมูที่..-..
๑-๑๔
สารเคมีและ หมูที่..-.. หมูที่..-..
หมูที่
๑-๑๔
วัตถุอันตราย

ป|จจัย/สาเหตุ ที่ทําใหเกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ไมมีชุมชนอาศัยอยูในพื้นที่
ประสบอุทกภัย

แผนงาน/โครงการ
การลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย
-ขุดลอกแหลงน้ําเป4น
ประจําทุกปP

(ตัวอยาง) การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย (ให2ดําเนินการในบริบทของสภาพพื้นที่และ
สภาวะแวดล2อมในท2องถิ่น/ชุมชน)
ประเภท
ของภัย

ระดับความเสี่ยงภัย
เสี่ยงสูง
เสี่ยง
เสี่ยงต่ํา
ปานกลาง

อุทกภัย

หมูที่..-.. หมูที่..-..

หมูที่
๑-๑๔

ป|จจัย/สาเหตุ ที่ทําใหเกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
- ไมมีชุมชนอาศัยอาศัยอยูในพื้นที่
ประสบอุทกภัย
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- ขุดลอกแหลงน้ําเป4 น
ประจําทุกปP

หนา ๒๒

ประเภท
ของภัย
ภัยแล2ง

ระดับความเสี่ยงภัย
เสี่ยงสูง
เสี่ยง
เสี่ยงต่ํา
ปานกลาง
หมูที่
๑-๑๔

หมูที่..-...

ป|จจัย/สาเหตุ ที่ทําใหเกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย

แผนงาน/โครงการ
การลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย

หมูที่..-... - พื้นที่สวนใหญเป4นพื้นที่ทางเกษตร - มี เ ขื่อนหรือแหลงน้ํ า
เกษตรกรจึ ง มี ค วามต2 อ งการใช2 น้ํ า และระบบชลประทาน
ในปริ ม าณมากและตอเนื่ อ งทั้ ง ปP ทีด่ ี
โดยเฉพาะพื้นที่หมูที่ ๑-๑๔
- แหลงกั ก เก็ บ น้ํ า เพื่ อ การเกษตร - ขุ ด ลอกแหลงน้ํ า เดิ ม
ร ว ม ทั้ ง แ ม น้ํ า ลํ า ค ล อ ง ตื้ น เ ขิ น เพื่ อ กั ก เก็ บ น้ํ า ไว2 ใ ช2 ใ น
โดยเฉพาะพื้นที่หมูที่ ๑-๑๔
ฤดูแล2ง
- มีการบุกรุกทําลายปNาไม2
โดยเฉพาะพื้นที่หมูที่ ๑-๑๔

วาตภัย

หมูที่..-... หมูที่
๑-๑๔

- มีการรณรงคในการ
อนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและขยาย
พื้นที่ปNา เชน การปลูก
ปNา
หมูที่..-... - ลั ก ษ ณะ ภู มิ อ าก า ศ โ ดย ทั่ ว ไ ป - ติดตามสภาพ
อยู ภายใต2 อิ ท ธิ พ ลของลมมรสุ ม ภูมิอากาศโดยเฉพาะ
โดยเฉพาะพื้นที่หมูที่ ๑-๑๔
ชวงฤดูมรสุม
- บุคลกรที่มีความรู2ด2านสาธารณภัย
ไมเพียงพอ โดยเฉพาะพื้นที่หมูที่
๑-๑๔
- อาคารบ2านเรือนและ
สภาพแวดล2อมขาดการบํารุงดูแล
รักษาให2เกิดความปลอดภัย
โดยเฉพาะพื้นที่หมูที่ ๑-๑๔

อัคคีภัย

หมูที่..-... หมูที่
๑-๑๔

- จัดหลักสูตรอบรม
บุคลากรที่เป4นกลุม
เปVาหมายให2ครบถ2วน
- มี ก ารปรั บ ปรุ ง และ
ซอมแซมสิ่ งปลู ก สร2 า ง
ตางๆ ให2มีสภาพมั่นคง
แข็ ง แรง สามารถทน
ตอลมพายุได2
หมูที่..-... - ประชาชนขาดความตระหนั ก - มีการอบรมให2ความรู2
ในการดูแลความปลอดภัยเรื่องการใช2 ความเข2 า ใจในเรื่ อ ง
ไฟฟVา โดยเฉพาะพื้นที่หมูที่ ๑-๑๔
อัคคีภัย
- ประชาชนไมทราบถึ ง แนวทาง - มี การฝ• กการปV องกั น
ปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต2 อ งเมื่ อ เกิ ด อั ค คี ภั ย ขึ้ น และบรรเทาสาธารณ
โดยเฉพาะพื้นที่หมูที่ ๑-๑๔
ภั ย ด2 า นอั ค คี ภั ย เป4 น
ประจําทุกปP และให2
ความรู2เกี่ยวกับอัคคีภัย
แกประชาชน
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ประเภท
ของภัย

ระดับความเสี่ยงภัย
เสี่ยงสูง
เสี่ยง
เสี่ยงต่ํา
ปานกลาง

สารเคมี หมูที่..-... หมูที่..-...
และวัตถุ
อันตราย

หมู#ที่
๑-๑๔

ป|จจัย/สาเหตุ ที่ทําใหเกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย

แผนงาน/โครงการ
การลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย

- ไมมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสารเคมี - มี แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ในการประกอบการอยูในพื้นที่
ปV อ ง กั น แ ล ะ แ ก2 ไ ข
ปRญ หาภั ยจากสารเคมี
และวั ต ถุ อั น ตรายของ
อปท.
- มี การฝ• กการปV องกั น
และบรรเทาสาธารณ
ภั ย เพื่ อ ปV อ งกั น แล ะ
แก2 ไ ขปR ญ หาสารเคมี
และวัตถุอันตราย

หมายเหตุ : ตัวอยางตารางมาตรฐานในการประเมินคาความเสี่ยง (สูง/ปานกลาง/ต่ํา) ตามภาคผนวก ญ
๓.4 การแจงเตือนภัย
การแจ2งเตือนภัยเป4นการแจ2งเตือนภัยลวงหน2าแกผู2ที่คาดวาจะได2รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัยให2เฝVา
ระวังและเตรียมพร2อมรับสถานการณอพยพเคลื่อนย2ายไปสูที่ปลอดภัยได2 โดยกองอํานวยการปVองกัน และบรรเทา
สาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลห2วยไร แจ2งเตือนภัยไปยังชุมชน/หมูบ2านในพื้นที่ที่คาดวาจะเกิดภัย เพื่อสง
ข2อมูลแจ2งเตือนภัยที่ถูกต2องรวดเร็วไปยังประชาชน
๓.4.๑ การแจงเตือนลวงหนา
เป4นการแจ2งข2อมูลขาวสารที่บงชี้วามีแนวโน2มที่จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงไป
ยังชุมชน หมูบ2 าน และประชาชน เพื่ อให2 ติด ตามข2 อมู ล ขาวสารและความเคลื่ อนไหวอยางตอเนื่ อง ทั้งนี้ กอง
อํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลห2วยไร แจ2งเตือนภัยลวงหน2ากอนเกิดสา
ธารณภัย ไมต่ํากวา ๑๒๐ ชั่วโมง
๓.4.๒ การแจงเตือนภัย
(๑) เมื่อมีการยืนยันข2อมูลวามีโอกาสเกิดสาธารณภัยขึ้นและประชาชนในพื้นที่ อาจได2รับ
ผลกระทบ ให2แจ2งแนวทางปฏิบัติให2กับสวนราชการและประชาชนในพื้นที่ทราบ โดยให2มีการแจ2งเตือนภัยไมต่ํากวา ๗๒
ชั่วโมงกอนเกิดภัย และให2มีข2อมูลการแจ2งเตือนภัย ดังนี้
(๑.๑) คาดการณระยะเวลา และบริเวณพื้นที่ที่จะเกิดสาธารณภัย
(๑.๒) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย
(๑.๓) แนวทางการปฏิบัติของสวนราชการ หนวยงาน และประชาชนในการปVองกันตนเองให2
ปลอดภั ย จากสาธารณภั ย ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง นี้ ให2 นํ า แนวทาง มาตรการ และขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ จ ากกอง
อํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไปมาเป4นแนวทางในการปฏิบัติด2วย
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(๒) วิธีการแจ2งเตือนภัย
(๒.๑) แจงเตือนภัยผานผูนําชุมชน อาสาสมัครและเครือขายเฝVาระวังของชุมชน/หมูบ2าน
(๒.๒) แจงเตื อ นประชาชนโดยตรง โดยผานทางสถานี โ ทรทั ศ นท2 อ งถิ่ น สถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสมัครเลน โทรสาร โทรศัพทมือถือ หอกระจายขาว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัยแบบ
มือหมุน โทรโขง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงที่กําหนดให2เป4นสัญญาณเตือนภัยประจําตําบลหรือหมูบ2าน ฯลฯ
3.4.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจงเตือนภัย
แผนการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได2กําหนดระดับของระบบ
การเตือนภัยไว2 ซึ่ง อบต.ห2วยไร ได2นําระดับสีของการแจ2งเตือนภัยไปประยุกตใช2ให2เหมาะสมกับประเภทของสา
ธารณภัยในพื้นที่ ดังนี้
สีแดง หมายถึง สถานการณอยูในภาวะอันตรายสูงสุด ให2อาศัยอยูแต
ในสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามข2อสั่งการ
สีสม หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ ยงอัน ตรายสู ง เจ2 าหน2า ที่
กําลังควบคุมสถานการณให2อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย
และ
ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด
สีเหลือง หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน2ม ที่
สถานการณจะรุนแรงมากขึ้น ให2จัดเตรียมความพร2อม
รั บ
สถานการณ และปฏิบัติตามคําแนะนํา
สีน้ําเงิน หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเฝVาระวัง ให2ติดตามข2อมูล
ขาวสารอยางใกล2ชิดทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง
สีเขียว หมายถึง สถานการณอยูในภาวะปกติ ให2ติดตามข2อมูลขาวสาร
เป4นประจํา
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๓.๔.๔ กระบวนการแจงเตือนภัย
เฝKาระวัง ติดตาม
สถานการณ
• เฝVาระวังสถานการณ
สาธารณภัย
• เฝVาระวังการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศ
• เฝVาระวังระดับน้าํ ใน
เขื่อน การระบายน้าํ
• เฝVาระวังระดับน้าํ ใน
แมน้ํา
• ติดตามระดับน้ําในคลอง
• ติดตามระดับน้ําทะเล
• สงข2อมูลเข2าคลังข2อมูล
และแลกเปลี่ยนข2อมูล
• หนวยปฏิบัติเตรียม
ความพร2อมเตรียม
ประชาชน

การแจงเตือน
ลวงหนา
• หนวยงานเฝVาระวัง
วิเคราะหข2อมูล
• ประเมินความเสี่ยงภัย
• สงผลวิเคราะหเข2า
คลังข2อมูล
• คาดวามีผลกระทบให2
ข2อมูลแกประชาชนและ
หนวยปฏิบัติ
• หนวยปฏิบัติแจ2งเตือน
ภัยลวงหน2าคูขนาน
• ให2กองอํานวยการ
ปVองกันและบรรเทา
สาธารณภัย อปท.
จัดตั้งศูนยปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน อปท.

การแจงเตือนภัย

• คาดวาผลกระทบรุนแรง
Command Center
สงให2แจ2งเตือนภัย
• แจ2งเตือนประชาชนผาน
สื่อและเครื่องมือ
อุปกรณสื่อสารตางๆ
• แจ2งเตือนหนวยปฏิบัติ
หนวยปฏิบัติแจ2งเตือน
คูขนาน
• ประสานภาคเครือขาย
เตรียมทรัพยากร
• ตั้งศูนยพักพิง
• การแจ2งยกเลิกการแจ2ง
เตือนภัย

การรับมือ
และอพยพ

ชีวิตและ
ทรัพยสิน
ของ
ประชาชน

• อพยพ
• บริหารจัดการ
ศูนยพักพิง
• การรายงานสถานการณ
• การจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินตามแผนอพยพ
• การสงผู2อพยพกลับ

ขอมูล/ความตองการ

แผนภาพที่ ๓ – ๑ : กระบวนการแจงเตือนภัย
กองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลห2วยไร จัดชุด
เฝVาระวังและติดตามสถานการณ พร2อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแตได2รับแจ2งการเตือน
ภัย เพื่อเป4นการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังนี้
(1) จัด เจ2าหน2าที่เ ฝVาระวังและติด ตามสถานการณภัยตลอด 24 ชั่วโมง และประสาน
กํานัน ผู2ใหญบ2าน ผู2นําชุมชนหรือผู2นําหมูบ2าน รวมทั้งอาสาสมัครแจ2งเตือนภัย เพื่อเตรียมพร2อมเฝVาระวัง และ
ติดตามสถานการณภัย อยางตอเนื่อง และให2รายงานสถานการณการเกิด ภัยมายังกองอํานวยการปV องกั นและ
บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลห2วยไร ทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๔-๐๕๖๑๓๕ วิทยุสื่อสาร
ความถี่ ๑๖๒.๘๒๕ MHz โทรศัพทสายดวนหมายเลข ๐๔๔-๐๕๖๑๓๕
(2) รายงานสถานการณการเกิดภัยไปยังกองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อําเภอและจังหวัด ทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๔๘๘๙๐๑๓ ตามแบบรายงานเหตุดวนสาธารณภัย และวิทยุ
สื่อสาร ความถี่ ๑๖๒.๕๒๕MHz โทรศัพทสายดวนหมายเลข ๐๔๔๘๘๙๐๑๓
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บทที่ ๔
การปฏิบัติขณะเกิดภัย
๔.๑ การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลหวยไร
เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ให2กองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลห2วยไร จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินท2องถิ่นขึ้น โดยมีผู2อํานวยการท2องถิ่นเป4นผู2ควบคุม
และสั่งการ เพื่อทําหน2าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกวาสถานการณจะกลับเข2าสูภาวะปกติ พร2อมทั้งประสานกับ
สวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวข2องในพื้นที่รับผิดชอบ และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการสา
ธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไมสามารถควบคุมสถานการณสาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลําพัง ให2
ขอรับ การสนับสนุนจากกองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลโคกมั่งงอย หรือ
กองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ
๔.๑.๑ โครงสรางของศู น ยปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น องคการบริหารสวนตําบลหวยไร แบง
ออกเป4 น ๓ สวน ๑ คณะที่ปรึกษา ๑ ศูนยข2อมูลประชาสัมพันธรวม ดังแสดงตามแผนภาพที่ ๔-๑
ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลหวยไร
ผูอํานวยการทองถิ่น
ศูศูนนยขอมู
ยขอมูลลประชาสั
ประชาสัมมพัพันนธรวม
ธรวม

สวนปฏิบัติการ
- งานคนหาและกูภัย
- งานกูชีพ งานรักษาพยาบาล
การแพทยและสาธารณสุข
- งานรักษาความสงบเรียบรอย
- งานการจราจร
- งานผจญเพลิง
- งานโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน
สะพาน ฯลฯ
- งานอุตสาหกรรม สารเคมี
วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี
- งานสงกําลังบํารุง
- งานการขนสง
- งานอพยพ
- งานบริหารจัดการผูเสียชีวิต
ฯลฯ

ษา/ผูเชีเชี่ย่ยวชาญ
ทีที่ป่ปรึรึกกษา/ผู
วชาญ

สวนอํานวยการ
- งานศูนยสั่งการ
- งานขาวกรอง วิเคราะหขอมูล
สารสนเทศ และการรายงาน
- งานติดตามและประเมินสถานการณ
- งานพยากรณอากาศ การเฝKาระวัง
และการแจงเตือนภัย
- งานประชาสัมพันธและตอบโตการขาว
- งานรับเรื่องราวรองทุกข
- งานระเบียบ กฎหมายที่เกีย่ วของ
- งานแผนการปKองกันและบรรเทา
สาธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/
แผนเผชิญเหตุของ อบต.หวยไร
- งานธุรการ
ฯลฯ

สวนสนับสนุน
-

งานสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย
งานเสบียง และจัดหาป|จจัยสี่ที่จําเปJน
งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
งานบริการสังคม
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานรับบริจาค
งานพลังงาน เชน น้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ
งานบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว
งานฟfgนฟูพื้นที่ประสบภัย
งานฟfgนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
- งานการฟfgนฟูและงานชุมชน
ฯลฯ

แผนภาพที่ ๔-๑ : โครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลหวยไร

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร! พ.ศ. ๒๕๖๑

หนา ๒๗

๔.๑.๒ บทบาทหนาที่ภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบล
หวยไร มีดังนี้
(1) คณะที่ ป รึ ก ษา/ผู เชี่ ย วชาญ มี ห น2 า ที่ ให2 ข2 อ เสนอแนะ คํ า แนะนํ า ข2 อ มู ล
ทางวิช าการ การสังเคราะหแนวโน2 มสถานการณ และเทคนิ คการปฏิบั ติที่เกี่ ยวข2องกั บเหตุการณสาธารณภั ย
ที่เกิดขึ้น โดยให2คํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป4นสําคัญ พร2อมทั้งปฏิบัติหน2าที่อื่นใดตามที่ผู2อํานวยการ
ท2องถิ่นเห็นสมควร
(2) ศูน ยขอมูลประชาสัมพันธรวม มี หน2าที่ ประสานข2อมูล เหตุการณกับสวนตางๆ
เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธข2อมูลขาวสารให2กับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน
(3) สวนปฏิบัติการ มีหน2าที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและ
ปกปVองทรัพยสิน เข2าควบคุมสถานการณ ฟklนฟูสูสภาวะปกติ ค2นหาและกู2ภัย กู2ชีพ รักษาพยาบาล การแพทยและ
สาธารณสุ ข รั ก ษาความสงบเรี ย บร2 อย การจราจร ผจญเพลิ ง โครงสร2 า งพื้ น ฐาน สารเคมี แ ละวั ต ถุ อั น ตราย
กัมมันตรังสี สงกําลังบํารุง การขนสง อพยพ และบริหารจัดการผู2เสียชีวิต
(4) สวนอํานวยการ มีหน2าที่ ติดตามสถานการณ วิเคราะหแนวโน2มสถานการณ แจ2ง
เตือนภัย รวบรวม ประสานข2อมูล และประเมินความต2องการและความจําเป4นในการสนับสนุนทรัพยากร ในภาวะ
ฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช2ข2อมูลที่ได2รับจากสวนปฏิบัติการเป4นฐานดําเนินการ
พร2อมทั้งให2การสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแกกองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร
สวนตําบลหวยไร /ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลหวยไร ฯลฯ
(5) สวนสนับสนุน มีหน2าที่ ดังนี้
(5.1) ตอบสนองการร2องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด2านที่จําเป4น เพื่อให2การจัดการใน
ภาวะฉุกเฉินดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได2แก สงเคราะหชวยเหลือผู2ประสบภัย สาธารณูปโภค
สาธารณู ป การ บริ ก ารสั ง คม พลั ง งาน บริ ห ารจั ด การศู น ยพั ก พิ ง ชั่ ว คราว พื้ น ฟู พื้ น ที่ ป ระสบภั ย ฟkl น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม การฟklนฟู และงานชุมชน
(5.2) ตอบสนองการร2องขอรับการสนับสนุนในด2านงบประมาณ การเงินและการ
บัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ
ทั้งนี้ การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินท2องถิ่นรายละเอียดตามแผนภาพที่
๔-2 : (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินท2องถิ่น

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร! พ.ศ. ๒๕๖๑

หนา ๒๘

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลหวยไร
ผูอํานวยการทองถิ่น

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม

ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ

- กองวิชาการและแผนงาน
(เทศบาล)
- สํานักปลัด อบต.
(งานประชาสัมพันธ)

-

สวนปฏิบัติการ
- รองนายก คนที่ ๑
- ฝNายปVองกันและรักษาความ
สงบเรียบร2อย
- กองชาง/สวนโยธา
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล
- กํานัน
- ผู2ใหญบ2าน ๑๔ หมูบ2าน
- สมาชิกสภา อบต.ห2วยไร
- อาสาสมัครตางๆ เชน
อปพร. /ตํารวจบ2าน /อสม.
- ผู2นําชุมชน
ฯลฯ

ผู2เชี่ยวชาญด2านการกู2ชีพกู2ภัย
ผู2อํานวยการโรงเรียนในพื้นที่
ผู2นําชุมชน เชน ปราชญชาวบ2าน
ฯลฯ

สวนอํานวยการ
-

ปลัด อบต.ห2วยไร
สํานักปลัด อบต.ห2วยไร
ผู2ใหญบ2าน ๑๔ หมูบ2าน
สมาชิกสภา อบต.ห2วยไร
อาสาสมัครตางๆ เชน
อปพร. /ตํารวจบ2าน /อสม.
- ผู2นําชุมชน
ฯลฯ

สวนสนับสนุน
-

รองนายก คนที่ ๒
กองสวัสดิการและสังคม
สํานักการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล2อม
กองคลัง
ผู2ใหญบ2าน ๑๔ หมูบ2าน
สมาชิกสภา อบต.ห2วยไร
อาสาสมัครตางๆ เชน อปพร.
/ตํารวจบ2าน /อสม.
- ผู2นําชุมชน
ฯลฯ

แผนภาพที่ ๔-2 : (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น
4.2 การจัดการภาวะฉุกเฉินมีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลหวยไร มีแนวทาง
ในการปฏิบัติ ดังนี้
๔.๒.๑ การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
การออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยมีวัตถุประสงคเพื่อให2สวนราชการ หนวยงาน
องคกรปกครองสวนท2องถิ่น ภาคเอกชน สามารถให2ความชวยเหลือผู2ประสบสาธารณภัยได2ตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข2อง โดยมีรูปแบบแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกองบัญชาการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ดวน
ที่สุดที่ มท ๐๖๐๒/ว ๙๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนั้น เมื่อมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
ขนาดเล็ ก (เขตพื้ น ที่ อปท.และอํ า เภอ) และพื้ น ที่ ป ระสบสาธารณภั ย ขนาดกลาง (เขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด ) โดย
ผู2อํานวยการจังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยให2องคกรปกครองสวนท2องถิ่นปฏิบัติ ดังนี้

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร! พ.ศ. ๒๕๖๑

หนา ๒๙

(๑) ให2 ผู2 บ ริ ห ารท2 อ งถิ่ น ขององคกรปกครองสวนท2 อ งถิ่ น แหงพื้ น ที่ นั้ น ในฐานะ
ผู2อํานวยการท2องถิ่น ตามพระราชบัญญัติปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติหน2าที่
ในการปV องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ในเขตท2 อ งถิ่ น ของตน และมี ห น2 า ที่ ช วยเหลื อผู2 อํา นวยการจั งหวั ด และ
ผู2อํานวยการอําเภอตามที่ได2รับมอบหมาย
(๒) ให2ผู2อํานวยการท2องถิ่น มีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหน2าที่
ของเจ2าพนักงานและอาสาสมัครให2เป4นไปตามพระราชบัญญัติปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๓) เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนท2องถิ่นใด ให2ผู2อํานวยการ
ท2 องถิ่ น แหงพื้ น ที่ นั้ น เข2 า ดํ า เนิ น การปV องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ในพื้ น ที่ โ ดยเร็ ว เป4 น ลํ า ดั บ แรก และแจ2 งให2
ผู2อํา นวยการอํ าเภอและผู2อํานวยการจั งหวัด ทราบ ในกรณี ที่ผู2 อํานวยการท2องถิ่ นมี ความจํ าเป4 นต2 องได2รั บความ
ชวยเหลือจากเจ2าหน2าที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐที่อยู นอกเขตขององคกรปกครองสวนท2องถิ่นแหงพื้นที่ของตน
ให2แจ2งผู2อํานวยการอําเภอ หรือผู2อํานวยการจังหวัด เพื่อสั่งการโดยเร็ว
(๔) ในกรณี ที่ พื้ น ที่ ที่ เ กิ ด หรื อ จะเกิ ด สาธารณภั ย อยู ในความรั บ ผิ ด ชอบของ
ผู2อํานวยการท2องถิ่นหลายคน ผู2อํานวยการท2องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใช2อํานาจหรือปฏิบัติหน2าที่เข2าดําเนินการปVองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางกอนแล2วให2แจ2งผู2อํานวยการท2องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว
(๕) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ขององคกรปกครองสวนท2องถิ่นแหงพื้นที่ใด ให2
เป4นหน2าที่ของผู2อํานวยการท2องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดตอหรือใกล2เคียงกับองคกรปกครองสวนท2องถิ่นแหงพื้นที่นั้น ที่จะ
สนับสนุนการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
(๖) ให2องคกรปกครองสวนท2องถิ่นในพื้นที่ให2ความชวยเหลือผู2ประสบภัยโดยเร็ว และ
ให2นําแผนปฏิบัติการในการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนท2องถิ่น และแผนเผชิญเหตุที่มีอยูมา
เป4นแนวทางในการปฏิบัติงาน
(๗) ให2องคกรปกครองสวนท2องถิ่นในพื้นที่พิจารณาระเบียบงบประมาณและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข2องในการชวยเหลือผู2ประสบภัย มุงประโยชนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเป4นลําดับ
แรกๆ
(๘) หากเหตุการณสาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของท2องถิ่นนั้นๆ จะ
รับมือกับสาธารณภัยนั้นๆ ได2 และผู2อํานวยการท2องถิ่นได2รับการสนับสนุน ให2แจ2งผู2อํานวยการอําเภอเพื่อสั่งการให2
องคกรปกครองสวนท2องถิ่นอื่นในเขตพื้นที่อําเภอให2การสนับสนุนการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ประสบ
สาธารณภัย เพื่อปVองกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยให2ยุติโดยเร็ว
๔.2.2 การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เมื่อมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล2ว หากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนั้นเป4 น
ภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด2วยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผู2ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.
๒๕๕๖ และที่แก2ไขเพิ่มเติม และมีความจําเป4นต2องใช2จายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผู2ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร2อนเฉพาะหน2าของผู2ประสบภัย แตมิได2มุงหมายที่จะชดใช2ความเสียหาย แกผู2ใด ให2
เป4นอํานาจของผู2วาราชการจังหวัดรวมกับคณะกรรมการให2ความชวยเหลือผู2ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)
ดํ า เนิ น การประกาศเขตให2 ค วามชวยเหลื อ ผู2 ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ตามหลั ก เกณฑและวิ ธี ก าร ที่
กระทรวงการคลังกําหนดตอไป โดยมี “คณะกรรมการให2ความชวยเหลือผู2ประสบภัยพิบัติอําเภอ” (ก.จ.ภ.อ.) มี
นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู2เป4นหัวหน2ากิ่งอําเภอเป4นประธาน มีผู2แทนองคกรปกครองสวนท2องถิ่นในเขตอําเภอหรือ
กิ่งอําเภอนั้นหนึ่งคนสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอําเภอหรือกิ่งอําเภอที่รับผิดชอบและให2ความ
ชวยเหลือเสนอตอ “คณะกรรมการให2ความชวยเหลือผู2ประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.) เพื่อประกาศเขตการให2
ความชวยเหลือฯ ตอไป ทั้งนี้ องคกรปกครองสวนท2องถิ่นเป4นผู2สํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
ในแตละพื้นที่ที่รับผิดชอบตามอํานาจหน2าที่ที่กําหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เป4นผู2ตรวจสอบและกลั่นกรองการให2ความ
ชวยเหลือผู2ประสบภัยพิบัติจากการสํารวจความเสียหายดังกลาวข2างต2น
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๔.๓ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
4.3.1 แนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัยในองคกรปกครองสวนท2องถิ่น ให2
ดำเนินการ ดังนี้
(1) เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตองคกรปกครองสวนท2องถิ่น แหงพื้นที่
ใด ให2เป4นหน2าที่ของผู2อำนวยการท2องถิ่นขององคกรปกครองสวนท2องถิ่นแหงพื้นที่นั้น เข2าดำเนินการปVองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วและให2แจ2งผู2อำนวยการอำเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ และผู2อำนวยการจังหวัดทราบ
ทันที
(2) กรณี ที่ พื้ น ที่ ที่ เ กิ ด หรื อ คาดวาจะเกิ ด สาธารณภั ย อยู ในความรั บ ผิ ด ชอบของ
ผู2อำนวยการท2องถิ่นหลายคน ผู2อำนวยการท2องถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใช2อำนาจหรือปฏิบัติหน2าที่ไปพลางกอนก็ได2
แล2วให2แจ2งผู2อำนวยการท2องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว
(4) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น เจ2าพนักงานที่ประสบเหตุมีหน2าที่ต2องเข2าดำเนินการเบื้องต2น
เพื่อระงับภัยนั้น แล2วรีบรายงานให2ผู2อำนวยการท2องถิ่นเพื่อสั่งการตอไป และในกรณีจำเป4น อันไมอาจหลีกเลี่ยงได2
ให2เจ2าพนักงานมีอำนาจดำเนินการใดเพื่อประโยชนในการคุ2มครองชีวิตหรือปVองกัน
อันตรายที่จะเกิดแก
บุคคลได2
(5) กรณีเจ2าพนกังานจำเป4นต2องเข2าไปในอาคาร หรือสถานที่ที่อยูใกล2เคียงกับ บริเวณที่
เกิดสาธารณภัยเพื่อทำการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยให2กระทำได2ตอเมื่อได2ร2บอนุญาตจาก
เจ2าของ
หรื อผู2 ครอบครองอาคารหรื อสถานที่ แล2 ว เว2 น แตไมมี เ จ2 า ของหรื อผู ค2 ร อบครองอยู ในเวลานั้ น หรื อ เมื่ อ มี
ผู2อำนวยการอยูด2วย และหากทรัพยสินนั้นเป4นสิ่งที่ทำให2เกิดสาธารณภัยได2งาย ให2เจ2าพนักงานมีอำนาจ สั่งให2
เจ2าของหรือผู2ครอบครองขนย2ายทรัพยสินออกจากอาคารหรือสถานที่ดงักลาวได2หากเจ2าของหรือ ผู2ครอบครองไม
ปฏิบัติตามคำสั่ง ให2เจ2าพนักงานมีอำนาจขนย2ายทรัพยสินนั้นได2ตามความจำเป4น แกการปVองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย โดยเจ2าพน2กงานไมต2องรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอัน เกิดจากการกระทำดังกลาว
(7) ให2ผู2อำนวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นและ ทำบัญชี
รายชื่อผู2ประสบภัยและทรัพยสินที่เสียหายไว2เป4นหลักฐาน พร2อมทั้งออกหนังสือรับรอง ให2ผู2ประสบภัยไว2เป4น
หลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟklนฟู
4.3.2 หลักการปฏิบัติ
(1) การรายงานตัวและทรัพยากรในการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให2เจ2าหน2าที่เจ2า
พนักงาน และอาสาสมัครตางๆ ที่มารวมปฏิบัติงานเข2ารายงานตัวที่ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.หวยไร ในพื้นที่ที่
เกิดภัย กอนรับมอบภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบ ไปปฏิบัติ
(2) การเขาควบคุมสถานการณ คํานึงถึงหลักการ ดังนี้
(2.1) การปฏิ บั ติ ก ารระยะ ๒๔ ชั่ ว โมงแรก เน2 น การค2 น หาผู2 ร อดชี วิ ต
การรักษาพยาบาลผู2บาดเจ็บ น้ําดื่ม อาหารปรุงสําเร็จ เสื้อผ2า ฯลฯ
(2.2) การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง (1-2 วัน) เน2นการค2นหาผู2รอดชีวิต และ
ทรัพยสิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค
เครื่องครัว
(2.๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ - ๗๒ ชั่วโมง (๒-๓ วัน) เน2นการค2นหาผู2รอดชีวิต การ
สืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะหเบื้องต2น เงินชดเชย การค2นหาทรัพยสินและข2อมูลการ
ให2ความชวยเหลือ ฯลฯ
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(2.4) การปฏิ บั ติ ก ารคนหาหลั ง ระยะ ๗๒ ชั่ ว โมงขึ้ น ไป (หลั ง ๓ วั น
ขึ้นไป) ให2พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค2นหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเน2นการชวยเหลือชีวิตคนกอน ตามด2วย
ทรัพยสิน พร2อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให2ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกําลังพลเพื่อให2สามารถ
ปฏิบัติงานได2อยางตอเนื่อง ฯลฯ
๔.3.๓ การควบคุมสถานการณและการเผชิญเหตุ
ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ห2วยไร ได2วางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นอยาง
เป4นระบบ โดยกําหนดโครงสร2างองคกร ข2อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการใช2
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อให2การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป4นไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
(๑) การรับแจ2งเหตุและการรายงาน
ให2ผู2รับผิดชอบจัดทํารายงานข2อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งด2านสถานการณสาธารณภัย ด2าน
การปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด2านการให2ความชวยเหลือ และด2านอื่นๆ ที่จําเป4น โดยคํานึงถึงความ
ถูกต2อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให2ชุมชน/หมูบ2านสํารวจความเสียหายและความต2องการเบื้องต2นตามแบบรายงานเหตุ
ดวนสาธารณภัย แล2วรายงานตอศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.หวยไร
(๒) การประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน มีขั้นตอนดังตอไปนี้
(๒.๑) นําข2อมูลที่ได2ทั้งหมดมาวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
(๒.๒) กําหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางที่ดีที่สุดและมีความเสี่ยงน2อยที่สุด
(๒.๓) มีการคาดการณเพิ่มเติมในเรื่องปRจจัยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น การขอรับการสนับสนุน
เพิ่มเติม
(๒.๔) การจัดการข2อมูล ให2หัวหน2าทีมเป4นผู2นําในการสอบถามสํารวจข2อมูลสถานที่
สิ่งที่เป4นอัน ตรายตอนั กกู2ภัย พร2 อมทั้งบันทึ กวัน เวลา ชื่อที่อยูผู2 ให2ข2อมูล และรายงานข2อมูล
ให2ศูน ย
ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ห2วยไร ทราบ มีการบรรยายสรุปให2ลูกทีมทราบ กําหนดพื้นที่อันตราย พื้นที่ปฏิบัติการ
พื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบตางๆ ได2แก แกŠส ไฟฟVา ประปา เป4นต2น ซึ่งเป4นอันตรายตอนักกู2ภัย
(๒.๕) การสั่งการ ผู2สั่งการต2องเป4นคนเดียวที่สามารถชี้แจงการปฏิบัติได2 การสั่งการ
ต2องชัดเจน ไมคลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหน2าหนวยหรือผู2ควบคุมชุดปฏิบัติการต2องรายงานตัวตอผู2อยู
ในเหตุการณ และตอผู2บัญชาการเหตุการณ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งกอนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ
(๒.๖) การรวบรวมข2 อ มู ล ได2 แ ก ปR ญ หาอุ ป สรรคข2 อ ขั ด ข2 อ ง สาเหตุ ข องการเกิ ด
เหตุการณ ผลการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแก2ไขและนําข2อเสนอแนะมาวิเคราะห
(๔) การค2นหาและชวยชีวิต
- กําหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย ห2ามไมให2ผู2ที่ไมมีหน2าที่และความรับผิดชอบเข2า
พื้นที่ประสบภัย
- สนธิ กํ า ลั ง เข2 า ปฏิ บั ติ ก ารค2 น หาชวยเหลื อ ผู2 ป ระสบภั ย โดยเร็ ว โดยสั่ ง ใช2 ห นวย
กู2ชีพกู2ภัยเข2าปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย พร2อมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จําเป4นในการกู2ชีพกู2ภัย
- กรณีมีสถานการณรุนแรง ควรจัดหาอุปกรณที่ใช2เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช2ในการกู2ภัย
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ตารางที่ ๔-๑ : การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ องคการบริหารสวนตําบลหวยไร
ลําดับ
ที่

การปฏิบัติ

สวนงานที่
รับผิดชอบ

๑
๒

จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินท2องถิ่น (ตามข2อ 4.1)
รับแจงเหตุและรายงานสถานการณ
จั ด เตรี ย มเจ2 า หน2 า ที่ เ พื่ อ รั บ แจ2 ง เหตุ แ ละรายงานสถานการณให2 ก อง
อํ า นวยการปV อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย อบต.ห2 ว ยไร และกอง
อํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอทราบเพื่อจะได2เสนอ
ผู2 ว าราชการจั ง หวั ด /ผู2 อํ า นวยการจั ง หวั ด พิ จ ารณาประกาศเขตพื้ น ที่
ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตพื้นที่การให2ความชวยเหลือฯ ตอไป
จนกวาสถานการณสิ้นสุด
ออกสํารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ
จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข2าสํารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ เพื่อวางแผน
รับมือกับสถานการณภัย

สวนอํานวยการ
สวนอํานวยการ

๔

ประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน
วิเคราะหและประเมินสถานการณการเกิดสาธารณภัยเพื่อการตัดสินใจ
แก2ปRญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พื้นที่และ
ประชาชนผู2ที่จะได2รับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของ
พื้นที่ในการรับภัย แนวโน2มการเกิดภัยซ้ําขึ้นอีก ภัยที่ตามมา รวมถึงภัยที่มี
ความซับซ2อน เพื่อกําหนดแนวทางการตอบโต2และการแจ2งเตือนภัย

สวนอํานวยการ

๕

บริหารจัดการข2อมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉินอยางถูกต2อง ชัดเจน และเป4นระบบ

สวนอํานวยการ

๖

แจงเตือนประชาชน
(๑) ตรวจสอบข2 อมูลยืนยั นความถู กต2องของการเกิ ดสาธารณภัยจาก
หนวยงานที่เกี่ยวข2องทุกแหลง กอนแจ2งเตือนผานชองทางการสื่อสารทุก
ชนิด
(๒) ดําเนินการแจ2งเตือนภัยไปยังชุมชนพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่

สวนอํานวยการ

๓

สวนอํานวยการ

หนวยรับผิดชอบ/ผูรับผิดชอบใน
พื้นที่
(ระบุเบอรโทรศัพท)
๐๔๔-๐๕๖๑๓๕
-สํานักปลัด(ผูรับผิดชอบหลัก)
-สวนโยธา
-ตํารวจ
-กํานัน/ผูใหญบาน
/ผูนําชุมชน
-สํานักปลัด(ผูรับผิดชอบหลัก)
-สวนโยธา
-ตํารวจ
-กํานัน/ผูใหญบาน
/ผูนําชุมชน
คณะกรรมการปKองกันและบรรเทา
สาธารณภัย หมูบาน/ชุมชน
-สํานักปลัด(ผูรับผิดชอบหลัก)
-สวนโยธา
-ตํารวจ
-กํานัน/ผูใหญบาน
/ผูนําชุมชน
คณะกรรมการปKองกันและบรรเทา
สาธารณภัย หมูบาน/ชุมชน
-สํานักปลัด(ผูรับผิดชอบหลัก)
-กํานัน/ผูใหญบาน
/ผูนําชุมชน /คณะกรรมการ
ปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมูบาน/ชุมชน
-สํานักปลัด(ผูรับผิดชอบหลัก)
-สวนโยธา
-กํานัน/ผูใหญบาน/ผูนําชุมชน
-อาสาสมัครแจงเตือนภัย

ข2างเคียง โดยสื่อ ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณเตือนภัยที่มีอยูของ
ชุมชน เชน วิทยุชุมชน หอกระจายขาว หอเตือนภัย โทรโขง เป4นต2น
(๓) ข2อมูลการแจ2งเตือนภัยต2องชัดเจน ทันเวลา ถูกต2อง และเข2าใจงาย
บงบอกถึงอันตรายที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพยสิน วิธีการปฏิบัติ
ของ
ประชาชน รวมทั้งวิธีการแจ2งเหตุ โดยต2องแจ2งเตือนจนกวาสถานการณภัย
จะสิ้นสุด
(๔) ในกรณี เ กิ ด ไฟฟV า ดั บ การสื่ อ สาร เครื่ อ งมื อ สั ญ ญาณเตื อ นภั ย
ไมสามารถใช2ไ ด2 ให2ใช2สัญลักษณการเตือนภัย เชน ธง นกหวีด หรือการ
เตือนภัยอื่นที่ได2มีการซักซ2อมความเข2าใจกับประชาชนไว2แล2ว เป4นต2น

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร! พ.ศ. ๒๕๖๑

หนา ๓๓

ลําดับ
ที่

การปฏิบัติ

สวนงานที่
รับผิดชอบ

๗

อพยพผูประสบภัย
กรณีเมื่อเกิดหรือใกล2จะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ และมีผู2อยูอาศัยในพื้นที่
นั้ น จะเกิ ด อั น ตราย โดยอพยพเฉพาะเทาที่ จํ า เป4 น แกการปV อ งกั น และ
บรรเทา สาธารณภัย พร2อมทั้งรายงานผู2อํานวยการท2องถิ่น ผู2อํานวยการ
อําเภอ ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตาม ข2อ ๔.๗
กําหนดพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)
เป4นพื้นที่เตรียมปฏิบัติการจัดตั้งขึ้นเพื่อใช2เป4นสถานที่จัดเก็บและพักรอ
ชั่วคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)
ที่ได2มาและพร2อมใช2 เพื่อรอการสั่งใช2ทรัพยากร

สวนปฏิบัติการ

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

ระดมทรัพยากรเขาสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย
(๑) ระดมทรัพยากร ทั้งกําลังคน วัสดุอุปกณ เครื่องมือ เครื่องจักร มายัง
จุดรวบรวมทรัพยากรเพื่อรอรับการมอบหมายภารกิจ ให2พร2อมใช2ตลอด
24 ชั่วโมง เพื่อรอการสั่งใช2เข2าสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย
(๒) ระดมทรัพยากรเข2าพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พร2อมทั้ง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช2 และ
พลังงาน เพื่อจัดการสาธารณภัย
กําหนดและแบงโซนพื้นที่ในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ
ออกเป4น ๓ โซน ประกอบด2วย
โซนที่ ๑ ประกอบด2วย หมู ๑, ๒, ๓, ๑๐ มีผู2ใหญบ2านหมู ๑, ๒, ๓ ,
๑๐ รับผิดชอบพื้นที่
โซนที่ ๒ ประกอบด2วย หมู ๑๔, ๑๓, ๘, ๖ มีผู2ใหญบ2านหมู ๑๔, ๑๓,
๘, ๖ รับผิดชอบพื้นที่
โซนที่ ๓ ประกอบด2วย หมู ๔, ๕, ๗, ๙, ๑๑, ๑๒ มีผู2ใหญบ2านหมู
๔, ๕, ๗, ๙, ๑๑, ๑๒รับผิดชอบพื้นที่
หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพื้นทีไ่ ด2ตามสถานการณและขนาดของพื้นที่
จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเขาปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย
สั่งให2หนวยกู2ชีพกู2ภัยเข2าปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย เพื่อควบคุม
สถานการณไมให2ลุกลามขยายตัว

ให2เจ2าหน2าที่ เจ2าพนักงาน และอาสาสมัครตางๆ ที่มารวมปฏิบัติงาน
เข2ารายงานตัวที่ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ห2วยไร กอนรับมอบภารกิจ
และพื้นที่รับผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณในการเข2า
สนับสนุนจัดการสาธารณภัย
การเผชิญเหตุ
(๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก ให2ความสําคัญในการค2นหา
ผู2รอดชีวิตเป4นลําดับแรก ตอด2วยการรักษาพยาบาลผู2บาดเจ็บ มีแนวทาง

สวนอํานวยการ

สวนสนับสนุน

หนวยรับผิดชอบ/ผูรับผิดชอบใน
พื้นที่
(ระบุเบอรโทรศัพท)
-สํานักปลัด(ผูรับผิดชอบหลัก)
-สวนโยธา
-กํานัน/ผูใหญบาน/ผูนําชุมชน
-อาสาสมัครแจงเตือนภัย
-ผูอํานวยการทองถิ่น/หัวหนาฝiาย
ปKองกันและปฎิบัติการ
(ผูรับผิดชอบหลัก)
-ฝiายอํานวยการ
-ฝiายการเงิน
-ผูอํานวยการทองถิ่น/หัวหนาฝiาย
ปKองกันและปฎิบัติการ
(ผูรับผิดชอบหลัก)
-ฝiายอํานวยการ
-ฝiายการเงิน

สวนอํานวยการ

-สํานักปลัด(ผูรับผิดชอบหลัก)
-สวนโยธา
-กํานัน/ผูใหญบาน/ผูนําชุมชน
-อาสาสมัครแจงเตือนภัย

สวนปฏิบัติการ

-ผูอํานวยการทองถิ่น/หัวหนาฝiาย
ปKองกันและปฎิบัติการ
(ผูรับผิดชอบหลัก)
-ฝiายรักษาความสงบเรียบรอย
-ฝiายอํานวยการ
-ฝiายการเงิน
-หมูบาน/ชุมชน
-กํานัน/ผูใหญบาน
-อาสาสมัครแพทยฉุกเฉิน
-อปพร./มิสเตอรเตือนภัย/OT0S
/อาสาสมัครตางๆ
-สํานักปลัด(ผูรับผิดชอบหลัก)
-สวนโยธา
-กํานัน/ผูใหญบาน/ผูนําชุมชน
-อาสาสมัครแจงเตือนภัย
-ผูอํานวยการทองถิ่น/หัวหนาฝiาย
ปKองกันและปฎิบัติการ
(ผูรับผิดชอบหลัก)

สวนปฏิบัติการ

สวนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร! พ.ศ. ๒๕๖๑

หนา ๓๔

ลําดับ
ที่

การปฏิบัติ

สวนงานที่
รับผิดชอบ

ปฏิบัติ ดังนี้
(๑.๑) กํ าหนดเขตและกัน เขตพื้น ที่ ประสบภัย ห2 า มมิ ให2 ผู2 ที่ไ มมี
หน2าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข2องเข2าพื้นที่ประสบภัยโดยเด็ดขาด
(๑.๒) สนธิกําลังเข2าปฏิบัติการค2นหาชวยเหลือผู2ประสบภัยโดยเร็ว
ดังนี้
(๑.๒.๑) สั่งการให2หนวยกู2ชีพกู2ภัยที่มีศักยภาพเข2าปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ประสบภัย
(๑.๒.๒) สั่ ง การให2 เ จ2 า หน2 า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบเครื่ อ งมื อ
เครื่องจักร ที่จําเป4นในการกู2ชีพกู2ภัย เข2าปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย
(๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตวเลี้ยงตามความจําเป4นของ
สถานการณภัย
(๑.๒.๔) กรณีพื้นที่ ใดเป4นพื้นที่วิกฤต ไมสามารถเข2าพื้น ที่
โดยทางรถยนตหรื อ ทางเรื อ ได2 ให2 ป ระสานขอรั บ การสนั บ สนุ น
เฮลิคอปเตอรจากหนวยงานทหารหรือตํารวจในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล2เคียง
เพื่อชวยเหลือผู2ประสบภัยอยางเรงดวน
(๑.๒.๕) จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราวแกผู2ประสบภัยที่บ2านเรือน
เสียหายอยางเรงดวนเป4นลําดับแรก และจัดระเบียบศูนยพักพิงชั่วคราว
พร2อมทั้งลงทะเบียนผู2อพยพ
(๑.๒.๖) ระดมกําลังแพทยและพยาบาลจากโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพประจําตําบลใกล2เคียง เข2าชวยปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย
(๑.๒.๗) กรณี โ ครงสร2 า งพื้ น ฐานได2 รั บ ความเสี ย หายให2 เ รง
ซอมแซมเส2นทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟVา และประปา แล2วแตกรณี
ให2สามารถใช2การได2หรือจัดทําระบบสํารองเพื่อให2ชุดปฏิบัติการสามารถ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ได2
(๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ตลอดจน
จัดหาอาหารที่ปรุงสําเร็จ น้ําดื่ม เครื่องยังชีพที่จําเป4นให2แกประชาชนและ
เจ2าหน2าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยให2เพียงพอและทั่วถึง
(๒) การปฏิ บั ติ ก ารระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่ ว โมง (๑ – ๒ วั น ) ให2
ความสํา คัญในการค2นหาผู2 รอดชีวิต และทรัพ ยสิน การสืบหาญาติ การ
จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ําดื่ม
ยารักษาโรค เครื่องครัว ข2อมูลสถานการณ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

หนวยรับผิดชอบ/ผูรับผิดชอบใน
พื้นที่
(ระบุเบอรโทรศัพท)
-ฝiายรักษาความสงบเรียบรอย
-ฝiายอํานวยการ
-ฝiายการเงิน
-หมูบาน/ชุมชน
-กํานัน/ผูใหญบาน
-อาสาสมัครแพทยฉุกเฉิน
-อปพร./มิสเตอรเตือนภัย/OT0S
/อาสาสมัครตางๆ

(๒.๑) สํ า รวจความต2 อ งการของผู2 ป ระสบภั ย ในเบื้ อ งต2 น เพื่ อ กํ า หนด
มาตรการชวยเหลืออยางตอเนื่องในชวงระหวางเกิดภัยและจัดทําบัญชี
การชวยเหลือผู2ประสบภัย
(๒.๒) จัดเจ2าหน2าที่ปฏิบัติงานด2านการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ
ที่จําเป4นมายังพื้นที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสํารองให2เพียงพอ
(๒.๓) จัดสงปRจจัยสี่ที่จําเป4นตอการดํารงชีวิต เชน อาหาร น้ําดื่ม
เครื่องนุงหม และยารักษาโรค เป4นต2น มายังศูนยพักพิงชั่วคราว
(๒.๔) ตรวจสอบเส2 น ทางคมนาคมที่ ไ ด2 รั บ ความเสี ย หายจาก
สาธารณภัย พร2อมทั้งติดปVายเตือน หรือวางแผนปzดกั้นชองทางจราจร
ให2ประชาชนผู2ใช2เส2นทางทราบ จัดเจ2าหน2าที่ตํารวจหรืออาสาสมัครอํานวย
ความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร! พ.ศ. ๒๕๖๑

หนา ๓๕

ลําดับ
ที่

๑๓

๑๔

การปฏิบัติ
(๒.๕) รักษาความสงบเรียบร2อยและจัดการจราจรในพื้นที่ประสบ
ภัยและศูนยพักพิงชั่วคราว
(๒.๖) ตั้งศูนยข2อมูลผู2ประสบภัย เพื่อรวบรวมและเป4นแหลงข2อมูล
ในการติดตอประสานงานให2ประชาชนสามารถสอบถามข2อมูลผู2บาดเจ็บ
และเสียชีวิตได2
(๓) การปฏิ บั ติ ก ารระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่ ว โมง (๒ – ๓ วั น ) ให2
ความสําคัญกับการค2นหาผู2รอดชีวิตอยางตอเนื่องจากปฏิบัติการระยะ ๒๔
– ๔๘ ชั่วโมงแรก การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การ
สงเคราะหเบื้ องต2น อาหาร น้ําดื่ ม ยารักษาโรค เงิ นชดเชย การค2นหา
ทรัพยสิน และข2อมูลการให2ความชวยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๓.๑) กรณีมีผู2เสียชีวิตจํานวนมากให2จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ
เก็ บ รั ก ษาศพในระยะแรก (วั ด และตู2 แ ชศพ) พร2 อ มทั้ ง ให2 ห นวยงานที่
เกี่ยวข2องตรวจชันสูตรเบื้องต2น บันทึกข2อมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน
และเตรียมข2อมูลทั้งหมดเพื่อการตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล
(๓.๒) การจัด หนวยบริการประกั นสั งคมเคลื่ อนที่และให2บริ การ
ทางการแพทย
(๓.๓) การประเมินสถานการณภัยอยางใกล2ชิด ตลอดจนประสาน
การชวยเหลื อ รั บ เรื่ อ งราวร2 อ งทุ ก ข ประสานรั บ ข2 อ มู ล ความเสี ย หาย
เบื้องต2น ความต2องการเบื้องต2น
(๔) การปฏิ บั ติ ก ารระยะ ๗๒ ชั่ ว โมง (๓ วั น ) ขึ้ น ไป ให2 พิ จ ารณา
สนับสนุนการปฏิบัติการค2นหาระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก (๑ วัน) เป4นลําดับ
แรกกอน การปฏิบัติการค2นหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน)
และการปฏิบัติการค2นหาระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ตามลําดับ
โดยเน2นการชวยเหลือชีวิตคนกอน ตามด2วยทรัพยสิน พร2อมทั้งสนับสนุน
การปฏิบัติงานให2ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกําลังพล
เพื่อให2สามารถปฏิบัติงานได2อยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
ปกปVองสถานที่สําคัญ เชน โรงพยาบาล โรงเรียน วัด เขตพระราชฐาน
แหลงโบราณสถาน (ถ2ามี) เป4นต2น และปกปVองระบบสาธารณูปโภค เชน
ระบบไฟฟVา ระบบประปา เป4นต2น

การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว (กรณีที่มีการอพยพ)
รายละเอียดตามข2อ 4.๑๐

สวนงานที่
รับผิดชอบ

หนวยรับผิดชอบ/ผูรับผิดชอบใน
พื้นที่
(ระบุเบอรโทรศัพท)

สวนปฏิบัติการ

-ผูอํานวยการทองถิ่น/หัวหนาฝiาย
ปKองกันและปฎิบัติการ
-ฝiายรักษาความสงบเรียบรอย
-ฝiายอํานวยการ

สวนสนับสนุน

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร! พ.ศ. ๒๕๖๑

-ฝiายการเงิน
-กํานัน/ผูใหญบาน
-อาสาสมัครแพทยฉุกเฉิน
-อปพร./มิสเตอรเตือนภัย/OT0S
/อาสาสมัครตางๆ
-สํานักปลัด(ผูรับผิดชอบหลัก)
-สวนโยธา
-ตํารวจ
-กํานัน/ผูใหญบาน
/ผูนําชุมชน

หนา ๓๖

ลําดับ
ที่
๑๕
๑๖

๑๗

การปฏิบัติ

สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย
สวนสนับสนุน
สงเคราะหชวยเหลือผู2ประสบภัยและจัดสงปRจจัยสี่ที่จําเป4นตอการดํารงชีวิต
เชน อาหาร น้ําดื่ม และเครื่องนุงหม เป4นต2น ไปยังพื้นที่ประสบภัย
การประเมินความเสียหายและความต2องการความชวยเหลือในชวงขณะเกิดภัย สวนอํานวยการ
องคกรปกครองสวนท2องถิ่นแหงพื้นที่สํารวจและจัดทําข2อมูลความต2องการ
ของผู2ประสบภัยในเบื้องต2น และรายงานให2อําเภอเพื่อประกอบการร2องขอ
การสนับสนุน และนําไปกําหนดเป4นมาตรการและแนวทางในการชวยเหลือ
เชน ความชวยเหลือ ด2านอาหาร น้ําดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและ
การกําจัดสิ่งปฏิกูล เป4นต2น
จัดตั้งศูนยประสานข2อมูลรวม (Joint Information Center : JIC)
ศูนยขอมูล
ณ พื้นที่ที่เกิดเหตุ ซึ่งอยูภายใต2การกํากับ ดูแล ของศูนยข2อมูลประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธรวม
รวม เพื่อทํา หน2าที่ป ระสานข2อมู ลขาวสารสาธารณะที่เกี่ย วข2องกับการ
ดําเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป4นศูนยที่อยูใกล2ชิดกับเหตุการณ
สามารถเข2าถึงข2อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได2ตลอดเวลา จึงเป4นศูนยกลางของการ
ติดตอสําหรั บสื่ อขาวสารทุ กประเภทที่ไ ด2รั บการกลั่ นกรอง และรั บรอง
ข2อมูล เพื่อกระจายข2อมูลขาวสารให2เกิดความถูกต2อง รวดเร็ว เป4นปRจจุบัน
และตอเนื่อง โดยให2เจ2าหน2าที่ข2อมูลขาวสารสาธารณะเข2ามาอยูรวมกันใน
ศูนยประสานข2อมูลรวม

๑๘

- กรณีมีผู2เสียชีวิตจํานวนมาก จัดให2มีการพิสูจนเอกลักษณบุคคลให2เป4นไป
ตามอํานาจหน2าที่ การปฏิบั ติของสํานักงานตํ ารวจแหงชาติ และหรือ ตาม
บันทึกข2อตกลงระหวางหนวยงานที่เกี่ยวข2อง
- กําหนดให2 มีสถานที่รองรับศพ เก็ บรักษาศพ (วั ดและตู2 แชศพ) และการ
เคลื่ อนย2 ายศพ หรื อนํ าศพไปตรวจพิ สู จนเอกลั กษณบุ คคลตามระเบี ยบ
กฎหมายที่เกี่ยงข2องอยางเป4นระบบ

๑๙

เมื่ อสาธารณภั ยที่ เกิ ดขึ้ นในพื้ นที่ ยุ ติ แล2 ว ให2 ผู2 อํ านวยการท2 องถิ่ นรายงาน
สถานการณสาธารณภัยให2ผู2อํานวยการอําเภอทราบ และเมื่อมีการประกาศ
หรือยืนยันสถานการณสาธารณภัยในพื้นที่ยุติลงแล2ว ให2ดําเนินการอพยพ
ประชาชนกลับที่ตั้งอยางปลอดภัย

๒๐

อพยพกลับ กรณีสถานการณสาธารณภัยยุติ
เมื่อได2รับแจ2งขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ให2ผู2นํา
ชุมชนหรือกลุมผู2นําอพยพรีบแจ2งผู2อพยพเพื่อเตรียมความพร2อมในการ
อพยพกลับไปสูที่อยูอาศัยตอไป โดยจัดระเบียบและลําดับกอนหลังการ
อพยพกลับ พร2อมทั้งประสานงานกับเจ2าหน2าที่ที่ดําเนินการควบคุมดูแล
การอพยพกลับ
หากสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณ
ภัยซ้ําซ2อน เกินขีดความสามารถของ อบต.ห2วยไร ให2ร2องขอขอรับการ
สนับสนุนจากองคกรปกครองสวนท2องถิ่นข2างเคียงหรืออําเภอ
ให2ประสานขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการปVองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (อบต.โคกมั่งงอยข2างเคียง) และกองอํานวยการปVองกันและ

๒๑

สวนงานที่
รับผิดชอบ

หนวยรับผิดชอบ/ผูรับผิดชอบใน
พื้นที่
(ระบุเบอรโทรศัพท)
-ผูอํานวยการทองถิ่น/หัวหนาฝiาย
ปKองกันและปฎิบัติการ
(ผูรับผิดชอบหลัก)
-สํานักปลัด(ผูรับผิดชอบหลัก)
-สวนโยธา
-ตํารวจ
-กํานัน/ผูใหญบาน
/ผูนําชุมชน
-สํานักปลัด(ผูรับผิดชอบหลัก)
-สวนโยธา
-ตํารวจ
-กํานัน/ผูใหญบาน
/ผูนําชุมชน

สวนปฏิบัติการ -ผูอํานวยการทองถิ่น/หัวหนาฝiาย
ปKองกันและปฎิบัติการ
-ฝiายรักษาความสงบเรียบรอย
-ฝiายอํานวยการ
-ฝiายการเงิน
-กํานัน/ผูใหญบาน
-อาสาสมัครแพทยฉุกเฉิน
-อปพร./มิสเตอรเตือนภัย/OT0S
/อาสาสมัครตางๆ
สวนอํานวยการ -สํานักปลัด(ผูรับผิดชอบหลัก)
-สวนโยธา
-กํานัน/ผูใหญบาน/ผูนําชุมชน
-อาสาสมัครแจงเตือนภัย
สวนปฏิบัติการ

-สํานักปลัด(ผูรับผิดชอบหลัก)
-สวนโยธา
-กํานัน/ผูใหญบาน/ผูนําชุมชน
-อาสาสมัครแจงเตือนภัย

สวนอํานวยการ

-สํานักปลัด(ผูรับผิดชอบหลัก)
-สวนโยธา
-ตํารวจ
-กํานัน/ผูใหญบาน
/ผูนําชุมชน
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หนา ๓๗

ลําดับ
ที่

การปฏิบัติ

สวนงานที่
รับผิดชอบ

หนวยรับผิดชอบ/ผูรับผิดชอบใน
พื้นที่
(ระบุเบอรโทรศัพท)
คณะกรรมการปKองกันและบรรเทา
สาธารณภัย หมูบาน/ชุมชน

บรรเทาสาธารณภัยอําเภอเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวข2องตอไป

๔.๔ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน
การเตรี ย มความพร2 อ มด2 า นระบบและเครื่ องมื อสื่ อ สาร อบต.ห2 ว ยไร มอบหมายให2 งาน
ปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย เป4นผู2กํากับดูแลและใช2งานความถี่วิทยุ ๑๖๒.๘๒๕ เพื่อใช2เป4นความถี่วิทยุกลาง
สําหรับติดตอประสานงานระหวางหนวยงานของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สําหรับการประสานงาน
ด2านการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอื่นๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไมปกติ โดยกําหนดให2งาน
ปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย เป4นผู2ควบคุมดูแลการใช2งานภายใน อบต.ห2วยไร
๔.๔.๑ การปฏิบัติงานดานการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
(๑) จั ด ตั้ ง ศู น ยสื่ อ สารและจั ด ให2 มี ร ะบบสื่ อ สารหลั ก ระบบสื่ อ สารรอง และ
ระบบสื่อสารอื่นๆ ที่จําเป4นให2ใช2งานได2ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ให2สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกลาวกับหนวยงานอื่นได2
ตามปกติโดยเร็วอยางทั่วถึงทุกพื้นที่
(๒) ใช2โครงขายสื่อสารทางโทรศัพท โทรสาร และวิทยุสื่อสารเป4นหนวยงานหลัก
หนวยงานหลักที่วางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได2แกงานปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมายเลขโทรศัพท ๐๔๔-๐๕๖๑๓๕ โทรสาร ๐๔๔-๐๕๖๑๓๖
๔.๔.๒ หนวยงานสนับสนุน ได2แก
ลําดับที่ ชื่อหนวยงาน นามเรียกขาน ความถี่วิทยุ

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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กองอํานวยการปKองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอคอน
สวรรค
โทรศัพท ๐๔๔-๘๘๙๙๒๖
โทรสาร …………………-…………………

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ประจําตําบล
โทรศัพท ๐๔๔๘๑๐๓๖๙
โทรสาร ……………-……………….
สายดวน ๑๖๖๙

กองอํานวยการปKองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
℡ โทรศัพท ๐๔๔-๘๑๓๓๒๓
℡ โทรสาร ...............-..................

กองอํานวยการปKองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อบต.หวยไร
โทรศัพท ๐๔๔-๐๕๖๑๓๕
โทรสาร ๐๔๔-๐๕๖๑๓๖
ความถี่วิทยุ ๑๖๒.๘๒๕ MHz

การไฟฟKาภูมิภาค
สาขายอยคอนสวรรค
โทรศัพท ๐๔๔-๘๘๙๑๒๔

การประปาสวนภูมภิ าค
สาขาคอนสวรรค
โทรศัพท ๐๔๔๘๘๒๖๗๗

องคกรภาคเอกชน
มูลนิธิรวมกตัญ„ู
โทรศัพท
๐๖๑๔๙๖๒๗๐๔
กองอํานวยการปKองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
(อบต.โคกมั่งงอย)
โทรศัพท ๐๔๔๘๔๘๖๙๕

สถานีตํารวจภูธร
คอนสวรรค
โทรศัพท
๐๔๔-๘๘๙๑๐๒

แผนภาพที่ ๔-๓ : ผังสื่อสารในการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลหวยไร
๔.๕ การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน
เป4นระบบและกระบวนการกระจายข2อมูลขาวสารที่เกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ให2
สวนราชการและประชาชนได2รับรู2และเข2าใจสถานการณ โดยผานชองทางการสื่อสารที่กําหนดไว2 เชน โทรทัศน วิทยุ
หอกระจายขาว ฯลฯ และวิธีอื่นๆ เพื่อให2ประชาชนรับทราบ เข2าใจในสถานการณที่ถูกต2องและลดความตื่นตระหนก
โดยมอบให2ฝNายประชาสัมพันธของ อบต.ห2วยไร เป4นหนวยงานหลัก ดําเนินการ ดังนี้
๔..๕.๑ จัดตั้งศูนยข2อมูลประชาสัมพันธรวม (Join Information Center : JIC) ณ พื้นที่ที่เกิดเหตุ ซึ่ง
อยูภายใต2การกํากับ ดูแล ของศูนยข2อมูลประชาสัมพันธรวม เพื่อทําหน2าที่ประสานข2อมูลขาวสารสาธารณะ ที่
เกี่ยวข2องกับการดําเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเป4นศูนยที่อยูใกล2ชิดกับเหตุการณ สามารถเข2าถึงข2อมูลที่
มีการเปลี่ยนแปลงได2ตลอดเวลา จึงเป4นศูนยกลางของการติดตอสําหรับสื่อขาวสารทุกประเภทที่ได2รับ การกลั่นกรอง
และรับรองข2อมูล เพื่อกระจายข2อมูลขาวสารให2เกิดความถูกต2อง รวดเร็ว เป4นปRจจุบัน และตอเนื่อง โดยให2เจ2าหน2าที่
ข2อมูลขาวสารสาธารณะควรต2องเข2ามาอยูรวมกันในศูนยประสานข2อมูลรวม
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๔.๕.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกต2องของข2อมูลการเกิดภัยจากกํานัน ผู2ใหญบ2าน ผู2นําชุมชน
อาสาสมัครแจ2งเตื อนภัย กองอํา นวยการปVองกั นและบรรเทาสาธารณภั ยระดั บเหนื อขึ้ นไป รวมทั้ งหนวยงานที่
เกี่ยวข2องกอนแจ2งเตือนภัยผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด
๔.5.๓ ประชาสัมพันธข2อมูลขาวสารที่ชัดเจน ทันเวลา ถูกต2อง และเข2าใจงาย เป4นข2อมูลที่
บอกถึงอันตรายที่กําลังเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพยสิน อันได2แก ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีความเสียหายตาม
พื้นที่การปกครอง ชวงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม และประชาชนต2องปฏิบัติอยางไร หรือต2องมีการ
อพยพหรือไม รวมทั้งวิธีการแจ2งเหตุ หมายเลขโทรศัพท และการสื่อสารอื่นๆ ไปยังชุมชนพื้นที่ที่ประสบภัยและพื้นที่
ข2างเคียง โดยสื่อ ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณการเตือนภัยที่มีอยูของชุมชน เชน วิทยุชุมชน หอกระจายขาว หอ
เตือนภัย โทรโขง เป4นต2น
๔.5.๔ จัดให2มีเจ2าหน2าที่รับผิดชอบในการให2ข2อมูลเทาที่จําเป4นเกี่ยวกับการดําเนินการของ
ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ห2วยไร บัญชาการเหตุการณแกสื่อมวลชน และประชาชน รวมทั้งรับฟRงข2อคิดเห็น ข2อมูล
ข2อเรียกร2องของประชาชนที่ได2รับผลกระทบจากสถานการณภัยหรือจากการปฏิบัติของเจ2าหน2าที่
๔.5.๕ กรณีที่มีขาวเชิงลบ ให2แจ2งข2อมูลขาวสาร และชี้แจงข2อเท็จจริงให2สาธารณชนทราบ
๔.๖ การอพยพ
เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด และการอาศัยอยูในเขตพื้นที่นั้น จะเป4น
อั น ตราย ให2 ผู2 มี อํา นาจตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบั ญ ญั ติ ปV อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ. ๒๕๕๐ (ผู2
บัญชาการ ผู2อํานวยการ และเจ2าพนักงานซึ่งได2รับมอบหมาย) มีอํานาจสั่งอพยพผู2ซึ่งอยูในพื้นที่นั้นออกไปจากพื้นที่
อยางเป4 นระเบีย บ ทั้ งนี้ ให2 ดํา เนิน การอพยพไมต่ํ า กวา ๑๒ ชั่ว โมงกอนเกิ ดสาธารณภัย และจัดให2 มีกองกํ า ลั ง
เจ2าหน2าที่เข2ารักษาความสงบเรียบร2อย เพื่อปVองกันทรัพยสินของประชาชน ให2ผู2นําชุมชนและหนวยงานปฏิบัติตาม
ขั้นตอน ดังนี้
๔.๖.๑ การตัดสินใจอพยพ
(๑) การตัดสินใจอพยพในเขต อบต.ห2วยไร กําหนดให2 นายก อบต.ห2วยไร ใน
ฐานะผู2อํา นวยการท2องถิ่ น หรือผู2 ได2รั บมอบหมายเป4 นผู2ตั ดสิน ใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพื้น ที่
ประสบภัย โดยมีปลัด อบต.ห2วยไร ในฐานะผู2ชวยผู2อํานวยการท2องถิ่น เป4นผู2ชวย
(๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพื้นที่หมูบ2าน กําหนดให2ผู2ใหญบ2านแตละหมูบ2านเป4นผู2
ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย โดยมีผู2ชวยผู2ใหญบ2านและสมาชิกสภา อบต.ห2วย
ไร เป4นผู2ชวย ทุกขั้นตอนการปฏิบัติต2องประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณไปยัง นายก อบต.ห2วยไร ใน
ฐานะผู2อํานวยการท2องถิ่น เบอรโทรศัพท ๐๙๘-๗๕๐๘๐๑๗
๔.6.๒ เมื่อได2รับข2อมูลขาวสารแจ2งเตือน ประชาชนต2องปฏิบัติตามข2อสั่งการของผู2อํานวยการ
ท2องถิ่น โดยเตรียมตัวไว2ให2พร2อมสําหรับการอพยพ จัดเตรียมกระเป€าที่มีของมีคา เงินสด เอกสารสําคัญ ของใช2
จําเป4นสวนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ําดื่ม เทาที่จําเป4น รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวให2อยูในความสงบ กอน
ออกจากบ2านเรือนให2นํากระเป€าที่จัดเตรียมไว2ติดตัวไป ปzดบ2านเรือนให2มิดชิดที่สุดเทาที่จะทําได2 และเดินทางไป
รวมกัน ณ จุดนัดหมายประจําชุมชนโดยเร็ว
๔.6.๓ หนวยอพยพ ต2องศึกษาเส2นทางที่จะเข2าสูพื้นที่เปVาหมาย และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะสําหรับการอพยพให2พร2อมปฏิบัติหน2าที่อยูตลอดเวลา รวมทั้งติดตอประสานงานกับผู2นําชุมชนหรือผู2นํา
หมูบ2า นทุกระยะ ประชาสัมพั นธให2 คําแนะนําในขั้นตอนการอพยพตอผู2อพยพ พร2 อมทั้งจัดระเบียบและจั ดแบง
ประเภทของบุคคลตามลําดับความเรงดวน เชน ผู2ปNวยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี ตามลําดับ ซึ่งเป4น
กลุมเปราะบาง และดําเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนการอพยพที่กําหนดไว2
๔.6.๔ จัดเจ2าหน2าที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบ2านเรือนของผู2อพยพ และควรประสาน
เจ2าหน2าที่ตํารวจในท2องที่เพื่อจัดสงกําลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบ2านเรือนผู2อพยพเป4นระยะ แตถ2า
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สถานการณลอแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหน2าที่โดยเด็ดขาด แตถ2าสามารถออกปฏิบัติภารกิจได2ภายหลัง
เสร็จสิ้นภารกิจแล2วควรนําข2อมูลกลับมารายงานให2ผู2อพยพทราบโดยทันที เพื่อปVองกันมิให2 ผู2อพยพเกิดความ
กังวลตอความปลอดภัยในทรัพยสินของตน
๔.6.๕ ให2 ห นวยงานอพยพอํ า นวยความสะดวกด2 า นปR จ จั ย สี่ ปฐมพยาบาล ชวยเหลื อ
ผู2บาดเจ็บ บริการอาหารและน้ําดื่ม การดูแลรักษาความสะอาดให2ถูกสุขลักษณะ จัดเป4นสัดสวนบริเวณปรุงอาหาร
จัดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน จัดระบบการรับของบริจาคอยางทั่วถึงและเป4นธรรม
๔.6.๖ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกล2ชิดและตอเนื่องจากสื่อ
ทุกชองทางรวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวข2อง และนําข2อมูลขาวสารดังกลาวแจ2งให2ผู2อพยพทราบทุกระยะ เพื่อให2ผู2อพยพ
คลายความวิตกกังวล
๔.7 การบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว
การชวยเหลื อผู2ป ระสบภัย ที่ อาศัย ในศู นยพั กพิ งชั่ว คราวในระยะต2 น และระยะกลางให2 ได2 ผ ลดี
จําเป4นต2องคํานึงถึงสิ่งสําคัญ ได2แก
(๑) การดูแลด2านความปลอดภัย
(๒) การจัดการด2านสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเป4นอยู ให2มีความสะดวก
(๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมปVองกันโรคให2เป4นไปอยางทั่วถึง
(๔) การมีกิจกรรมฟklนฟูสุขภาพจิตรวมกันเพื่อทําให2มีสุขภาพจิตที่ดี
(๕) การรวมกลุมเป4นแหลงเดียวกันเพื่อติดตอขอรับการสนับสนุนจากภายนอก
ให2 ก องสวั ส ดิ ก ารและสั ง คมหรื อ กองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล2 อ ม (กรณี เ ทศบาล) หรื อ สวน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล2อม (กรณีองคการบริหารสวนตําบล) เป4นหนวยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนยพักพิง
ชั่ ว คราว และประสานงานที่ เ กี่ ย วข2 อ งในการสนั บ สนุ น ยานพาหนะ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ระบบสื่ อ สาร ระบบ
สาธารณูปโภค รวมทั้งประสานงานกับกองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและจังหวัดเพื่อประสาน
การปฏิบัติในการจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว โดยให2คํานึงถึงแนวทางที่ในการชวยเหลือกลุมเปราะเป4นสําคัญ
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หัวหนา/ผูจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว
(กํานัน / ผู2ใหญบ2าน / ประธานชุมชน)

ฝiายอํานวยการรวม
(หัวหน2าฝNายแตละฝNาย เชน ประสานงาน /
ประชาสัมพันธ / รักษาความสงบเรียบร2อย)

บทบาทหนาที่
๑. อํานวยการและบริหารจัดการตางๆ เชน
จั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู2 ป ระสบภั ย ของชุ ม ชน
ประสานงานทั้ ง ภายในและภายนอกศู น ย
พักพิงชั่วคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจายอาหาร ระบบสุ ข าภิ บ าลและ
สุขภาพอนามัย เป4นต2น
๒. การจัดการพื้นที่ของศูนยพักพิงชั่วคราว
ของชุมชนให2เป4นระเบียบและเป4นระบบ
๓. การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องใช2ที่
จํ า เป4 น แกการดํ า รงชี วิ ต ขณะที่ อ าศั ย อยู ใน
ศูนยพักพิงชั่วคราว
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบร2อย
๕. การจัดพาหนะในการขนสง เชน 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. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวข2อง /
ผู2ที่เกี่ยวข2อง

ฝiายปฏิบัติการ
(หัวหน2าฝNายแตละฝNาย เชน บรรเทาทุกข
/ ฟklนฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย)

บทบาทหนาที่
๑. บรรเทาทุกขเบื้องต2นด2านปRจจัยสี่ คือ
ที่อยูอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม และยา
รักษาโรค
๒. ชวยเหลื อ ด2 า นสุ ข ภาพอนามั ย ให2 แ ก
ผู2ประสบภัยในชุมชน/หมูบ2าน
๓. ทํ า หน2 า ที่ ป ระสานกั บ ผู2 ป ระสบภั ย
ในกรณี ที่ ผู2 ป ระสบภั ย ต2 อ งการความ
ชวยเหลือ

แผนภาพที่ ๔-๔ : โครงสรางศูนยพักพิงชั่วคราวองคการบริหารสวนตําบลหวยไร
หมายเหตุ : สามารถปรับได2ตามความเหมาะสม
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๔.8 แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ (Damage and
Need Assessment : DANA)
กองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห2วยไร จะประเมินความเสียหายและความ
ต2องการความชวยเหลือภายในพื้นที่ประสบภัย โดยวิเคราะหผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัย มี
หลักการปฏิบัติ ดังนี้
๔.8.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระทําทันทีภายหลังมีเหตุการณสา
ธารณภัยเกิดขึ้น โดยมากภายในสัปดาหแรกของการเกิดภัย เป4นการประเมินแบบคราวๆ ในการให2ความชวยเหลือ
เบื้องต2น เพื่อให2ทันตอความต2องการในภาวะฉุกเฉิน ลําดับความสําคัญกอน – กลัง และรวบรวมข2อมูลความต2องการ
สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรที่จําเป4นทุกๆ ด2านทั้งผู2ประสบภัย โครงสร2างพื้นฐาน สิ่งแวดล2อม
๔.8.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะดําเนินการทันที เมื่อภาวะ
ฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออยางน2อยภายใน ๒ สัปดาห หลังจากเกิดสาธารณภัย ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการเข2าถึงพื้นที่ประสบภัย
เป4นการระบุมูลคาความเสียหายทางกายภาพ โครงสร2างทางสังคม ประมาณการด2านการเงินและวัสดุอุปกรณ ที่
จะต2องใช2ในการให2ความชวยเหลือและความตอเนื่อง ทั้งนี้ จําเป4นจะต2องใช2ผู2เชี่ยวชาญในแตละสาขาดําเนินการ
ประเมินความเสียหายและความต2องการในแตละด2าน
เมื่ อ ประเมิ น ความเสี ย หายและทราบความต2 อ งการความชวยเหลื อ แล2 ว ให2 นํ า ข2 อ มู ล
ที่ได2มาทําการวิเคราะหความสามารถของผู2ประสบภัยในการตอบโต2สถานการณฉุกเฉินด2วยตนเองและจัดทํารายงาน
สรุปเสนอผู2อํานวยการท2องถิ่นเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูให2เกิดความเสมอภาคและทั่วถึง รวมถึงการขอรับ
ความต2 อ งการความชวยเหลื อ เพิ่ ม เติ ม จากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลื อ ด2 า นอาหาร น้ํ าดื่ ม การ
รักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่งปฏิกูล ความชวยเหลือด2านสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณยังชีพ เป4นต2น
ตารางที่ ๔-๑ : การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ (Damage and Need
Assessment : DANA)
ระยที่ 0
เตรียมความพรอม
ในการประเมิน
เตรียมความพรอม
กอนเกิดภัย

ระยะที่ 1 ประเมินสถานการณและ
ผลกระทบเบื้องตน: การประเมินแบบรวดเร็ว
(rapid assessment)

ระยะที่ 2 ประเมินผลกระทบและการให
ความชวยเหลือบรรเทาทุกข: การประเมินแบบ
ละเอียด(detailed assessment)

ชวยเหลือชีวิตและการบริการตอการฟfgนฟูที่จําเปJน
ขณะเกิดภัย – 72 ชั่วโมง

ลักษณะการประเมิน
การเตรียมพร2อมสําหรับ การประเมิ น เบื้อ งต2 น :เป4 น การประเมิ น แบบ
คราวๆ ในการให2 ค วามชวยเหลื อ เบื้ อ งต2 น
การประสานการประเมิน : เพื่ อ ให2 ทั น ตอความต2 อ งการในภาวะฉุ ก เฉิ น
ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ กอน – กลั ง และรวบรวม
การเตรียมข2อมูลทั่วไป
ข2อมูลความต2องการ สิ่งที่ ควรปฏิบั ติหลังจาก
(บทที่ ๑)
เกิดภัย ด2านทั้งผู2ประสบภัย โครงสร2างพื้นฐาน
และสิ่งแวดล2อม

ภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรือภายใน 2 สัปดาห
ประเมินระยะเรงดวน : เป4นการระบุมูลคา
ความเสี ย หายทางกายภาพ โครงสร2 า งทาง
สั ง คม ประมาณการด2 า นการเงิ น และวั ส ดุ
อุปกรณ ที่จะต2องใช2ในการให2ความชวยเหลือ
และความตอเนื่ อ ง ทั้ ง นี้ จํ า เป4 น จะต2 อ งใช2
ผู2เชี่ยวชาญในแตละสาขาดําเนินการประเมิน
ความเสียหายและความต2องการในแตละด2าน
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ทั้งนี้ ตัวอยางแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต2องการความชวยเหลือ (Damage
and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ฐ (ตัว อยาง) แบบประเมิน ภัย พิบัติขั้น ต2น ระยะที่ ๑
(Initial Disaster Assessment Form) และตามภาคผนวก ฑ (ตัว อยาง) แบบประเมิน ความเสีย หายและความ
ต2องการ ระยะที่ ๒ (Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA)
๔.9 การรับ-จายสิ่งของบริจาค
หากกองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห2วยไร พิจารณาเห็นวามีความ
จําเป4นต2องจัดให2มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพยสิน เพื่อชวยเหลือผู2ประสบสาธารณภัยให2ดําเนินการ ตามระเบียบที่
เกี่ยวข2อง ดังตอไปนี้
(๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด2วยการรับบริจาคและการให2ความชวยเหลือ ผู2ประสบ
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก2ไขเพิ่มเติม
(๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาด2วยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช2ของศูนยรับ
บริจาคเพื่อการสงเคราะหผู2เดือดร2อน พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด2วยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด2วยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผู2บริจาคให2ทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๖
โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จายสิ่งของบริจาค ดังนี้
๔.๑๐.๑ จั ด ตั้งศู น ยรับ บริ จ าคเพื่ อชวยเหลือผู2 ป ระสบภั ย และกํ าหนดสถานที่ เ ก็บ รั กษา
สิ่งของบริจาค
๔.๑๐.๒ อบต.ห2วยไร หารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวข2องในการกําหนดระเบียบการเก็บ
รักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธีแจกจายเงินและสิ่งของบริจาค
เพื่อให2เกิดความเป4นเอกภาพและเกิดประโยชนแกผู2ประสบสาธารณภัยอยางเสมอภาค
๔.๑๐.๓ จัดทําบัญชีการรับ-จาย สิ่งของบริจาคไว2เป4นหลักฐาน เพื่อควบคุมระบบข2อมูล ใน
การบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอยางทั่วถึงและเป4นธรรม
กรณีที่บุคคล หนวยงาน หรือองคกรใดจัดตั้งศูนยรับบริจาคเพื่อชวยเหลือผู2ประสบ
สา
ธารณภัย หากบุคคล หนวยงาน หรือองคกรนั้นไมได2รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย อบต.ห2วยไร ให2บุคคล หนวยงาน หรือองคกรนั้นเป4นผู2รั บผิดชอบคาใช2จายในการขนย2ายและสงมอบ
สิ่งของบริจาค
๔.๑0 การยกเลิกสถานการณสาธารณภัย
(๑) ให2ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกล2ชิดและตอเนื่อง พร2อม
ทั้งตรวจสอบข2อมูลจากทุกแหลงจนแนใจ และมีการยืนยันความชัดเจนวาสถานการณคลี่คลายกลับสู ภาวะปกติแล2ว
ให2ผู2อํานวยการท2องถิ่นรายงานข2อมูลให2ผู2อํานวยการอําเภอทราบ เพื่อประกาศยุติสถานการณ สาธารณภัยในพื้นที่
(๒) เมื่อได2รับการยืนยันอยางชัดเจนจากผู2อํานวยการท2องถิ่น ให2ประกาศยุติสถานการณวา
สาธารณภัยได2สิ้นสุดลงแล2ว ให2แจ2งข2อมูลดังกลาวให2ผู2อพยพทราบเพื่อเตรียมพร2อมในการอพยพกลับสูพื้นที่อาศัย
ของตนเองตอไป
(๓) เมื่อยกเลิกหรือปzดศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินของ อบต.ห2วยไร ให2สงมอบภารกิจที่ต2อง
ดําเนินการตอให2หนวยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจของหนวยงานนั้นตอไป เพื่อความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน
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๔.๑1 การอพยพกลับ
เมื่อประชาชนได2รับแจ2งขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ให2ผู2นําชุมชน
หรือผู2นํากลุมอพยพรีบแจ2งผู2อพยพเพื่อเตรียมความพร2อมสําหรับการอพยพกลับและรอรับการแจ2ง
จุดอพยพ
กลับ โดยการจัดระเบียบและลําดับกอนหลังของการอพยพกลับอยางเป4นระบบไปสูพื้นที่อาศัยของตนเอง พร2อมทั้ง
ประสานงานกับเจ2าหน2าที่ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ
๔.๑2 การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ให2ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ห2วยไร แบงประเภทของสวนราชการและองคกรปกครอง
สวนท2องถิ่นที่จะอพยพมาอยูในพื้นที่ปลอดภัยตามลําดับและความจําเป4นเรงดวน พร2อมทั้งกําหนดพื้นที่รองรับการ
อพยพสวนราชการ ครอบครัวสวนราชการ และองคกรปกครองสวนท2องถิ่นไว2ลวงหน2า โดยการดําเนินการอพยพให2
เป4นไปตามแผนอพยพสวนราชการ เพื่อให2สามารถบริการประชาชนได2ตามปกติ
๔.๑3 การรองขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง
(1) ผู2อํานวยการในเขตพื้นที่ที่ติดตอหรือใกล2เคียงมีหน2าที่สนับสนุนการปVองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแกผู2อํานวยการซึ่งรับผิดชอบในการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ติดตอหรือใกล2เคียง
นั้น
(2) กรณีผู2อำนวยการท2องถิ่นมีความจำเป4นต2องได2รับความชวยเหลือจาก เจ2าหน2าที่ของรัฐ
หรือหนวยงานของรัฐที่อยูนอกเขตขององคกรปกครองสวนท2องถิ่นแหงพื้นที่ของตน ให2แจ2งให2ผู2อำนวยการอำเภอ
หรือผู2อำนวยการจังหวัดแลว2แตกรณีเพื่อสั่งการโดยเร็วตอไป
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บทที่ ๕
การปฏิบัติหลังเกิดภัย
การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟklนฟู) เป4นการดําเนินการภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย
บรรเทาลง หรือได2ผานพ2นไปแล2ว เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิถี ความเป4นอยู
ของชุมชนที่ประสบสาธารณภัยให2กลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back
Better and Safer) เป4นไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสร2างใหมให2ดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม
(แผนภาพที่ ๕-๑) โดยการนําเอาปRจจัยตางๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข2ามาชวยในการฟklน ฟู ซึ่ง
หมายรวมถึงการซอมสร2า ง (Reconstruction) และการฟklน สภาพ (Rehabilitation) โดยมีหลักการสําคัญ
ของการฟklนฟู ได2แก
การชวยเหลือผูประสบภัยใหสามารถชวยเหลือตนเองได เพื่อให2การดํารงชีวิตกลับเข2าสูภาวะ
ปกติ โดยไมจําเป4นต2องพึ่งพิงความชวยเหลือจากภายนอกแตเพียงอยางเดียว
ผูประสบภัยตองมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับ และมีสวน
รวมในขั้นตอนตางๆ ที่จะดําเนินการ
พิจารณาความเสี่ยงตอภัยในการฟfgนคืนสภาพและการสรางใหมเสมอ เพื่อไมให2งบประมาณ
ต2องสูญเสียไปโดยเปลาประโยชนจากการเกิดสาธารณภัยครั้งตอไป

สร้ างใหม่ ให้ ดกี ว่ าและปลอดภัยกว่ าเดิม

แผนภาพที่ ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม
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กองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห2วยไร จะดําเนินการหลังเกิดภัย ดังนี้
๕.๑ สํารวจความต2องการของผู2ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต2นภายในพื้นที่ประสบภัย
จนถึงระดับครัวเรือน โดยวิเคราะหผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยเพื่อประเมินและวิเคราะห
ความสามารถของผู2ประสบภัยในการตอบโต2สถานการณฉุกเฉินด2วยตนเอง ความต2องการความชวยเหลือเพิ่มเติม
จากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือด2านอาหาร น้ําดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล เป4นต2น รวมทั้งจัดทําฐานข2อมูล การสํารวจความเสียหาย เพื่อเป4นข2อมูลในการฟklนฟูและกําหนดกรอบ
แนวทางในการสร2างคืนใหมได2อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
๕.๑.๑ ชุมชน/หมูบ2าน สํารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณ ประโยชน
ตางๆ จนถึ งระดั บครัว เรื อน รวมทั้งจัด ทําฐานข2 อมู ลการสํา รวจความเสีย หาย เพื่ อเป4น ข2อมูล ในการฟkl นฟู และ
กําหนดกรอบแนวทางในการสร2างคืนใหมได2อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๕.๑.๒ อบต.ห2วยไร สํารวจประเมินความจําเป4นในการฟklนฟูภายหลังการเกิดสาธารณภัย
ดังนี้
(๑) ข2อมูลพื้นฐานด2านชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(๒) ข2 อ มู ล ด2 า นความเสี ย หายจากสาธารณภั ย การจั ด การในภาวะฉุ ก เฉิ น การ
ชวยเหลือจากภายนอก
(๓) ข2อมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความออนแอ
หรือความลอแหลมตอสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
๕.๑.๓ สํารวจและประเมินความจําเป4นในการฟklนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัยควร
สํารวจข2อมูลดังตอไปนี้
(๑) ข2อมูลการฟklนฟูผู2ประสบภัย เชน ด2านอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช2 ที่พักพิง
สุขภาพ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล2อมการประกอบอาชีพ และองคความรู2 (การชวยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) โดย
ให2คํานึงถึงการฟklนฟูกลุมเปราะบาง (กลุมเด็ก สตรีมีครรภ คนชรา ผู2ปNวย และผู2พิการ) ที่ได2รับผลกระทบจากสา
ธารณภัยเป4นพิเศษ
(๒) ข2 อมู ล การฟkl น ฟู พื้น ที่ ป ระสบภั ย เชน ที่ อยู อาศั ย สถานศึ กษา โรงพยาบาล
สิ่งกอสร2างตางๆ การชลประทาน การขนสง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป4นต2น
๕.๑.๔ กองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห2วยไร จัดตั้งคณะทํางาน
ประสานกับชุมชน/หมูบ2าน ให2ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให2ความชวยเหลือ และความต2องการ
เบื้องต2นของผู2ประสบภัยโดยเร็ว
๕.๑.๕ ดําเนินการฟklนฟูโครงสร2างพื้นฐานที่เสียหายในเบื้องต2น โดยงบประมาณที่อยูใน
ความรับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถให2ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององคกรปกครองสวนท2องถิ่น
๕.๑.๖ รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟklนฟูไปยังกองอํานวยการ
ปVองกั นและบรรเทาสาธารณภัยอํ าเภอและจังหวัด เพื่อขอรั บการสนับ สนุน ในการฟkl นฟู ซอมแซม และบูรณะ
โครงสร2างพื้นฐานที่ได2รับความเสียหาย (คณะกรรมการให2ความชวยเหลือผู2ประสบภัยพิบัติอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และ
คณะกรรมการให2ความชวยเหลือผู2ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.))
การประเมินความเสียหายและความต2องการความชวยเหลือ จะต2องมีความเชื่อมโยงกับการ
ตอบสนองความต2องการของผู2ที่ได2รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคํานึงถึงปRจจัยด2านตางๆ เชน อายุ เพศ
เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ และผู2พิการ เพื่อประกอบการพิจารณา
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๕.๒ กองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห2วยไร มีแนวทางปฏิบัติการฟklนฟู ดังนี้
๑. อบต.ห2วยไร สํารวจประเมินความจําเป4นในการฟklนฟูหลังการเกิดสาธารณภัย ดังนี้
(๑.๑) ข2อมูลพื้นฐานด2านชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(๑.๒) ข2 อ มู ล ด2 า นความเสี ย หายจากสาธารณภั ย การจั ด การในภาวะฉุ ก เฉิ น การ
ชวยเหลือจากภายนอก
(๑.๓) ข2อมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความออนแอหรือความ
ลอแหลมตอสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
๒. สํารวจและประเมินความจําเป4นในการฟklนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัย ดังนี้
(๒.๑) ข2อมูลการฟklนฟูผู2ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแตละด2าน เชน ด2านอาหาร
การเงิน สิ่งของ เครื่องใช2 ที่พักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล2อม การประกอบอาชีพ และองคความรู2การ
ชวยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล เป4นต2น โดยให2คํานึงถึงการฟklนฟูกลุมเปราะบาง (กลุมเด็ก สตรีมีครรภ คนชรา
ผู2ปNวย และผู2พิการ) ที่ได2รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป4นพิเศษ
(๓.๒) ข2อมูลการฟklนฟูพื้นที่ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแตละด2าน เชน ที่อยูอาศัย
การศึกษา การดูแลสุขภาพ สิ่งกอสร2างตางๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนสง การสื่อสาร อุตสาหกรรม
ระบบสุขาภิบาล เป4นต2น
๓. อบต.ห2วยไร จัด ทีมประเมินความเสีย หายและความต2 องการความชวยเหลื อ โดย
ประสานกับอําเภอคอนสวรรคและจังหวัดชัยภูมิ ให2ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให2ความชวยเหลือ
และความต2องการเบื้องต2นของผู2ประสบภัยโดยเร็ว
๔. ประสานการปฏิ บั ติ กั บ อํ า เภอ ให2 ป ระสานการปฏิ บั ติ กั บ คณะกรรมการให2 ค วาม
ชวยเหลือผู2ประสบภัยอําภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให2เรงสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว เพื่อพิจารณา
ชวยเหลือผู2 ประสบภัย ตามหลักเกณฑและวิธี การที่กระทรวงการคลังกําหนด และรายงานผลการสํ ารวจความ
เสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตอคณะกรรมการให2ความชวยเหลือผู2ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพื่อ
พิจารณาดําเนินการชวยเหลือผู2ประสบภัย
๕. ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลคามากกวาวงเงินที่ผู2วาราชการจังหวัดมีอํานาจอนุมัติ ให2สง
เรื่องให2กรมปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินชวยเหลือผู2ประสบภัย จากวงเงินงบกลาง
รายการสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป4นจากคณะรัฐมนตรี
๖. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจําเป4นในเบื้องต2น ให2ผู2อํานวยการอําเภอ
ผู2อํานวยการจังหวัด ผู2อํานวยการกลาง ผู2บัญชาการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และนายกรัฐมนตรี
ทราบตามลําดับ
๕.2.1 การฟfgนฟูระยะสั้น
เป4นการดําเนินการตอเนื่องจากการค2นหา การบรรเทา และการชวยเหลือได2ยุติลง เพื่อ
สนองความต2องการที่จําเป4นของผู2ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ได2รับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเรงดวนหรือ
ระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการด2านการรักษาความปลอดภัยไมให2เกิดอันตรายหรือสาธารณภัย ซ้ําขึ้นอีก การ
ประเมินความเสียหายของโครงสร2างพื้นฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยชั่วคราว และการให2บริการสาธารณะ โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) การสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัยในเบื้องตน
เป4นการฟklนฟูด2านสมรรถภาพทางกายให2แกผู2ประสบภัย เชน การตรวจรักษา
ปVองกันควบคุมโรค และการฟklนฟูความแข็งแรงทางรางกาย เป4นต2น รวมถึงการฟklนฟูด2านสภาพจิตใจและจิตสังคม
ของผู2ได2รับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ2นและชวยเหลือให2เกิดการปรับตัวให2เข2ากับการเปลี่ยนแปลง ตามความ
จําเป4น โดยให2โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลห2วยไรเป4นหนวยงานหลัก และมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
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(๑.๑) การชวยเหลือและสงเคราะหผู2ประสบภัย
- แจ2งให2ชุมชน/หมูบ2าน สํารวจตรวจสอบข2อมูลผู2ประสบภัยและความ
เสียหาย เพื่อให2ความชวยเหลือตางๆ ตรงกับข2อเท็จจริงตลอดจนสงผู2ประสบภัยกลับภูมิลําเนา
- ให2มีการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และองคกรภาคเอกชน
ในการสงเคราะหผู2ประสบภัยให2เป4นไปอยางมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ําซ2อนในการสงเคราะห
ผู2ประสบภัย
- ให2 ชุ ม ชน/หมู บ2 า น จั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู2 ป ระสบภั ย และทรั พยสิ น ที่
เสียหายไว2เป4นหลักฐานเพื่อการสงเคราะหผู2ประสบภัย พร2อมทั้งออกหนังสือรับรองให2ผู2ประสบภัยไว2เป4นหลักฐาน
ในการรับการสงเคราะหและฟklนฟู
- จัดให2มีการรักษาพยาบาลแกผู2ประสบภัยอยางตอเนื่องจนกวาจะหาย
กลับมาดํารงชีวิตได2ตามปกติ รวมทั้งจัดการที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแกผู2ประสบภัยในกรณีที่ต2อง
อพยพจากพื้นที่อันตราย
- ให2 ก ารสงเคราะหแกครอบครั ว ของผู2 ที่ ป ระสบภั ย อยางตอเนื่ อ ง
โดยเฉพาะในกรณีที่ผู2เป4นหัวหน2าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไมสามารถประกอบอาชีพตอไปได2โดยการให2
ทุนการศึกษาแกบุตรของผู2ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพให2แกบุคคลในครอบครัว
- เลี้ยงดูผู2ประสบภัยที่ไมสามารถชวยตัวเองได2ในระยะแรก เชน ดูแล
เด็กกําพร2า นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู2สูงอายุที่ประสบภัย
(๑.๒) การปVองกัน เฝVาระวัง และควบคุมโรคระบาด ทั้งคนและสัตว
(๑.๓) ประชาสัมพันธเพื่อเสริมสร2างขวัญและกําลังใจของประชาชนให2คืนสู
สภาพปกติโดยเร็ว
(๑.๔) รายงานขาวและประชาสั ม พั น ธขาวสารตอสาธารณชนให2 ท ราบ
สถานการณเป4นระยะๆ
(๒) การฟfgนฟูพื้นที่ประสบภัย
เป4นการบูรณะที่อยูอาศัย โครงสร2างพื้นฐานตางๆ ที่ได2รับความเสียหายจาก
เหตุการณสาธารณภัยให2กลับสูสภาพที่สามารถใช2งานได2 ทั้งนี้ ควรให2ความสําคัญกับการฟklนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล2อมด2วยตามความเหมาะสมกับสถานการณและการใช2งาน หากการบูรณะโครงสร2างและสิ่งกอสร2าง
หรือการฟklนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมที่ต2องฟklนฟูให2ดีกวาเดิม อาจต2องใช2เวลาและงบประมาณในการ
ฟklนฟู ควรกําหนดแผนงานไว2ในการฟklนฟูระยะยาวตอไป และการฟklนฟูพื้นที่ประสบภัยในระยะเริ่มต2นให2ปฏิบัติ ดังนี้
(๒.๑) ทําความสะอาดบ2านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน ในพื้นที่
ประสบภัย และขนย2ายขยะมูลฝอย
(๒.๒) ให2 อบต.ห2วยไร ที่เกิดเหตุ ดําเนินการฟklนฟูพื้นที่ประสบภัยปรับสภาพ
ภูมิทัศน และแก2ไขปRญหาสิ่งแวดล2อมและมลภาวะเป4นพิษ
(๒.๓) กรณีที่เกินขีดความสามารถของ อบต.ห2วยไร ให2หนวยงานที่รับผิดชอบ
โครงสร2างพื้นฐานนั้นๆ ดําเนินการฟklนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการที่ได2รับความเสียหาย ดังนี้
- ทางหลวงแผนดินและเส2นทางคมนาคม
ดําเนินการโดยแขวงทางหลวงชัยภูมิและแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ
- ระบบไฟฟVา
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร! พ.ศ. ๒๕๖๑
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ดําเนินการโดยการไฟฟVาสวนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ และการไฟฟVาฝNาย
ผลิตแหงประเทศไทย
- ระบบประปา
ดําเนินการโดยการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ
(๒.๔) ให2รื้อถอนซากปรั กหักพัง และซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร2า ง
พื้นฐานและอาคารบ2านเรือนของผู2ประสบภัย เพื่อให2สามารถประกอบอาชีพได2ตอไป
(๒.๕) ซอมแซมสถานที่ ร าชการ โรงเรี ย น สถานศึ ก ษา วั ด โบราณสถาน
สถานที่ราชการ สถานที่ทองเที่ยว และสาธารณูปโภคตางๆ ให2กลับมาใช2งานได2ดังเดิม
(๒.๖) พื้นที่ประสบภัย เชน การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบ ความ
แข็งแรงของอาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหลงน้ําอุปโภคบริโภค การจัดทําภูมิทัศน ดําเนินการโดย
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ สํานักชลประทานที่ ๖ โครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิ องคการ
บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข2อง
๕.2.2 การฟfgนฟูระยะกลาง/ระยะยาว
(๑) การฟklนฟูระยะกลางเป4นการดําเนินการตอเนื่องโดยการประสานและสนับสนุน
ชุ ม ชนที่ ป ระสบภั ย ฟkl น ฟู หรื อ สร2 า งสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกในการดํ า รงชี วิ ต ขึ้ น ใหม การฟkl น ฟู เ ศรษฐกิ จ และ
สิ่งแวดล2อม รวมทั้งสภาพรางกาย จิตใจ และสังคมของผู2ประสบภัย โดยให2ปฏิบัติ ดังนี้
- การฟkl นฟูโครงสร2 างพื้นฐานตางๆ ที่ จําเป4น ตอการดํารงชีวิต เชน ประปา
ไฟฟVา ระบบโทรคมนาคม เป4นต2น
- การฟklนฟูและเสริมสร2างความเข2มแข็งทางเศรษฐกิจ
- องคการบริหารสวนตําบลห2วยไร เป4นหนวยหลักในการฟklนฟูและเสริมสร2าง
ความเข2มแข็งทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ให2สามารถรวมมือกับภาคเอกชน
(๒) สําหรับการฟklนฟูระยะยาว เป4นการดําเนินการตอเนื่องจากระยะกลาง ซึ่ง
อาจใช2เวลาหลายเดือนหรือหลายปPนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุงเน2นการกลับสูสภาวะปกติ หรือให2ดียิ่งขึ้น
กวาเดิ ม โดยหนวยงานที่เกี่ยวข2 องทําการสํารวจและจัดทําแผนโครงการ เพี่อวางแผนการฟklนฟูพื้นที่เกิดภัย ให2
สามารถรองรับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได2ดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
- องคการบริหารสวนตําบลห2วยไร เป4นหนวยหลักในการวางแผนและดําเนิน
กิจกรรมฟklนฟูชุมชนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวข2องได2อยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีสวนรวมกับชุมชน เพื่อให2มี
ความพร2อมรับมือและฟklนกลับอยางรวดเร็ว เป4นการดําเนินงานฟklนฟูที่ตอเนื่องจากการบรรเทาภัยที่เกิดขึ้น การให2
ความชวยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟklนฟู การระบุและติดตามการแก2ไขความขัดแย2งและการลดความ
แตกตาง การประยุกตใช2หลักการพัฒนาอยางยั่งยืนในการวางแผน และการกําหนดการประสานความต2องการที่ยัง
ไมได2รับการชวยเหลือ
- องคการบริหารสวนตําบลห2วยไร เป4นหนวยหลักในการวางแผนและดําเนิน
ให2มีการบูรณะและการกอสร2างที่อยูอาศัยที่ถูกทําลายและได2รับความเสียหายใหมหรือพัฒนาที่อยูอาศัยถาวร เพื่อ
เป4นทางเลือกใหมในการแก2ไขปRญหาด2านที่อยูอาศัยที่จะรองรับ โดยชุมชนมีสวนในการเสริมสร2างความถาวรยั่งยืน
และความต2านทานตอสาธารณภัยของที่อยูอาศัย ทั้งนี้ การฟklนฟูที่อยูอาศัยมุงที่จะแก2ไขปRญหาด2านที่อยูอาศัยให2
ผู2ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อปVองกันและลดผลกระทบตอสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก
- องคการบริหารสวนตําบลห2วยไร เป4นหนวยหลักในการวางแผนและดําเนิน
ปกปVองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมและทรัพยสินทางประวัติศาสตรในการดําเนินงานตอบโต2และฟklนฟูที่
เหมาะสม เพื่อที่จะสงวน อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณ ให2กลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาหรือปลอดภัยกวาเดิม
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๕.๒.๓ การฟfgนฟูดานตางๆ
(๑) ดานสุขภาพและการบริการสังคม
เป4 นการเสริ มสร2า งความพร2 อมที่ จะรับ มือและการฟkl นกลั บสู ภาวะปกติ ได2 อยาง
รวดเร็วของ องคการบริหารสวนตําบลห2วยไร ในการบริการด2านสุขภาพและการบริการด2านสังคมของบุคคลและ
ชุมชน ที่ประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย โดยให2โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพประจําตําบลห2วยไร เป4นหนวยงานหลักในการดําเนินการ
(๒) ดานที่อยูอาศัย
(๒.๑) บูรณะและกอสร2างที่อยูอาศัยที่ ถูกทําลายและได2รับความเสียหายใหม
หรือพัฒนาที่อยูอาศัยถาวร เพื่อเป4นทางเลือกใหมในการแก2ไขปRญหาด2านที่อยูอาศัยที่จะรองรับความต2องการของ
ชุมชนได2อยางมีประสิทธิภาพ
(๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟklนฟูที่อยูอาศัยมุงที่จะแก2ไขปRญหาด2านที่อยูอาศัย
หลังการเกิดสาธารณภัย เพื่อปVองกันและลดผลกระทบตอสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก กรณีที่เกินขีดความสามารถ
ให2หนวยงานที่รับผิดชอบโครงสร2างพื้นฐานนั้นๆ ดําเนินการฟklนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการ ที่ได2รับความ
เสียหาย และขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือขึ้นไปตามลําดับ เชน งบประมาณของจังหวัด งบประมาณของ
กรม กระทรวง หนวยงานนอก ภาครัฐ องคกรระหวางประเทศ หรืองบกลาง
(๓) ดานสิ่งแวดลอม
(๓.๑) ขนย2ายขยะมูลฝอย แก2ไขปRญหาสิ่งแวดล2อมและมลภาวะเป4นพิษ
(๓.๒) วางแผนในการรักษาปกปVองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม และ
ทรัพยสินทางประวัติศาสตร อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณให2กลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิมตามที่ชุมชนร2องขอ
(๓.๓) ให2 ห นวยงานที่ มี ห น2 า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในทุ ก ระดั บ รวมถึ ง หนวยงาน
ภาคเอกชนที่เป4นเครือขายให2สนับสนุนแผนงานและภารกิจสําคัญที่จะต2องดําเนินการตามแผนปฏิบัติการในการ
ปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ห2วยไร ที่กําหนดวิธีการที่จะใช2ทรัพยากรและสมรรถนะ เพื่อตอบสนอง
ได2ตรงความต2องการของชุมชนและเพียงพอ
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บทที่ ๖
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององคการบริหารสวนตําบลหวยไรไปสูการปฏิบัติ
๖.๑ แนวทางการขั บ เคลื่ อนแผนปฏิ บั ติ ก ารในการปK องกั น และบรรเทาสาธารณภั ยของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยไร ไปสูการปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการในการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห2วยไร พ.ศ. ๒๕๖1 ได2จัดทําขึ้น
โดยใช2กรอบแนวคิดให2สอดคล2องกับแผนการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนการ
ปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด2วย
การมุงเน2นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ฟklนฟูอยางยั่งยืน และการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งการจะ
ดําเนินการให2บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคต2องอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคสวน ทั้งภาคราชการ พลเรือน
ทหาร ตํารวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองคการสาธารณกุศล โดยมีแนวทาง ดังนี้
ตารางที่ ๖-๑ : แนวทางการดําเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ
ลําดับที่

การดําเนินการ

๑

ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธให2ความรู2เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการ
ปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห2วยไร พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น ในพื้นที่
ของตนเอง เพื่อสร2างความตระหนักให2กํานัน ผู2ใหญบ2าน อาสาสมัคร คนใน
ชุมชน/ท2องถิ่นได2รับรู2 รับทราบ เข2าใจถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข2องกับสา
ธารณภัย และสร2 างการมี สวนรวมของภาคประชาชนและภาคเอกชนใน
พื้นที่
จั ด ให2 มี ก ารประชุ ม กองอํ า นวยการปV อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
อบต.ห2วยไร อยางน2อยทุก ๒ เดือน อยางตอเนื่อง เพื่อใช2เป4นกลไกและเวที
ในการบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวข2อง ตั้งแตภารกิจด2าน
การปV อ งกั น การลดผลกระทบ และการเตรี ย มความพร2 อ ม การรวม
วิเคราะหประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่

๒

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
- อบต.ห2วยไร
-หนวยงานที่
เกี่ยวข2องกับการ
ปVองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- อบต.ห2วยไร
- หนวยงานที่
เกี่ยวข2องกับการ
ปVองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

๓

มีสวนรวมกับอําเภอคอนสวรรค และจังหวัดชัยภูมิ อยางตอเนื่อง เพื่อเชื่อม - อบต.ห2วยไร
การทํางานอยางประสานสอดคล2อง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนข2อคิดเห็น - สนง.ปภ.สาขา
การดํ า เนิ น การกิ จ กรรม เชน รวมสํ า รวจประเมิ น วิ เ คราะห พื้ น ที่ เ สี่ ย ง คอนสวรรค
ปRจจัยเสี่ยงที่ทําให2เกิดภัย เป4นต2น
- สนง.ปภ.จว.ชัยภูมิ
- ศูนย ปภ. เขต
นครราชสีมา

๔

การจั ด ทํ า แผนเผชิ ญ เหตุ ส าธารณภั ย ของ อบต.ห2 ว ยไร การรวมฝ• ก การ - อบต.ห2วยไร
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ลําดับที่

การดําเนินการ
ปVองกั นและบรรเทาสาธารณภัย ของกองอํานวยการปV องกั นและบรรเทา
สาธารณภัยระดับตางๆ เพื่อทดสอบและฝ•กความชํานาญรวมกับหนวยงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวข2อง

๙

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
- สนง.ปภ.สาขา
คอนสวรรค
- สนง.ปภ.จว. ชัยภูมิ
- ศูนย ปภ. เขต
นครราชสีมา
- หนวยงานที่
เกี่ยวข2องกับการ
ปVองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- อบต.ห2วยไร
- สํานักงานจังหวัด
ชัยภูมิ
- หนวยงานที่
เกี่ยวข2องกับการ
ปVองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

๕

จัดทําแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน
ภารกิ จ เชน งบพั ฒ นาจั งหวั ด งบพั ฒ นากลุ มจั งหวั ด สํ า นั กงานกองทุ น
สนั บ สนุ น การสร2 า งเสริ ม สุ ขภาพ (สสส.) กองทุ น ความปลอดภั ย ในการ
ใช2 ร ถใช2 ถ นน ภาคเอกชน และภาคประชาสั ง คม องคกรสาธารณกุ ศ ล
โดยให2เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการเตรียมพร2อมแหงชาติ

๖

พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ได2มีการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ที่มุงเน2น
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แก2ไขปRญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมอยางมี
สวนรวมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลได2ให2ความสําคัญกับการเตรียมพร2อม
แหงชาติ ประกอบกับให2มีความเชื่อมโยงและสงผลตอทิศทางการพัฒนา
จั ง หวั ด และกลุ มจั ง หวั ด โดยการเสนอขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ
ตามภารกิ จ ของอํ า เภอ/องคกรปกครองสวนท2 อ งถิ่ น ภายใต2 แ ผนพั ฒ นา
ท2องถิ่น เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุมจังหวั ด
โดยบรรจุ ในแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปP จั งหวั ด และกลุ มจั งหวั ด ที่ เ ป4 น
กรอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดตอไป

๗

ให2ความรู2แกภาคีเครือขายที่เกี่ยวข2องทั้งด2านวิชาการและการปฏิบัติ
- อบต.ห2วยไร
สร2 า งองคความรู2 เ พื่ อ เป4 น ข2 อ มู ล ในการกํ า หนดนโยบายทั้ ง ระดั บ จั ง หวั ด - สพป.ชัยภูมิ
ระดับอําเภอ และระดับพื้นที่
- สพม.ชัยภูมิ

๘

สนับสนุน กํากับ ติดตาม ให2คําแนะนําในการจัดทําแผนการปVองกันและ - อบต.ห2วยไร
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมูบ2าน เพื่อเป4นกรอบปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
ให2มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อบต.ห2วยไร

- ตําบลห2วยไร
- สํ า นั ก งานจั ง หวั ด
ชัยภูมิ
- หนวยงานที่
เกี่ยวข2องกับการ
ปVองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

การติ ด ตามและประเมิ น ผล โดยการมี ส วนรวมของหนวยงานตางๆ - อบต.ห2วยไร
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ลําดับที่

การดําเนินการ
ทั้งสวนกลางและระดับพื้นที่ การกําหนดให2จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ให2 ผู2 อํ า นวยการจั ง หวั ด เพื่ อ รายงานผลตอไปยั ง ผู2 อํ า นวยการกลางและ
ผู2บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบเป4นประจําทุกปP รวมทั้งการติดตาม
และประเมิ น ผลการนํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารในการปV อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ห2วยไร ไปสูการปฏิบัติ ในชวงกลางแผนและปลายแผน
พร2อมทั้งพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
- สนง.ปภ.สาขาคอน
สวรรค
- สนง.ปภ.จ.ชัยภูมิ
- ศูนย ปภ. เขต
นครราชสีมา
- สํ า นั ก งานจั ง หวั ด
ชัยภูมิ

๖.๒ การติดตามและประเมินผล
เป4นกระบวนการดําเนินงานด2านการกํากับควบคุม เพื่อติดตามความก2าวหน2าของภารกิจ
และหรือประเมินวาภารกิจสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว2หรือไม การติดตามประเมินผล โดยปกติจะต2อง
กําหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพื่อเป4นเกณทในการพิเคราะหวาสถานการณที่ตรวจสอบวัดได2นั้นบรรลุหรือไม
บรรลุ เ มื่ อ เที ย บกั บ เกณทหรื อ ดั ช นี ที่ กํ า หนด ประโยชนของการติ ด ตามประเมิ น ผลไมเพี ย งแตชวยให2 ท ราบ
ความก2าวหน2า และหรือความล2าหลังของการดําเนินการ โดยใช2ดัชนีประเมินวาการดําเนินการใกล2ถึงเปVาหมายที่
กําหนดแคไหนเพียงไรแล2ว ยังสามารถชวยให2วิเ คราะหเพิ่มเติมให2 ทราบปRจ จัย เหตุ แหงความสํ าเร็ จและความ
ล2มเหลวดังกลาวได2 ทําให2เกิดประโยชนในการปรับปรุงแนวทางดําเนินการตอไปได2
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๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล
กําหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร2างความเข2าใจในสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการในการปVองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห2วยไร แนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งแผนงาน/
โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แล2ว กําหนดประเด็นและตัวชี้วัด การประเมินแหลงข2อมู ล
เพื่อประกอบการวิเคราะหประเมินผลให2สะท2อนกระบวนการดําเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ

รวบรวมข2อมูลภายใต2กรอบการติดตามและประเมินผล ได2แก (๑) ข2อมูลปฐมภูมิที่ได2จากการสํารวจภาคสนาม
การระดมความคิดเห็น และอื่นๆ รวมทั้งควรกําหนดเปVาหมายและพื้นที่จัดเก็บข2อมูลที่ชัดเจนและ (๒) ข2อมูล
ทุติยภูมิที่ได2จากเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงาน

ประเมินผลและวิเคราะหข2อมูลตามหลักการที่กองอํานวยการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห2วยไร
กําหนดขึ้นมา

จัดทํารายงานสรุปผลภาพรวม และข2อเสนอแนะ

นําเสนอรายงานสรุปผลให2ผู2บริหารระดับหนวยงานพิจารณาให2ความเห็นชอบ

นําผลการประเมินเสนอให2ผู2อํานวยการท2องถิ่น

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัยสูแผนพัฒนาท2องถิ่น ๔ ปP

๖.๒.๒ หนวยงานและภาคีเครือขายดําเนินการติดตามและประเมินผล
ให2 ก องอํ า นวยการปV อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย อบต.ห2 ว ยไร เป4 น หนวย
รับผิดชอบหลักในการดําเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสูการปฏิบัติ โดยให2จัดทํารายงานการ
ติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเปVาหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผลกระทบการขับเคลื่อน
และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลให2ผู2อํานวยการอําเภอเพื่อรายงานผลตอไปยังผู2อํานวยการจังหวัด
ผู2อํานวยการกลางและผู2บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบ เพื่อนําไปสูการปรับปรุง แนวทางการดําเนินงาน
ตอไป
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร! พ.ศ. ๒๕๖๑
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การจัดทํารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปVองกันและบรรเทา สาธารณภัย
อบต.ห2 ว ยไร ไปสู การปฏิ บั ติ เพื่ อ ตอบสนองตอเปV า หมายการจั ด การสาธารณภั ย ของ อบต.ห2 ว ยไร ให2 มี
ประสิทธิภาพ ยกระดับไปสูมาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนําปRญหาอุปสรรคและข2อเสนอแนะไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติการในการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห2วยไร ตอไป
๖.๓ การวิจัยและพัฒนา
เป4นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู2 และการค2นหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติหรือ
สิ่งประดิษฐ เพื่อนําไปใช2ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดําเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยที่เป4นประโยชนทั้งแกประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวข2องทุกภาคสวน รวมทั้งการนําสิ่งที่ได2 มีการคิดค2น
หรือค2นพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการดําเนินงาน กระบวนการดําเนินงาน และการบริการให2มี
ลักษณะรูปแบบใหม หรือการปรับปรุงให2ดีขึ้นกวาเดิม และสามารถดําเนินการรวมกับ การติดตามและประเมินผล
โดยการเก็บรวบรวมข2อมูลภายใต2กรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของการทบทวนจากบทเรียนและการ
เรียนรู2ทั้งกอนการดําเนินการ ระหวางดําเนินการ และเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินการ โดยมีแนวทางการดําเนินการ
วิจัยและพัฒนา ดังนี้
(๑) อบต.ห2วยไร เป4นหนวยงานหลักในการประสานงานด2านการศึกษา ค2นคว2า และการวิจัย
และพัฒนาที่เกี่ยวข2องกับการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหนวยงาน
ที่เกี่ยวข2อง เพื่อนําองคความรู2และเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกตใช2เพื่อการปVองกันและบรรเทา สาธารณภัย
ของ อบต.ห2วยไร ให2เหมาะสม
(๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณสาธารณภัยสําคัญที่ผานมาของ อบต.ห2วยไร เพื่อให2ทราบ
ข2อมูลข2อเท็จจริงสําหรับไปประยุกตใช2ในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยให2มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๓) จัดทําสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสําคัญที่ผานมาของ
อบต.ห2วยไร เพื่อเป4นประโยชนในการบริหารจัดการในอนาคต
๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร
พระราชบัญญัติปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ กําหนดวาใน
กรณีที่ข2อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได2กําหนดไว2ในแผนตางๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไป หรือแผนดังกลาวได2ใช2ครบห2าปPแล2ว ให2เป4นหน2าที่ของผู2รับผิดชอบในการจัดทํา
แผนดําเนินการปรับปรุงหรือทบทวนแผนที่อยูในความรับผิดชอบ
ดังนั้น หาก อบต.ห2วยไร ได2ดําเนินการตามกระบวนการที่กําหนดไว2ในแผนปฏิบัติการในการ
ปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห2วยไร พ.ศ. ๒๕๖๑ และได2มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมี
สถานการณสาธารณภัยที่ไมได2กําหนดไว2ในแผน หรือมีการวิจัยและพัฒนา พบข2อบกพรอง หรือมีนวัตกรรมการ
ปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและเหมาะสม ให2 อบต.ห2วยไร พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ในการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห2วยไร พ.ศ. ๒๕๖๑ ได2ตามความเหมาะสมทุกปP

----------------------------
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
บัญชีรายชื่อบุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และองคกรเครือขาย
ในเขตอําเภอคอนสวรรค
ลําดับ
ที่

๕
๖
๗
๘
๙

วิทยุสื่อสาร
นามเรียกขาน ความถี่
นายอําเภอคอนสวรรค
บานเย็น 1 162.525
นายก อบต. หวยไร
ไผหวาน 1 162.825
รองนายก อบต. หวยไร
ไผหวาน 12 162.825
ปลัด อบต.หวยไร
ไผหวาน 2 162.825
เทศมนตรีเทศบาลคอนสวรรค
สิงหทอง 1 162.625
ปลัด อ.หัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
ปลัดอําเภอหัวหนาฝAายทะเบียนและบัตร
ปลัดอําเภอหัวหนาฝAายความหมั่นคง
นายก อบต.ชองสามหมอ
-

๑๐

นายก อบต.โคกมั่งงอย

๑๑

ทองถิ่นอําเภอคอนสวรรค

๑๒

สถานีตํารวจภูธรคอนสวรรค

๑๓

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยไร

-

-

044810369

-

๑๔

การไฟฟIาภูมิภาคอําเภอคอนสวรรค

-

-

044889124

-

๑
๒
๓
๔

๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

ชื่อหนวยงาน

สาธารณสุขอําเภอคอนสวรรค
พัฒนาชุมชนอําเภอคอนสวรรค
เกษตรอําเภอคอนสวรรค
ปศุสัตวอําเภอคอนสวรรค
ประมงอําเภอคอนสวรรค
หัวหนาสํานักงาน ปภ. สาขา...........(ถามี)
มูลนิธิ/องคการสาธารณกุศล
การประปาภูมิภาคอําเภอคอนสวรรค
โรงพยาบาลคอนสวรรค
อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)

ละมั่ง

๑๕๒.๗๗๕

-

-

คอนสวรรค

หวยไร
-

หมายเลขโทรศัพท
โทรศัพท
โทรสาร
๐๔๔๘๘๙๐๑๓ ๐๔๔๘๓๙๐๑๓
๐๔๔๐๕๖๑๓๕ ๐๔๔๐๕๖๑๓๖
๐๔๔๐๕๖๑๓๕ ๐๔๔๐๕๖๑๓๖
๐๔๔๐๕๖๑๓๕ ๐๔๔๐๕๖๑๓๖
๐๔๔๘๘๙๐๙๘ ๐๔๔๘๘๙๐๓๗
๐๔๔๐๕๒๕๐๘ ๐๔๔๐๕๒๕๔๕
๐๔๔๘๔๘๖๙๕

-

๐๘๒๘๖๓๘๙๐๔
153.200

-

044889101
0833604759
044889103
044869152
๐๔๔๘๘๙๑๐๓
168.275
044882677
๑๕๓.๘๗๕ ๐๔๔๘๘๙๐๒๒
-

044882633
-

ภาคผนวก ข
บัญชีรายชือ่ บุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน
และองคกรเครือขาย ในเขตจังหวัดชัยภูมิ
ลําดับที่

ชื่อหนวยงาน

วิทยุสื่อสาร
นามเรียกขาน

หมายเลขโทรศัพท

ความถี่
-

โทรศัพท
-

โทรสาร
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๐๔๔๘๑๑๕๗๓

-

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ผูวาราชการจังหวัด
รองผูวาราชการจังหวัด
รองผูวาราชการจังหวัด
ผูบังคับการหนวยทหารในพื้นที่
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
ปลัดจังหวัด
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
นายกองค-การบริหารสวนจังหวัด

-

-

-

๙

รองนายกองค-การบริหารสวนจังหวัด

-

-

๐๔๔๘๑๑๓๗๖
-

๑๐

ปลัดองค-การบริหารสวนจังหวัด

-

-

-

๑๑

นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัด

-

-

๑๒

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

-

-

๑๓
๑๔

ที่ดินจังหวัด

-

-

ทองถิ่นจังหวัด

-

-

๑๕
๑๖

พัฒนาการจังหวัด

-

-

สํานักงานป:องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

-

๑๗

ประชาสัมพันธ-จังหวัด

-

๑๘

ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด

-

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

ผูอํานวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ
ผูจัดการการไฟฟ:าสวนภูมิภาคชัยภูมิ
ผูจัดการประปาสวนภูมิภาคชัยภูมิ
ผูอํานวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ
อุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ
อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)

-

๐๔๔๘๑๒๐๕๐

๐๔๔๘๓๖๘๒๖
๐๔๔๘๑๖๒๔๒
๐๔๔๘๑๑๓๕๘
๐๔๔๘๒๒๒๐๓
๐๔๔๘๑๑๕๗๘

๑๕๐.๑๕๐ ๐๔๔๘๑๓๓๒๕
๐๔๔๘๑๖๒๑๘
๐๔๔๘๑๑๔๗๘
๐๔๔๘๑๑๐๐๗
๐๔๔๘๕๔๑๑๐

-

-

-

-

๐๔๔๘๑๑๘๙๐

-

-

-

๐๔๔๘๑๒๒๕๑

-

-

-

๐๔๔๘๑๑๖๙๘

-

-

-

-

-

ภาคผนวก ค
บัญชีรายชื่อเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ไดรับการแตงตั้ง
ขององค%การบริหารสวนตําบลหวยไร
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ชื่อ – นามสกุล
นายสุเมธ คลังชํานาญ
นายโสธร ชาปด
นายเทพพนม ปาเป"า
นายปกรณ% กันหา
นายธวัชชัย ฉลองภูมิ
นายชัยญา โชคเหมาะ
นายยุทธศักดิ์ ใจแก3ว
นายนิวัฒน% ปฎชามูล
นายสนิท เวียงอินทร%
นายอินปญ ชื่นนาเสียว
นายณัฐวุฒิ ทาเพชร

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

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

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

บัญชีรายชื่ออาสาสมัครป"องกันภัยฝQายพลเรือน/OTOP
ของ องค%การบริหารส<วนตําบลห3วยไร<
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ชื่อ – นามสกุล
นายไพรสาร ไทยแท3
นายชาติชาย จันทร%แปลง
นายแพ
ประสานวงษ%
นายสัมฤทธิ์ พาอีเม3ง
นายวิทูล
ประทุมตรี
นายคําผง อุบาลี
นายถาวร นารี
นายปรีชา ญาติพร3อม
นายศิรา ไชยรักษ%
นายจินดา หมั่นคง
นายสากล ต<อพล
นายยุทธนา ญาติพร3อม
นายสามารถ หิรัญอร
นายจันทร%ดี ญาติปลื้ม
นายภิพบ ต<อชาติ
นายวิจิตร คลังสมบัติ
นายพงษ%ศักดิ์ หิรัญอร
นายจํารูญ ประจิตร
นายประสิทธิ์ จอกสถิตย%
นายสมชาย ศรีชัยภูมิ

ตําแหนง
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

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

เบอร%โทรศัพท%
086-9956992
๐๘๒๑๒๕๔๒๕๓
๐๘๓๒๒๑๑๖๙๔
๐๘๔๖๐๕๓๙๗๖
0๙๓-๔๔๘๐๔๖๕
088-3630459
090-7632136
087-3780467

088-4934322

ลําดับที่
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

ชื่อ – นามสกุล
นายสุวรรณ เค3านาวัง
นายวิรัตน% ฐานหมั่น
นายวิพล ต<อติด
นายศิลา มนต%ชัยภูมิ
นายทิศ กระโพธิ์
นายรัก ศรีชัยภูมิ
นางทองปน กองเกิด
นายวีระ ครองศรี
นายสุดใจ หงษ%วิลัย
นายสมัคร งามใจ
นายสัญญา ชูพันธ%
นายประสิทธิ์ ขอดคํา
นายประทวน ศรีวิพัฒน%
นายธนา อุดมทรัพย%
นายสมบัติ พานทอง
นายประสิทธิ์ สุหะ
นายสังคม พรัมมา
นางประมูล ชัยยนต%
นางผมหอม งามปญญา
นางสมใจ แจ<มมณี
นายแสวง วิลัยวงษ%
นายอุลาน เสมียนชัย
นายประวิทย% พิลาวัลย%
นายบุญเหลี่ยม อาจเวทย%
นายจิตติพงษ% ปลายชัยภูมิ
นายปกรณ% พานทอง
นายวินัย งามปญญา
นายสุพรรณ สําราญทิพย%
นายวิไล ต<อชีพ
นายประทีป วิลัยวรรณ%
นายสวรรค% ต<อโชติ
นายหลวง สานุสน
นายปญญา หาญชนะ
นายบัวสี ชินเนหันหา
นายสมศกดิ์ อิงชัยภูมิ
นายภาคภูมิ ญาติปลื้ม
นายคํามุก ยิ่งสําราญ
นายพอใจ แต<งเชื้อ
นายสมควร หมีกุละ
นายบัวไล แซงภูเขียว
นายอนงค% มิสา
นายยุ<น โก3กล่ํา
นายถัด ถิ่นนอก
นายสมชาย หงษ%วิลัย
นายสุวิทย% เวียงอินทร%
นายแดง หงส%วิไล
นายอรุณ อาพาส

ตําแหนง
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.

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

เบอร%โทรศัพท%
084-6412208

080-4081082

๐๘๕๖๓๑๙๒๒๔

081-2096198

081-5753803

089-2822373

๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
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 อาณารัตน%
นายวิชัย จําชาติ
นายจีระศักดิ์ ดอกจันทร%
นายสมจิตร
หงษ%วิเศษ
นายกาน
ชึรัมย%
นายสายัณห%
อิงชัยภูมิ
นายประยุทธ พานาม
นายอนุสรณ% ศรีครั่ง
นายสมพร
งิมสันเทียะ
นายอัมพร
สิงห%สาย
นายเสมอ
งิมสันเทียะ
นายธวัฒน%
หิรัญมูล
นายวิเชียร
ท<าโพธิ์
นายพงษ%พัฒน% ทองแสง
นายอุไทย เกยสันเทียะ
นายชลกาล
หิรัญคํา
นายกิติกร
ไทยน3อย
นายโยธิน
ศรีชัยภูมิ
นายอิสระพร รอญยุทธ
นายสุรยิ า ไพศาลธรรม
นายอรุณ นานอก
นายคมสัน ยิ่งสําราญ
นายบุญเพิ่ม 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
นางชื่นกมล เลิศอาวุธ
นางศุลาวัน คําล3าน
นายณัฐวุฒิ ทาเพชร
นายสมศักดิ์ หนวดเนา
นายสุดใจ ชํานาญ
นายประวิทย% พลศรี
นายสมคิด มนต%ชัยภูมิ
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.ชัยภูมิ
44 หมู< 8 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
95 หมู< 8 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
137 หมู< 8 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
77 หมู< 8 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
44 หมู< 9 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
4 หมู< 9 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
40 หมู< 9 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
32 หมู< 9 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
90 หมู< 9 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
88 หมู< 9 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
20 หมู< 9 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
12 หมู< 9 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
46 หมู< 9 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
57 หมู< 9 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
28 หมู< 10 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
35 หมู< 10 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
42 หมู< 10 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
14 หมู< 10 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
18 หมู< 10 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
57 หมู< 10 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
19 หมู< 10 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
30 หมู< 10 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
25 หมู< 11 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
18 ม. 11 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
1 หมู< 11 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
11 หมู< 11 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
22 หมู< 11 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
155 ม. 12 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
7 หมู< 12 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม
152 ม.12 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
94 หมู< 12 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
8 หมู< 12 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
1 หมู< 12 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
77 หมู< 12 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
26 หมู< 12 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
17 หมู< 12 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
35 หมู< 12 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
25 หมู< 12 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูม
50 หมู< 12 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
99 หมู< 13 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
81 หมู< 13 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
35 หมู< 13 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
10 หมู< 13 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
91 หมู< 14 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
10 หมู< 14 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
13/1ม. 14 ต.ห3วยไร< อ.คอนสวรรค% จ.ชัยภูมิ
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
นายวรวุฒิ
นายศักดิ์ศรี
นายประหยัด
นายสํารวย

ชํานาญ
พวงมี
วงจันลา
โสภาเพชร
หงษาแก3ว

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

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

087-9107686
087-4562842
082-2701650

ภาคผนวก ง
บัญชีรายชื่อองคการสาธารณกุศล ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลห"วยไร
ลําดับ
ที่

ชื่อองคการสาธารณ
กุศล

อําเภอ

ตําบล

๑

คอน
สวรรค

หวยไร

มูลนิธิสวางคุณธรรม
(จุดหวยไร)

๒

แกงครอ หนองไผ

มูลนิธิสวางพุทธธรรม
(แกงครอ)

๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

เครื่องมือ/
เครื่องจักร/
ยานพาหนะ
รถกูภัยกูชีพ

รถกูภัยกูชีพ

ความชํานาญ

หมายเลข
โทรศัพท

การเคลื่อนยาย ๐๖๑๔๙๖๒๗๐๔
ผูประสบภัย
/การปฐมพยาบาล
เบื้องตน
การเคลื่อนยาย
ผูประสบภัย
/การปฐมพยาบาล
เบื้องตน

ภาคผนวก จ
บัญชีรายนามภาคประชาสังคม ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลห"วยไร
ลําดับที่
รายนามภาคประชาสังคม
๑.
มูลนิธิสวางคุณธรรม จ.ชัยภูมิ
จุดห"วยไร
๒.
มูลนิธิสวางพุทธธรรมแก"งคร"อ
อ.แก"งคร"อ จ.ชัยภูมิ
๓.
มูลนิธิรวมกตัญ3ู จุดอําเภอ
คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
๔.
.....................................................
๕.
.....................................................
๖.
.....................................................
๗.
.....................................................

โทรศัพท/โทรสาร
๐๖๑-๔๙๖๒๗๐๔
-

รายชื่อผูประสานงาน
นายวิชาญ แจ"งไสว
ส.ต.สมปอง บัวพิมพ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

หน่ วยงาน

เรื อ

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

รถกูภ้ ยั

๑

๑

๑
๑

๓

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๗ ๑๒ ๑

รถยนต์บรรทุก

๑
๒

๒

เครื องจักรกล

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑๒

๑๐

๑๐

อุปกรณ์กภู้ ยั

รวม

ผู้รับผิดชอบ
(เบอร์ โทร.)

๗
o44889098
๓ o๘๘๕๘๐๙๔๐๖
๓ o๘๕๓๐๔๔๕๕๖
๔ o๘๗๘๖๘๙๙๔๔
๓ o๘๖๘๗๑๘๖๘๓
๓ o898464312
๓ o44๑๒๐๐๕๒-๗๐๒
๔ o๘๓๖๙๙๕๖๘๒
๔ o๘๐๐๖๒๘๗๙๕
๑๔ o๘๑๗๐๙๐๙๙๐
๕
๑๖๖๙
๒ o๖๑๔๙๖๒๗๐๔
๕๖

หมายเหตุ

บัญชีเครืองจักรกล ยานพาหนะ และเครืองมืออุปกรณ์ ทใช้
ี งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

๑

๑๑

๒

๑

-

หมายเหตุ : ให้ใส่ รายชือหน่วยงาน พร้อมเครื องจักรกล ยานพาหนะ และเครื องมืออุปกรณ์ทีใช้ในงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานทีตั&งอยูใ่ นพื&นที และหน่วยงานข้างเคียง

องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ
เทศบาลตําบลคอนสวรรค์
องค์การบริ หารส่ วนตําบลโคกมังงอย
องค์การบริ หารส่ วนตําบลช่องสามหมอ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลศรี สาํ ราญ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลคอนสวรรค์
องค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยไร่
องค์การบริ หารส่ วนตําบลยางหวาย
องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านโสก
องค์การบริ หารส่ วนตําบลโนนสะอาด
องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองขาม
โรงพยาบาลคอนสวรรค์
องค์กรสาธารณกุศล
รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - -

-

- - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

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

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

ท้องแบน
ยาง
ดับเพลิง
ตรวจการณ์
รถดับเพลิงทุกประเภท
เครื องดับเพลิงแบบ
อเนกประสงค์
เคลือนทีเร็ ว
รถพยาบาล
ปิ คอัพ
6 - 10 ล้อ
เทท้าย 6 - 10 ล้อ
นํ&า 6 - 10 ล้อ
รถเทรลเลอร์
รถเครน
รถเครื องอัดอากาศ
รถเครื องช่วยหายใจ
รถแทรคเตอร์
รถเกรดเดอร์
แบคโฮ
รถบดอัด
รถตักหน้าขุดหลัง
เครื องสูบนํ&า
อืน ๆ
เครื องรับ - ส่งวิทยุ
ชุดตัดแก๊ส
เสื& อชูชีพ
เครื องช่วยหายใจ
ชุดป้ องกันสารเคมี
เครื องตัด/ถ่าง
เครื องขุดเจาะ
ชุดผจญเพลิง
เครื องกําเนิดไฟฟ้ า
-

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

ลําดับที

ภาคผนวก ฉ

ภาคผนวก ช
บัญชีรายชื่อบุคคลที่จะตองชวยเหลือ ขนยาย อพยพกอนเปนลําดับแรก
หมูบาน/
ชุมชน

หมูที่

บานหวยไร
๑
บานหนองไฮ
๒
บานโคกสงา
๓
บานหลุบเพ็ก
๔
บานโสกมูลนาค
๕
บานโคกไมงาม
๖
บานหวยยาง ม.7
๗
บานดงเย็น
๘
บานซับมวงไข
๙
บานซับทอง
๑๐
บานประชาแสนสุข ๑๑
หวยยาง ม.12
๑๒
ซับผักกูด
๑๓
ซับสมบูรณ3
๑๔
รวม
๑๔ ม.

เด็ก
(คน)

39
65
46
45
124
38
99
46
42
34
13
73
39
25
683

คนชรา
(คน)

๖๒
๑๐๓
๖๑
๖๘
๑๔๘
๕๕
๘๕
๕๘
๓๕
๓๑
๒๑
๕๓
๓๘
๒๑
๘๓๙

คนพิการ
(คน)

๑๕
๓๔
๙
๑๐
๓๗
๑๔
๔๓
๑๑
๑๑
๗
๗
๒๑
1๕
๖
๒๔๐

หญิงมีครรภ+
(คน)

-

รวม

๑๑๖
๒๐๒
๑16
123
309
107
220
115
88
72
41
147
91
52
1,762

หมายเหตุ ๑. ขอมูลบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะตองอพยพกอนเป:นลําดับแรก จะตองมีการปรับปรุงใหเป:นป=จจุบัน
อยางสม่ําเสมอ
๒. เด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต ๑๐ ปAลงมา
๓. คนชรา หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต ๖๐ ปAขึ้นไป
๔. เนื่องจากขอมูลบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะตองอพยพกอนเป:นลําดับแรกเป:นขอมูลสวนตัว
ควรมอบใหเฉพาะผูมีหนาที่รับผิดชอบเทานั้น เชน กํานัน / ผูใหญบาน / ผูนําชุมชน ฯลฯ
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บัญชีรายชื่อสถานที่สําคัญในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยไร
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

สถานที่

ที่ตั้ง
สถานีรถไฟ
สถานีขนสงผูโดยสาร
สนามบิน
โรงงานผลิตกระแสไฟฟ%า/สถานีไฟฟ%ายอย...
โรงผลิตน้ําประปา
ชุมสายโทรศัพท2 / เสาสัญญาณสื่อสาร
บานหลุบเพ็ก ม.๔, บานโคกไมงาม ม.๖
บานซับสมบูรณ ม.๑๔
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล
บานซับผักกูด ม.๑๓ ต.หวยไร
สถานที่ราชการ
บานซับผักกูด ม.๑๓ ต.หวยไร
โรงเรียน / สถานศึกษา
บานหวยไร ม.๑, บานหนองไฮโคกสงา ม.๒,๓
บานโสกมูลนาค ม.๕, บานหวยยาง ม.๗
บานหลุบเพ็กซับมวงไข ม.๔,๙
วัด / โบสถ2 / มัสยิด / สุเหรา
วัดมีทุกหมูบาน ๑๔ หมู พื้นที่ ต.หวยไร
โรงงานอุตสาหกรรม / นิคมอุตสาหกรรม บานหวยยาง ม.๑๒ (ฟาร2มหมูขนาดใหญ)
ศูนย2การคา / หางสรรพสินคา
สถานีบริการน้ํามัน
บานหลุบเพ็ก ม.๔, บานดงเย็น ม.๘
บานซับทอง ม.๑๐
สถานีบริการก?าซ
โรงแรม / รีสอร2ท / ที่พัก
บานดงเย็น ม.๘, บานซับสมบูรณ2 ม.๑๔
อาคารสูง (ตามพระราชบัญญัติควบคุม
บานหวยยาง ม.๗
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพิ่มเติมโดย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕, (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๓, (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐)
สถานบริการ
โรงภาพยนตร2
สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญในพื้นที่
บานหวยยาง ม.๑๒
โบราณสถานและสถานที่ทางประวัติศาสตร2
ที่สําคัญ
เขตพระราชฐาน*
-

หมายเหตุ

แบบสํารวจศูนยพักพิงชั่วคราว
องคการบริหารสวนตําบลหวยไร อําเภอ คอนสวรรค จังหวัด ชัยภูมิ
ขอมูล ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
สถานที่พักพิงชั่วคราว

อบต.หวยไร

ชื่อสถานที่

อบต.หวยไร

อบต.หวยไร

คาพิกัด
ที่อยู
GPS
(ถามี) เลขที่ หมูบาน/ ตําบล
ชุมชน
๑๕.๙๗
๑๗๘๘๔
๑๐๒.๑๘
๗๐๙๗๑
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ซับผัก
กูด

หวยไร

อําเภอ
คอน
สวรรค

รองรับ
ผูอพยพได
จํานวน
(คน)
๓๐

ผูรับผิดชอบสถานที่
ชื่อ-สกุล
/ตําแหนง

หมายเลขโทรศัพท

นายเสนอ รอญยุทธ ตําแหนง
๐๙๘๗๕๐๘๐๑๗
นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยไร ๐๔๔๐๕๖๑๓๕

สิ่งสาธารณูปโภค
ที่มีอยูในป9จจุบนั
ไฟฟ&า
ประปา
หองสุขา... ๙...หอง
อื่น ๆ ...(ระบุ)...

หมายเหตุ : 1. สถานที่พักพิงชั่วคราวควรเปGนพื้นที่ที่มีเพดานสูงระบายอากาศไดดีและมีพื้นที่สวนตัวควรกวางกวา 3.5 ตารางเมตร/คน
2. เสนทางเขาถึงที่พักพิงควรอยูหางจากภัยอันตรายควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่เปลี่ยวหรือเสี่ยงตอการถูกคุกคามดานความปลอดภัย และควรหลีกเลี่ยงการใชเสนทางที่มีการกัดเซาะของดิน

ภาคผนวก ญ
ตัวอยางตารางมาตรฐานในการประมาณคาความเสีย่ ง
โอกาสหรือความถี่
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ในการเกิดภัย
แทบไมมี (๑) เล็กน+อย (๒) ปานกลาง (๓) ร+ายแรง (๔)
มีโอกาสเกิดนอยมาก (๑)
๑
๒
๓
๔
มีโอกาสเกิดนอย (๒)
๒
๔
๖
๘
มีโอกาสเกิดปานกลาง (๓)
๓
๖
๙
๑๒
มีโอกาสเกิดสูง (๔)
๔
๘
๑๒
๑๖
มีโอกาสเกิดสูงมาก (๕)
๕
๑๐
๑๕
๒๐
ความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยงปานกลาง
ที่มา : ADPC, 2011 (พ.ศ. ๒๕๕๔)

วิกฤต (๕)
๕
๑๐
๑๕
๒๐
๒๕

ความเสี่ยงต่ํา

หมายถึง มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก ความรุนแรงของผลกระทบรายแรง
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูง
ความรุนแรงของผลกระทบรายแรง
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูง
ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต
ความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม<มี
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก ความรุนแรงของผลกระทบเล็กนอย
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูง
ความรุนแรงของผลกระทบเล็กนอย
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูง
ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบเล็กนอย
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบรายแรง
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยนอย
ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยนอย
ความรุนแรงของผลกระทบรายแรง
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยนอย
ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยนอยมาก ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต

ความเสี่ยงต่ํา

หมายถึง มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูง
ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม<มี
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม<มี
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยนอย
ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม<มี
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยนอย
ความรุนแรงของผลกระทบเล็กนอย
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยนอยมาก ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม<มี
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยนอยมาก ความรุนแรงของผลกระทบเล็กนอย
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยนอยมาก ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยนอยมาก ความรุนแรงของผลกระทบรายแรง
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คําสั่งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลหวยไร
เรื่อง การจัดตั้งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลหวยไร
--------------------------อาศั ย อํ า นาจตามพระราชบัญ ญั ติ ป องกั น และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 15 และ
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห&งชาติ พ.ศ. 2558 บทที่ 3 หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ข/อ 3.2.2 ระดับปฏิบัติการ (๘) (กรณีองค4การบริหารส&วนตําบล) ที่กําหนดให/มีการจัดตั้งกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลหวยไร โดยมีองค4ประกอบและอํานาจหน/าที่ 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/แทนสถานศึกษาในพื้นที่
กรรมการ
๙. ผู/แทนองค4การสาธารณกุศลในพื้นที่
กรรมการ
๑๐. ผู/อํานวยการกองทุกกอง ของ อบต.ห/วยไร&
กรรมการ
๑๑. หัวหน/าฝIายทุกฝIายของ องค4การบริหารส&วนตําบลห/วยไร&
กรรมการ
๑๒. ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย4 อปพร.
กรรมการ
๑๓. เจ/าพนักงานปองกันและปฏิบัติการขององค4การบริหารส&วนตําบลห/วยไร& กรรมการ
และเลขานุการ
อํานาจหนาที่
๑ .จัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย .องค4การบริหารส&วนตําบลห/วยไร&
และแผนเผชิญเหตุ องค4การบริหารส&วนตําบลห/วยไร& เพื่ออํานวยการ ประสานงาน และปฏิบัติการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของ องค4การบริหารส&วนตําบลห/วยไร&
๒.กําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียมพร/อมรับมือกับสาธารณภัย
และการฟKLนฟูของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค4การบริหารส&วนตําบลห/วยไร&
๓. เฝาระวั ง ติ ดตาม ประเมิ นและวิ เคราะห4 สถานการณ4 สาธารณภั ยเมื่ อเกิ ดหรื อคาดว& าจะเกิ ด
สาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ ให/เสนอผู/อํานวยการท/องถิ่นจัดตั้งศูนย4ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค4การบริหารส&วนตําบล
ห/วยไร& เพื่อจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น

~2~

๔. องค4การบริหารส& วนตําบลโคกมั่ งงอย สนับ สนุนการปองกั นการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได/รับการร/องขอ
๕. องค4การบริหารส&วนตําบลห/วยไร& รวบรวมและจัดทําคลังข/อมูลทรัพยากรในปองกันการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
๖. ปฏิบัติหน/าที่อื่นใดตามที่นายอําเภอคอนสวรรค4 หรือกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสา.
ธารณภัยอําเภอคอนสวรรค4 และผู/ว&าราชการจังหวัดชัยภูมิ หรือกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดชัยภูมิ มอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต&บัดนี้เปNนต/นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเสนอ รอญยุทธ)
นายกองค4การบริหารส&วนตําบลห/วยไร&
ผู/อํานวยการท/องถิ่น
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป$ (พ.ศ.2561 - 2564)
เทศบาล

ที่

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
. อําเภอ
. จังหวัด

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่.....................
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร.
1.1 แผนงาน
.
โครงการ
วัตถุประสงค
เป&าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
2561
(บาท)

.
.

.
งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ
(KPI)
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตน ระยะที่ 1
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หมายเลขอางอิงแบบประเมิน

แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตนดานความตองการชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยพิบัติ ระยะที่ 1
(Initial Disaster Assessment Form)

1. สถานที่ที่ทําการประเมิน
สถานที่
ชื่อหมู%บาน/ชุมชน
อําเภอ

หมู%ที่
ตําบล
จังหวัด

พิกัด (GPS) ละติจูด (1 AT)

ลองจิจูด (1 ONG)

2. ทีมประเมินอยางรวดเร็ว (DANA Team) ประกอบดวย
ที่
1
2
3
4
5

ซื่อ-นามสกล

หนวยงาน

ตําแหนง

โทรศัพทC

E-mail/ID LINE

3. ขอมูลภัยพิบัติ
คําชี้แจง กรุณาใส%เครื่องหมายในช%องว%างที่เตรียมไวให และ/หรือเขียนขอความ ตามความเป*นจริง
3.1 ประเภทและลักษณะของภัย
ประเภทของภัย
ลักษณะของภัย
( ) นํ้าท%วมฉับพลัน ( ) นํ้าท%วมขัง
( ) นํ้าลนตลิ่ง
อุทกภัย
( ) นํ้าไหลหลาก ( ) นํ้าทะเลหนุน ( ) นํ้าป<าไหลหลาก
( ) วาตภัย
( ) อื่นๆ ระบ
ดินโคลนถล%ม

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

ขอมูลเพิ่มเติมลักษณะของภัย
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3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติ
( ) ณ วันที่ทําการประเมิน ภัยพิบัติไดสิ้นสุดลงแลว
ภัยพิบัติ
เกิดขึ้นวันที่
เดือน
พ.ศ. เวลาประมาณ
สิ้นสุดวันที่
เดือน
พ.ศ. เวลาประมาณ
( ) ณ วันที่ทําการประเมิน ภัยพิบัติยังไม%สิ้นสุด
ภัยพิบัติ
เกิดขึ้นวันที่
เดือน
พ.ศ. เวลาประมาณ
3.3 สถานที่เกิดภัยพิบัติ
หมู%บาน/ชุมชน ________________________ หมู%ที่_______________
ตําบล ______________________________ อําเภอ _____________
จังหวัด _____________________________
พิกัด GPS ละติจูด (LAT) __________ ลองจิจูด (LONG)

น
น
น

3.4 ระดับการจัดการสาธารณภัย
( ) สาธารณภัยขนาดเล็ก โดยมีผูอํานวยการอําเภอ ผูอํานวยการทองถิ่น และ/หรือ ผูช%วยผูอํานวยการ
กรุงเทพมหานคร ควบคุมและสั่งการ
( ) สาธารณภัยขนาดกลาง โดยมี ผูอํานวยการจังหวัด หรือผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม
สั่งการและบัญชาการ
( ) สาธารณภัยขนาดใหญ% โดยมีผูบัญชาการบองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห%งชาติ ควบคุม สั่งการ
และบัญชาการ
( ) สาธารณภัยรายแรงอย%างยิ่ง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
4. ขอมูลประชากรในพื้นที่ภัยพิบัติ
4.1 ประชาชนในพื้นที่
4.1.1 ประชาชนรวม
4.1.2 ประชาชนที่ไดรับผลกระทบ
4.1.3 ประชาชนที่ตองอพยพ
4.1.4 ประชาชนที่เสียชีวิต
4.1.5 ประชาชนที่บาดเจ็บ
4.1.6 ประชาชนที่สูญหาย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

คน
คน
คน
คน
คน
คน

จํานวน
จํานวน

ครัวเรือน
ครัวเรือน
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4.2 ประชากรแฝง
( ) มี
( ) ไม%มี
( ) ไม%ทราบ
( ) ประชากรแฝงทั้งหมด
จํานวน
คน
( ) ประชากรแฝงที่ไดรับผลกระทบ จํานวน
คน
4.3 ประชากรกลุมเสี่ยง/เปราะบาง (ไดแก% ผูสูงอายุ เด็กที่ไม%มีผูดูแล คนพิการที่ช%วยเหลือตนเองไม%ได
ผูป<วยเรื้อรัง ผูป<วยติดเตียง ผูป<วยจิตเวช คนเร%ร%อน)
( ) มี
( ) ไม%มี
( ) ไม%ทราบ
( ) ประชากรกลุ%มเสี่ยง/เปราะบาง ทั้งหมดจํานวน __________ คน
( ) ประชากรกลุ%มเสี่ยง/เปราะบาง ที่ไดรับผลกระทบจํานวน _________________ คน
5. สาธารณูปโภค
5.1 การเดินทางเขาพื้นที่ที่ประสบภัย
( ) เดินเทา
( ) รถจักรยานยนตV
( ) รถยนตV
( ) 4 ลอ
( ) ขับเคลื่อนสี่ลอ
( ) รถแทรกเตอรV / รถที่ใชในการเกษตร
( ) รถไฟ
( ) เรือ
ระบุประเภท
( ) อากาศยาน
ระบุประเภท
( ) อื่นๆ
ระบุ
5.2 ระบบสาธารณูปโภค
รายการ

( ) 6 ลอ

การใชงาน
ใชงานไดปกติ
ไมปกติ
แตทํางานได เปOนระยะ

( ) 10 ลอ

เสียหาย
ใชงานไมได

ถนน
ระบบไฟฟYา
ระบบประปา
โทรศัพทVพื้นฐาน
โทรศัพทVมือถือ
วิทยุสื่อสาร
ระบบอินเตอรVเน็ต
อื่นๆ ระบุ
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6. บานเรือน/อาคารที่อยูอาศัยที่ไดรับผลกระทบ
( ) เสียหายบางส%วนสามารถอยู%ได
( ) เสียหายบางส%วน และไม%สามารถอยู%ได
( ) เสียหายทั้งหมด

จํานวน
จํานวน
จํานวน

หลัง
หลัง
หลัง

7. ความตองการความชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอน (โปรดลําดับความตองการแตละดาน)
7.1 ความตองการความช%วยเหลือเครื่องมือ/อุปกรณVที่ใชในการคนหาและกูชีพกูภัย
( ) รถบรรทุกนา
จํานวน _____________ คัน
( ) รถกูภัย
จํานวน _____________ คัน
( ) เรือทองแบน/ แพยาง
จํานวน _____________ ลํา
( ) เครื่องป[\นไฟ
จํานวน _____________ เครื่อง
( ) รถป[\นไฟ
จํานวน _____________ คัน
( ) รถบรรทุกยกสูง/รถบรรทุก
จํานวน _____________ คัน
( ) รถขุดตัก
จํานวน _____________ คัน
( ) รถผลิตน้ําดื่ม
จํานวน _____________ คัน
( ) รถประกอบอาหาร
จํานวน _____________ คัน
( ) วิทยุสื่อสาร
จํานวน _____________ เครื่อง
( ) โดรน
จํานวน _____________ เครื่อง
( ) เรือผลักดันนํ้า
จํานวน _____________ ลํา
( ) อุปกรณVกูภัยทางนํ้า
( ) เสื้อชูชีพ
จํานวน _______________ อัน
( ) อื่นๆ ระบุ
จํานวน _____________ อัน
( ) รถไฟฟYาส%องสว%าง
จํานวน _____________ คัน
( ) เครื่องสูบนํ้าระยะไกล
จํานวน _____________ เครื่อง
( ) เครื่องสูบนํ้า
จํานวน _____________ เครื่อง
( ) รถสื่อสาร
จํานวน _____________ คัน
( ) อื่นๆ ระบุ
จํานวน _____________
7.2 ความตองการความช%วยเหลือดานอุปโภคบริโภค
( ) ถุงยังชีพ
จํานวน ______________ ชุด
( ) ขาวกล%อง
จํานวน ______________ ชุด
( ) น้ําดื่ม
จํานวน _______________ ลิตร/ ขวด
( ) เสื้อผา
จํานวน _____________ ชุด
( ) ยารักษาโรค
จํานวน ______________ ชุด
( ) อาหาร / เครื่องใชสําหรับเด็กอ%อน
จํานวน ______________ ชุด
( ) สุขาเคลื่อนที่
จํานวน _______________ หอง
( ) ของใชส%วนตัว (สบู%แชมพู ยาสีฟ[น แปรงสีฟ[น) จํานวน ______________ ชุด
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( ) ไฟฉาย
จํานวน
( ) ยากันยุง
จํานวน
( ) ผาอนามัย
จํานวน
( ) ชุดชั้นในชาย
จํานวน
( ) ชุดชั้นในหญิง
จํานวน
( ) กระดาษชําระ
จํานวน
( ) นํ้ามันเชื้อเพลิง
จํานวน
( ) ถุงดําสําหรับขับถ%าย
จํานวน
( ) ชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน
จํานวน
( ) เตนทVสนาม
จํานวน
( ) ครัวกลาง/โรงประกอบอาหาร/โรงประกอบเลี้ยง
ผลิตได
( ) อุปกรณVเคลื่อนยายผูป<วย คนชรา คนพิการ จํานวน
( ) ชุดเครื่องนอน (หมอน ผาห%ม เสื่อ มุง)
จํานวน
( ) อื่นๆ
ระบุ
7.3 ความตองการความช%วยเหลือดานสาธารณประโยชนV
( ) สะพานเหล็กชั้วคราว Bailey bridge
จํานวน
( ) ถนน
จํานวน
( ) อื่นๆ
ระบุ
7.4 ความตองการความช%วยเหลือเร%งด%วน ระบุ

8. ความตองการดานบุคลากร
( ) ทีมคนหา
( ) พรอมสุนัขกูภัย
( ) แพทยVพยาบาลฉุกเฉิน
( ) ชุดประสานงาน
( ) หน%วยแพทยVเคลื่อนที่
( ) ตํารวจ/ตซด./ทหาร
( ) อื่นๆ
ผูประเมิน
วัน/เดือน/ปb

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
ระบุ

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
กล%อง/วัน
ชุด
ชุด
จํานวน
แห%ง
สาย
จํานวน

คน
ตัว
คน
คน
หน%วย
คน
จํานวน

ตําแหน%ง
เวลา
************************************
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หมายเลขอ้ างอิงแบบประเมิน..............................

ภาคผนวก ฑ
แบบประเมินความเสียหายและความตองการระยะที่ 2
(Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA)
1. สถานที่ทําการประเมิน
สถานที่
ซื่อหม1บาน/ชุมซน
อําเภอ
พิกัด (GPS) I AT

หม1ที่
ตําบล
จังหวัด
I ONG

2. ทีมประเมินอยางรวดเร็ว (DANA Team)
ที่ ซื่อ-นามสกล
หน1วยงาน
1
2
3
4
5

ตําแหน1ง

โทรศัพทE

E-mail/ID LINE

3. ข&อมูลภัยพิบัติ
คําชี้แจง กรุณาใส1เครื่องหมาย ^ในซ1องว1างที่เตรียมไวใหและ/ หรีอเขียน,ขอความ ตามความเปTนจริง
3.1 ประเภทและลักษณะของภัย
ประเภทของภัย
ลักษณะของภัย
อุทกภัย
( ) นํ้าท1วมฉับพลัน
( ) นํ้าท1วมขัง ( ) น้ําลนตลิ่ง
( ) นํ้าไหลหลาก ( ) นํ้าทะเลหนุน ( ) น้ําปXาไหลหลาก
( ) วาตภัย
( ) อื่นๆ ระบ
ดินโคลนถล1ม

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

ขอมูลเพิ่มเติมลักษณะของภัย

๑

3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติ
( ) ณ วันที่ทําการประเมิน ภัยพิบัติไดสิ้นสุดลงแลว
ภัยพิบัติ เกิดขึ้นวันที่

เดือน

พ.ศ.

เวลาประมาณ

น.

สิ้นสุดวันที่

เดือน

พ.ศ.

เวลาประมาณ

น.

( ) ณ วันที่ทําการาประเมิน ภัยพิบัติยังไม1สิ้นสุด
ภัยพิบัติ เกิดขึ้นวันที่
เดือน
พ.ศ.
เวลาประมาณ
น.
3.3 สถานที่เกิดภัยพิบัติ
หมู1บาน/ชุมซน
หมู1ที่
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
พิกัด (GPS) ละติจูด (LAT)
ลองจิจูด(LONG).
3.4 ระดับการจัดการสาธารณภัย
( ) สาธารณภัยขนาดเล็ก โดยมีผูอํานวยการอําเภอ และ/หรือ ผูอํานวยการทองถิ่น ควบคุม
และสั่งการ
( ) สาธารณภัยขนาดกลาง โดยมี ผูอํานวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและ บัญชาการ
( ) สาธารณภัยขนาดใหญ1 โดยมีผูบัญชาการปcองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห1งชาติ ควบคุม
สั่งการและ บัญชาการ
( ) สาธารณภัยรายแรงอย1างยิ่ง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
3.5 การเดินทางเขาพื้นที่ที่ประสบภัย
( ) เดินเทา
( ) รถจักรยานยนตE
( ) รถยนตE ( ) 4 ลอ
( ) ขับเคลื่อนสี่ลอ
( ) 6 ลอ ( ) 10 ลอ
( ) รถแทรกเตอรE / รถที่ใชในการเกษตร ( ) รถไฟ
( ) เรือ
ระบุประเภท
( ) อากาศยาน ระบุประเภท
( ) อื่นๆ ระบุ
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4. ข&อมูลประชากรที่ได&รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
4.1 ประชาชนในพื้นที่
ประชาชน
รวม
ประชาชนในพื้นที่
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบ
ประชาชนที่ตองอพยพ
ประชาชนที่เสียชีวิต
ประชาชนที่บาดเจ็บ
ช1วยเหลือตนเองได
ช1วยเหลือตนเองไม1ได
ประชาชนที่สูญหาย

หญิง

จํานวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)

รวม

จํานวน (คน)
ชาย

หญิง

จํานวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)

รวม

จํานวน (คน)
ชาย

หญิง

4.2 ประชากรแฝง
ประชากรแฝง

จํานวน (คน)
ชาย

ประชากรแฝงแฝงในพื้นที่
ประชากรแฝงแฝงไดรับผลกระทบ
ประชากรแฝงแฝงที่ตองอพยพ
ประชากรแฝงแฝงที่เสียชีวิต
ประชากรแฝงแฝงที่บาดเจ็บ
ช1วยเหลือตนเองได
ช1วยเหลือตนเองไม1ได
ประชากรแฝงแฝงที่สูญหาย
4.3 ประชากรกลุ1มเสี่ยง/เปราะบาง
ประชากรกลุมเสี่ยง/เปราะบาง
ผูสูงอายุ
ผูเยาวEที่ไม1มีผูดูแล
คนพิการ
ผูปXวยเรื้อรัง
ผูปXวยติดเตียง
ผูปXวยจิตเวช
สตรีตั้งครรภE
อื่นๆ ระบุ
รวม (คน)
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4.4 อาชีพหลักของประชาชน (เรียงลําดับ 1 ถึง 3 อาชีพหลัก)
( ) เกษตรกรรม
( ) ปศุสัตวE
( ) ประมง
( ) แรงงานในภาคเกษตรกรรม (รวมทั้งปศุสัตวE ประมง)
( ) แรงงานนอกภาคเกษตรกรรม (แรงงานในภาคอุตสาหกรรม การคาและบริการ)
( ) ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่ของรัฐ
( ) พนักงานบริษัท
( ) เจาของกิจการ ผูประกอบการ
( ) แม1บาน
( ) ว1างงาน
( ) อื่นๆ ระบุ
5. พื้นที่ที่ได&รับผลกระทบ
5.1 ทรัพยEสินที่ไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติ
5.1.1 บานเรือนที่เสียหาย
( ) เสียหายบางส1วน สามารถอยู1ได
จํานวน
หลัง
( ) เสียหายบางส1วน ไม1สามารถอยู1ได
จํานวน
หลัง
( ) เสียหายทั้งหมด
จํานวน
หลัง
5.1.2 อาคารและสถานที่
อาคารพาณิชยE ( ) เสียหายบางส1วน สามารถอยู1ได
จํานวน
( ) เสียหายบางส1วน ไม1สามารถอยู1ได จํานวน
( ) เสียหายทั้งหมด
จํานวน
โรงงาน
( ) เสียหายบางส1วน
จํานวน
( ) เสียหายทั้งหมด
จํานวน
โรงแรม
( ) เสียหายบางส1วน สามารถอยู1ได
จํานวน
( ) เสียหายบางส1วน ไม1สามารถอยู1ได
จํานวน
( ) เสียหายทั้งหมด
จํานวน
ตลาด
( ) เสียหายบางส1วน
จํานวน
( ) เสียหายทั้งหมด
จํานวน
5.1.3 ทรัพยEสินในการประ
กอบอาชีพ
( ) ยานยนตE
จํานวน
คัน
( ) เรือประมง
จํานวน
ลํา
( ) ปศุสัตวE
จํานวน
ตัว
( ) สัตวEปiก
จํานวน
ตัว
( ) พื้นที่การเกษตร
( ) พืชไร1
จํานวน
ไร1
( ) พืชสวน
จํานวน
ไร1

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
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(
(
(
(

)
)
)
)

นาขาว
บ1อปลา/กุง/สัตวEนํ้า
เครื่องมือประกอบอาชีพ
อื่นๆ ระบุ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

5.2 สาธารณประโยชนEที่ไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติ
( ) ถนนจํานวน สาย
( ) สะพาน/คอสะพาน
จํานวน
( ) ทํานบกั้นนํ้า
จํานวน
( ) ฝาย
จํานวน
( ) เหมือง
จํานวน
( ) ศาสนสถาน
จํานวน
( ) สถาบันการศึกษา
จํานวน
( ) สถานพยาบาล
จํานวน
( ) สถานที่ราชการ ระบุ
จํานวน
( ) ศาลาประชาคม /ศาลาอเนกประสงคE จํานวน
( ) บ1อน้ํา / อ1างเก็บน้ํา
จํานวน
( ) ท1อระบายน้ํา
จํานวน
( ) โบราณสถาน
จํานวน
( ) อื่นๆ ระบุ
จํานวน

ไร1
บ1อ
อัน

แห1ง
แห1ง
แห1ง
แห1ง
แห1ง
แห1ง
แห1ง
แห1ง
แห1ง
แห1ง
แห1ง
แห1ง

6. ความต&องการความชวยเหลือรายการความจําเป@นที่ไมใชอาหาร (NFIs) ตามมาตรฐาน Sphere NFI
รายการ

จํานวน

1. นํ้าดื่ม (ครัวเรือนละ 20 - 40 ลิตร)
2. อุปกรณEและวัสดุเพื่อการประกอบอาหารที่เหมาะสม
3. วัสดุเพื่อสุขอนามัยชองผูหญิง (เซ1น ผาอนามัย)
4. เครื่องใชประจําวัน (เซ1น สบุ1 ผงซักฟอก แซมพสระผม ยาสีฟc'น)
5. เครื่องนอน (เซ1น หมอน ผาผืน เสื่อ ผาห1ม)
6. เสื้อผา คนละ 2 ชุด
7. ยาสามัญประจําบาน
8. เครื่องผลิตนํ้าดื่ม
9. การจัดการพื้นที่อพยพสัตวEเลี้ยง
10. การจัดการชองเสียและขยะ
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7. นํา้ และสุขาภิบาล
7.1 ประเภทแหล1งนํ้าที่สามารถเขาถึงได ในช1วงเกิดภัยพิบัติ
( ) ซื้อน้ํา
( ) ประปาส1วนภูมิภาค ( ) ประปาชุมซน
( ) บ1อน้ําบาดาล/น้ําใตดิน ( ) อื่นๆ ระบุ
7.2 ประเภทหองสุขาที่ตองการ ในช1วงเกิดภัยพิบัติ
( ) สุขาสําเร็จรูป
( ) สุขาเคลื่อนที่
( ) สุขาประจําที่/สุขาที่สรางขึ้นใหม1ในชุมซน
( ) อื่นๆ ระบุ
8. สุขภาพ
8.1 การบริการสาธารณสุฃที่ยังเปoด1ใหบริการได ในช1วงเกิดภัยพิบัติ
( ) โรงพยาบาลรัฐ
( ) โรงพยาบาลเอกซน ( ) คลินิก/สถานพยาบาล
( ) รพ.สต.
( ) รานขายยา
( ) อื่นๆ ระบุ
8.2 จํานวนบุคลากรทางการแพทยEที่ปฏิบัติหนาที่ ในช1วงเกิดภัยพิบัติ
( ) แพทยE
จํานวน
คน
( ) ทันตแพทยE
จํานวน
คน
( )จิตแพทยE
จํานวน
คน
( )เภสัชกร
จํานวน
คน
( ) พยาบาล
จํานวน
คน
( ) เจาหนาที่สาธารณสุข
จํานวน
คน
( ) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู1บาน (อสม.)
จํานวน
คน
( ) อื่นๆ ระบ
จํานวน
คน
8.3 ปqญหาสุขภาพ ในช1วงเกิดภัยพิบัติ
( ) โรคอุจจาระร1วง
( ) โรคหวัดและทางเดินหายใจ ( ) สุขภาพจิต
( ) การบาดเจ็บจากการเกิดภัยพิบัติ
( ) เจ็บปXวยเรื้อรัง
( ) โรคน้ํากัดเทา
( ) อื่นๆ ระบุ
9. อาหาร
9.1 อาหารหลัก ในช1วงเกิดภัยพิบัติ
( ) ขาวสาร / อาหารกึ่งสําเร็จรูป
( ) อาหารกระปrอง
( )ไข1
( ) อาหารปรุงสด
( ) อาหารฮาลาล
( ) อื่นๆ ระบุ
9.2 แหล1งอาหาร ในช1วงเกิดภัยพิบัติ
( ) ตลาดทองถิ่น
( ) รานขายอาหาร
( ) เพาะปลูก / เลี้ยงสัตวE
( ) ครัวกลาง
( ) ไดรับแจกอาหาร
( ) หาอาหารเอง เซ1น จับปลา
( ) อื่นๆ ระบุ
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10. ศูนยOพักพิง (Shelter)
10.1ลักษณะการอพยพ
( ) ประซาซนที่ไม1ยอมอพยพ
จํานวน
คน
( ) ประซาซนอพยพไปที่ศูนยEพักพิง
จํานวน
คน
( ) ประซาซนอพยพไปอยู1ที่อื่นที่ไม1ใช1ศูนยEพักพิง จํานวน
คน
10.2 เหตุผลในการอพยพ
( ) ไม1ปลอดภัยหลังเกิดภัยพิบัติ
( ) บานเสียหายไม1สามารถอยู1อาศัยได
( ) การคมนาคมถูกตัดขาดไม1สามารถเขาขุมซนได
( ) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไดรับความเสียหายไม1สามารถใขได
( ) เกิดโรคระบาด
( ) อื่นๆ ระบุ
10.3 จํานวนศูนยEพักพิง
จํานวน
แห1ง
11. การศึกษา
11.2 สถาบันการศึกษาที่ไดรับผลกระทบ
จํานวนสถาบันการศึกษาที่ไดรับผลกระทบ
จํานวน
แห1ง
จํานวนสถาบันการศึกษาที่ไดรับผลกระทบ แต1เปoดการเรียนการสอนได
จํานวน
แห1ง
จํานวนสถาบันการศึกษาที่ไดรับผลกระทบ แต1เปoดการเรียนการสอนไม1ได
จํานวน
แห1ง
11.2 ผลกระทบต1อสถานศึกษา และผูที่เกี่ยวของ
( ) ไม1มีผูสอน
( ) ถูกใชเพื่อเปTนศูนยEพักพิง
( ) นักเรียนไม1ปลอดภัยที่จะเขาไปเรียน
( ) วัสดุและอุปกรณEขํารุด/ไดรับความเสียหาย
( ) ผูปกครองยังตองการใหเด็กอยู1กับครอบครัว ( ) ระบบการคมนาคมขนส1งถูกตัดขาด
( ) อื่นๆ ระบุ
12. การคุ&มครอง
12.1จํานวนเด็กในพื้นที่ประสบภัย (อายุตํ่ากว1า 18ปi)
จํานวนเด็กในพื้นที่
จํานวน
คน
หญิง
คน ชาย
คน
เด็กที่พ1อแม1/ผปกครอง จํานวน
คน
หญิง
คน ชาย
คน
เด็กพลัดหลง
จํานวน
คน
หญิง
คน ชาย
คน
อื่นๆ โปรดระบุ
12.2 ภัยคุกคามที่มีโอกาสเกิดขึ้นต1อเด็ก (อายุตํ่ากว1า 18 ปi) ในช1วงเกิดภัยพิบัติ
( ) การคามนุษยE
( ) แรงงานเด็ก
( ) ความรุนแรงกับเด็ก
( ) ยาเสพติด
( ) โรคติดต1อ
( ) การคุกคามทางเพศ
( ) เด็กสูญหาย
( ) อื่นๆ ระบุ
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13. ข&อมูลขาวสาร
13.1 แหล1งขอมลข1าวสาร
แหลงข&อมูลขาวสาร
โทรทัศนE
โทรศัพทEมือถือ
วิทยุ
อินเตอรEเน็ต
เสียงตามสาย
หนังสือพิมพE
สื่อสิ่งพิมพEจากหน1วยงานรัฐ
อื่นๆ ระบุ

กอนเกิดภัย

ระหวางเกิดภัย / หลังเกิดภัย

13.3 อุปสรรคในการเขาถึงแหล1งขอมูลข1าวสารในช1วงเกิดภัยพิบัติ
( ) ไม1มีไฟฟcา
( ) ไม1มีสัญญาณโทรศัพทE / อินเตอรEเน็ต
( ) เสนทางคมนาคมตัดขาด
( ) อื่นๆ ระบุ
14. ภาพรวมของความต&องการความชวยเหลือ
14.1 การจัดลําดับความตองการความช1วยเหลือเร1งด1วน
รายการ
ระดับความต&องการ (เรงดวน)
มาก
ปานกลาง
น&อย
ที่พักพิง
อาหาร ขาวสาร อาหารแหง
นํ้าดื่ม/น้ําใช
อุปกรณEยังชีพ/ถุงยังชีพ
เวชภัณฑEและยารักษาโรค
สุขอนามัย การกําจัดสิ่งปฏิกลและขยะมลฝอย
การใหบริการดานการศึกษา
สัตวEเลี้ยง (อาหารและการขนยาย)
รายการที่ไม1ใช1อาหาร *รายละเอียดตามขอ 6
ระบบไฟฟcา
ระบบประปา
ระบบสื่อสาร
การคมนาคมขนส1ง
การรักษาความปลอดภัยของขุมซน
อื่นๆ โปรดระบุ...
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14.1 การช1วยเหลือจากหน1วยงาน ในช1วงเกิดภัยพิบัติ
14.1.1 ดานโครงสรางถนน ระบุชื่อหน1วยงาน
14.1.2 ดานไฟฟcา ระบุชื่อหน1วยงาน
14.1.3 ดานประปา ระบุชื่อหน1วยงาน
14.1.4 ดานการสื่อสาร ระบุชื่อหน1วยงาน
14.1.5 ดานอาหาร ถุงยังชีพ ระบุชื่อหน1วยงาน
14.1.6 ดานสิ่งของเครื่องใชที่ไม1ใช1อาหาร ระบุชื่อหน1วยงาน
14.1.7 ดานสุขภาพ ระบุซื่อชื่อหน1วยงาน
14.1.8 ดานที่พักพิง/ที่อพยพชั่วคราว ระบุชื่อหน1วยงาน
14.1.9 ดานสุขาภิบาล ระบุชื่อหน1วยงาน
14.1.10 ดานการศึกษา ระบุชื่อหน1วยงาน
14.1.11 ดานการคุมครอง ระบุชื่อหน1วยงาน
14.1.12 อื่นๆ ระบุชื่อหน1วยงาน
ผูประเมิน
วัน/เดือน/ปi

ตําแหน1ง
เวลา
*******************************
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รายละเอียดศูนยOพักพิง
(1) ขอมูลศูนยEพักพิงผูประสบภัย
ชื่อศูนยEพักพิงผูประสบภัย___________________________
หมู1บาน ____________________________ ตําบล
.
อําเภอ ____________________________ จังหวัด
พิกัด (GPS) LAT ___________________________ LONG _____________________
ผูประสานที่พักพิง __________________________ เบอรEติดต1อ __________________
หัวหนาศูนยEพักพิง ________________________ เบอรEติดต1อ ___________________
(2) ประเภท
( )ศาสนสถาน
( )สถาบันการศึกษา
( ) ชุมชน
( ) สนามกีฬา
( ) พื้นที่ทหาร
( ) สถานสงเคราะหE
( ) อื่นๆ ระบุ _______________________
(3) ขนาดพื้นที่ใชสอย _____________ ตารางเมตร
(4) ศักยภาพที่รับผูประสบภัยได _____________ คน จํานวนที่อยู1จริง จํานวน
คน
(5) ระบบการบริหารจัดการภายในศูนยEพักพิงผูประสบภัย
รายการ
มี (ปริมาณ / ขนาด)
1. สถานที่นอน
- เครื่องนอน/ฟูก
- มุง
- เสื่อ
- ผาห1ม
- เตนทE
2. หองสุขา
- หญิง
- ชาย
3. หองอาบน้ํา
- หญิง
- ชาย
4. โรงครัว
- อุปกรณEทําครัว
- จาน/ชอน/ถวย
5. ฉากกั้น

ไมมี

6. พื้นที่ส1วนกลาง
7. จุดพยาบาล
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มี (ปริมาณ / ขนาด)

รายการ

ไมมี

8. จุดลงทะเบียนผูประสบภัย
9. จุดรับบริจาคและคลังเก็บ
10. จุดดูแลกลุ1มเปราะบาง เซ1น เด็กเล็ก คนพิการ ผูสูงอายุ สตรีมีครรภE
11. ที่จอดรถ
12. พื้นที่กิจกรรมทางศาสนา ระบุ
13. พื้นที่บริการคนพิการ (รีลแชรE) หรือผูที่ตองการบริการพิเศษ
14. พื้นที่จัดการขยะ
15. มุมลันทนาการ/มุมใหคําปรึกษา
16. พื้นที่ซักลาง
17. พื้นที่สําหรับสัตวEเลี้ยง
18. การรักษาความปลอดภัยในศูนยEพักพิงผูประสบภัย
19. อื่นๆ ระบุ
หมายเหตุ : มาตรฐานศูนยEฟqกพิง (องคEการสหประซาซาติ)
รายการ
สุขา
ระยะทางจากสุขาถึงที่พัก
เจาหนาที่หลักดูแล
อาสาสมัครช1วยเหลือ
นํ้าส1วนตัว
นํ้าสําหรับครัวในศูนยEฯ
นํ้าสําหรับหน1วยแพทยE/พยาบาล
อาหาร
พื้นที่
ขนาดพื้นที่ศูนยEฯ

จํานวน/ประชากร
1 : 20
5-51 เมตร
1:100
4:100
15-20 ลิตร/คน/จัน
20-30 ลิตร/คน/วัน
40-60 ลิตร/คน/วัน
2100 Kca 1/คน/วัน
3.5 ตารางเมตร/คน
30 ตารางเมตร/คน
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