แผนปฏิบัตกิ ารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ
องคการบริหารสวนตำบลหวยไร
อำเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ.2564-2570

คำนำ
สถานการณและแนวโนมสาธารณภัยของโลกและประเทศกำลังเผชิญกับปญหาที่มีลักษณะเชื่อมโยง
ซับซอน สงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินในวงกวาง และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำ
ใหเกิดภาวะลมฟาอากาศแปรปรวน ระดับน้ำทะเลของโลกสูงขึ้น เกิดภาวะแลงจัด พายุหมุน การกัดเซาะชายฝงทะเล
อุทกภัยขนาดใหญ ดินโคลนถลม น้ำปาไหลหลาก โรคระบาด รวมทั้งการเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ เปนตน นอกจากนี้
ยังมีภัยที่ไมอาจคาดการณได อาทิ แผนดินไหว สึนามิ ไฟป าและหมอกควัน ซึ่ งลวนเปนสาธารณภัยที่จะตองเผชิญ
ในปจจุบันและมีแนวโนมมากขึ้นในอนาคต อันสงผลกระทบทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชน และมีบทบาทภารกิจ
ในการให ความช ว ยเหลื อ และบรรเทาภั ย ในลำดับ แรกกอ นที่ห นว ยงานภายนอกจะเข าไปให ความช ว ยเหลือ
ประกอบกับพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 20 กำหนดใหองคกรปกครอง
สว นทองถิ ่นแหงพื้นที่ มี ห นา ที่ป องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท องถิ ่ น ของตน โดยมี ผ ู  บ ริ ห ารท อ งถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่นั้นเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูอำนวยการทองถิ่น และแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2564-2570 ไดกำหนดใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงพื้นที่ (องคการบริหารสวนตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา) ทำหนาที ่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบั ติการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นและเผชิ ญเหตุ เมื่ อเกิ ดสาธารณภัยขึ้น โดยมี
ผูอำนวยการทองถิ่น เปนผูควบคุมและสั่งการเพื่อทำหนาที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกวาสถานการณจะกลับ
เขา สู ภ าวะปกติ พร อมทั้ งจั ดทำแผนปฏิ บ ั ติ การในการป อ งกั นและบรรเทาสาธารณภั ย ขององค กรปกครอง
สวนทองถิ่น จึงถือเปนภารกิจสำคัญขององค กรปกครองสวนทองถิ่นที่จะตองเตรียมความพรอมในการป องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิ ญเหตุ และให ความช วยเหลื อผู ประสบภั ย
ภายหลังจากสถานการณสิ้นสุดลง
ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลหวยไร จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยขึ้นเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพรอม การแจงเตือนภัย และการดำเนินการชวยเหลือ
ใหแกหนวยงาน ในระดับทองถิ่นรวมกับหนวยงานตางๆ ในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ขางเคียง ตั้งแตกอนเกิดภัย
ขณะเกิดภัย และภายหลังเกิดภัย ถูกตองตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยอำเภอ พ.ศ. 2564-2570 แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภั ยจั งหวั ด พ.ศ. 2564-2570 และ
สอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2564-2570 และแผนตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ
ปองกันและลดความสูญเสียตอชีวิต และทรัพยสิน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
ตอไป
นายกองคการบริหารสวนตำบลหวยไร
ผูอำนวยการทองถิ่น

สารบัญ
หนา
แผนทีอ่ งคการบริหารสวนตำบลหวยไร
บทนำ

บทที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.1 สภาพทั่วไปของ อบต.หวยไร
1.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
1.1.2 เขตการปกครอง
1.1.3 ประชากร ศาสนา
1.1.4 การประกอบอาชีพ
1.1.5 เสนทางคมนาคม
1.1.6 แหลงแมน้ำลำคลอง
1.1.7 สถานที่สำคัญ
1.1.8 สาธารณูปโภค
1.1.9 แผนที่พื้นที่ที่เสี่ยงภัย
1.2 สถานการณและแนวโนมการเกิดสาธารณภัย อบต.หวยไร
1.2.1 สถานการณสาธารณภัย
1.2.2 สถิติภัย
1.3 สถานการณ/ความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่เกิดในพื้นที่ อบต.หวยไร
1.4 ปฏิทินสาธารณภัยประจำป
บทที่ 2 นโยบายและยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
2.1 ขอบเขตสาธารณภัย
2.2 วัตถุประสงคของแผนปฏิบัตกิ ารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ อบต.หวยไร
2.3 วิสัยทัศน
2.4 พันธกิจ
2.5 เปาหมาย
2.6 ตัวชี้วัดความสำเร็จในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
2.7 ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
2.8 แหลงที่มาและวิธีการงบประมาณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ อบต.หวยไร
2.8.1 งบประมาณรายจายประจำปของ อบต.หวยไร
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2
5
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16
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20
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21
25
25

สารบัญ (ตอ)
2.8.2 งบกลาง
2.8.3 เงินนอกงบประมาณ
บทที่ 3 หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
3.1 วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
3.2 กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
3.2.1 ระดับนโยบาย
3.2.2 ระดับปฏิบัติ
3.3 บทบาท หนาที่ และแนวทางปฏิบัติรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของระดับ อปท.
3.3.1 การปฏิบัติรวมกับอำเภอและจังหวัด
3.3.2 การปฏิบัติรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง
3.3.3 การปฏิบัติรวมกับหนวยทหารในพื้นที่
3.3.4 การปฏิบัติรวมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล
3.4 ขอบเขตสาธารณภัย
3.5 ระดับการจัดการสาธารณภัย
3.6 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
3.6.1 กฎหมายหลัก
3.6.2 กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง ทีส่ ำคัญเพื่อการสนับสนุนการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
บทที่ 4 การปฏิบัติกอ นเกิดภัย
ยุทธศาสตรที่ 1 : การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
4.1 แนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
4.2. เปาประสงค
4.3 กลยุทธการมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
บทที่ 5 การปฏิบตั ขิ ณะเกิดภัย
ยุทธศาสตรที่ 2 : การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ
5.1 แนวคิดการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
5.1.1 มาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
5.1.2 เอกภาพการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
5.1.3 ความยึดหยุนของโครงสรางองคกรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
5.2 เปาประสงค
5.3 กลยุทธการบูรราการการจักการในภาวะฉุกเฉิน
บทที่ 6 การปฏิบตั หิ ลังเกิดภัย
ยุทธศาสตรที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน
6.1 แนวคิดในการฟนฟู
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88
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สารบัญ (ตอ)
6.2 เปาประสงค
6.3 กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน
บทที่ 7 ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศ
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
7.1 แนวคิดการสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศในการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
7.2 เปาประสงค
7.3 กลยุทธการสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศในการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
บทที่ 8 ยุทธศาสตรที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตใช
นวัตกรรมดานสาธารณภัย
8.1 แนวคิดการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสรางนวัตกรรม
ดานสาธารณภัย
8.2 เปาประสงค
8.3 กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสรางนวัตกรรม
ดานสาธารณภัย
บทที่ 9 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องคการบริหารสวนตำบลหวยไรไปสูการปฏิบัติ
9.1 การขับเคลือ่ นแผนไปสูการปฏิบัติ
9.2 การติดตามและประเมินผล
9.3 การวิจัยและพัฒนา
9.4 การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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สารบัญแผนภาพ
หนา
แผนภาพที่ ๑–๑ : วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

บทนำ

แผนภาพที่ ๒–๑ : แหลงงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ของ อบต.หวยไร

๑๕

แผนภาพที่ ๒–๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย

๑๙

แผนภาพที่ ๒–๓ : องคกรปฏิบัตใิ นการจัดการสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐
แผนภาพที่ ๓–๑ : กระบวนการแจงเตือนภัย

๓๓

แผนภาพที่ ๔–๑ : โครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.หวยไร

๓๔

แผนภาพที่ ๔-๒ : (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบตั ิการฉุกเฉินทองถิ่น

๓๖

แผนภาพที่ ๔–๓ : ผังสื่อสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หวยไร

๔๖

แผนภาพที่ ๔–๔ : โครงสรางศูนยพักพิงชั่วคราว อบต.หวยไร

๕๑

แผนภาพที่ ๕–๑ : วงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม ๕๓

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
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:

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

สถิติการเกิดอุทกภัยของ อบต.หวยไร
สถิติการเกิดวาตภัยของ อบต.หวยไร
สถิติการเกิดภัยแลงของ อบต.หวยไร
สถิติการเกิดอัคคีภัยของ อบต.หวยไร
สถิติการเกิดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนของ อบต.หวยไร
ลำดับความเสีย่ งภัยของ อบต.หวยไร
ปฏิทินสาธารณภัยของ อบต.หวยไร
ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
รายนามภาคประชาสังคมและองคการสาธารณกุศลในพื้นที่ อบต.หวยไร
ตัวอยางของประเภททางเลือกในการจัดการความเสี่ยง กรณีแผนดินไหว
พายุโซนรอนและอุทกภัย
ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุที่ทำใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
อบต.หวยไร
รูปแบบองคกรปฏิบตั ใิ นการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่
การปฏิบัติขณะเกิดสาธารณภัยของ อบต.หวยไร
ขอพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนยพักพิงชั่วคราว
แนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ

๙
๑๐
๑๐
๑๑
๑๑
๑๒
๑๒
๑๓
๒๒
๒๔
๒๖
๓๙
๔๐
๕๐
๕๙

สารบัญ (ตอ)
หนา
บทที่ ๓ การปฏิบัติกอนเกิดภัย
๓.๑ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.๒ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.๒.๑ นิยามความเสี่ยง
๓.๒.๒ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.๓ พื้นที่เสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปจจัยที่ทำใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.๔ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.๔.๑ การปองกันและลดผลกระทบ
๓.๔.๒ การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัย
๓.๔.๓ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน

๒๓
๒๓
๒๓
๒๓
๒๔
๒๕
๒๘
๒๘
๒๘
๓1

๓.๕ การแจงเตือนภัย
๓๑
๓.๕.๑ การแจงเตือนลวงหนา
๓๑
๓.๕.๒ การแจงเตือนภัย
๓๑
๓.๕.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจงเตือนภัย
๓๒
๓.๕.๔ กระบวนการแจงเตือนภัย
๓๓
บทที่ ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย
๓๔
๔.๑ การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.หวยไร
๓๔
๔.๑.๑ โครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.หวยไร
๓๔
๔.๑.๒ บทบาทหนาที่ภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.หวยไร
๓๕
๔.๒ การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
๓๗
๔.๓ การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
๓๗
๔.๔ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
๓๘
๔.๔.๑ หลักการปฏิบตั ิ
๓๘
๔.๔.๒ การควบคุมสถานการณและการเผชิญเหตุ
๓๘
๔.๕ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน
๔๕
๔.๕.๑ การปฏิบัติงานดานการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
๔๕
๔.๕.๒ หนวยงานสนับสนุน
๔๖
๕.๖ การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน
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๔.๗ การอพยพ
๔๗
๔.8 แนวทางปฏิบตั ิในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ
(Damage and Need Assessment : DANA)
๔๘
๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment)
๔๘
๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment)
๔๘
๔.๙ การรับ-จายสิ่งของบริจาค
๔8

สารบัญ (ตอ)
หนา

๔.๑๐ การบริหารจัดการศูนยพักชั่วคราว
๔.๑๑ การยกเลิกสถานการณสาธารณภัย
๔.๑๒ การอพยพกลับ
๔.๑๓ การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔.๑๔ การรองขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง
๔.๑๕ การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เปนระดับ ๒

๔๙
๕๑
๕1
๕1
๕1
๕1

บทที่ ๕ การปฏิบัติหลังเกิดภัย
๕.1 การสำรวจความตองการของผูประสบภัยและความเสียหายเบื้องตน
๕.2 การฟนฟู
๕.2.1 การฟนฟูระยะสั้น
๕.2.2 การฟนฟูระยะกลาง/ระยะยาว
๕.๒.๓ การฟนฟูดานตางๆ
บทที่ ๖ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ อบต.หวยไร ไปสูการปฏิบตั ิ
๖.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ อบต.หวยไร ไปสูการปฏิบัติ
๖.2 การติดตามและประเมินผล
๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล
๖.๒.๒ หนวยงานและภาคีเครือขายดำเนินการติดตามและประเมินผล
๖.๓ การวิจัยและพัฒนา
๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ อบต.หวยไร

ภาคผนวก

ก. บัญชีรายชื่อบุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภาคเอกชน และองคกรเครือขายในเขต อบต.หวยไร
ข. บัญชีรายชื่อบุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภาคเอกชน และองคกรเครือขายในจังหวัดชัยภูมิ
ค. บัญชีรายชื่อเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ไดรับการแตงตั้ง/
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน/OTOS ของ อบต.หวยไร
ง. บัญชีรายชื่อองคกรสาธารณกุศลในพื้นที่ อบต.หวยไร
จ. บัญชีรายนามภาคประชาสังคมในพื้นที่ อบต.หวยไร
ฉ. บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ
ที่ใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช. บัญชีรายชื่อบุคคลที่จะตองใหความชวยเหลือ ขนยาย อพยพกอนเปนลำดับแรก
ซ. บัญชีรายชื่อสถานที่สำคัญในเขต อบต.หวยไร
ฌ. แบบสำรวจศูนยพักพิงชั่วคราว
ญ. ตัวอยางตารางมาตรฐานในการประมาณคาความเสี่ยง

สารบัญ (ตอ)

๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๕๙
๖๑
๖๒
๖๒
๖๓
๖๓

ฎ. ตัวอยางคำสั่งกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หวยไร
ฏ. รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคลองกับ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)
ฐ. แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตน ระยะที่ ๑ (Initial Disaster Assessment Form)
ฑ. แบบประเมินความเสียหายและความตองการ ระยะที่ 2 (Multi Cluster Initial and
Rapid Assessment - MIRA )
-----------------------------------

สารบัญแผนภาพ
หนา
แผนภาพที่ ๑–๑ : วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

บทนำ

แผนภาพที่ ๒–๑ : แหลงงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ของ อบต.หวยไร

๑๕

แผนภาพที่ ๒–๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย

๑๙

แผนภาพที่ ๒–๓ : องคกรปฏิบัตใิ นการจัดการสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐
แผนภาพที่ ๓–๑ : กระบวนการแจงเตือนภัย

๓๓

แผนภาพที่ ๔–๑ : โครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.หวยไร

๓๔

แผนภาพที่ ๔-๒ : (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบตั ิการฉุกเฉินทองถิ่น

๓๖

แผนภาพที่ ๔–๓ : ผังสื่อสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หวยไร

๔๖

แผนภาพที่ ๔–๔ : โครงสรางศูนยพักพิงชั่วคราว อบต.หวยไร

๕๑

แผนภาพที่ ๕–๑ : วงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม ๕๓

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

สถิติการเกิดอุทกภัยของ อบต.หวยไร
สถิติการเกิดวาตภัยของ อบต.หวยไร
สถิติการเกิดภัยแลงของ อบต.หวยไร
สถิติการเกิดอัคคีภัยของ อบต.หวยไร
สถิติการเกิดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนของ อบต.หวยไร
ลำดับความเสีย่ งภัยของ อบต.หวยไร
ปฏิทินสาธารณภัยของ อบต.หวยไร
ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
รายนามภาคประชาสังคมและองคการสาธารณกุศลในพื้นที่ อบต.หวยไร
ตัวอยางของประเภททางเลือกในการจัดการความเสี่ยง กรณีแผนดินไหว
พายุโซนรอนและอุทกภัย
ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุที่ทำใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
อบต.หวยไร
รูปแบบองคกรปฏิบตั ใิ นการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่
การปฏิบัติขณะเกิดสาธารณภัยของ อบต.หวยไร
ขอพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนยพักพิงชั่วคราว
แนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ

๙
๑๐
๑๐
๑๑
๑๑
๑๒
๑๒
๑๓
๒๒
๒๔
๒๖
๓๙
๔๐
๕๐
๕๙

สารบัญภาคผนวก
ภาคผนวก ก : คำยอ
ภาคผนวก ข : ตัวอยางลักษณะภัย
ภาคผนวก ค : นิยามศัพท
ภาคผนวก ง : พื้นที่เสี่ยงภัยตางๆ
ภาคผนวก จ : สถานที่สำคัญที่ตองดูแลเปนพิเศษ (พระตำหนัก แหลงพลังงาน โรงพยาบาล สาธารณูปโภค
ที่สำคัญ ทาเรือ ทาอากาศยาน ฯลฯ)
ภาคผนวก ฉ : บัญชีหนวยงานประสานการปฏิบัติในจังหวัด
ภาคผนวก ฉ-1 : บัญชีรายชื่อบุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน
ภาคผนวก ฉ-2 : บัญชีรายชื่อองคการสาธารณกุศล หนวยงานเครือขายการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
ภาคผนวก ฉ-3 : บัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญดานสาธารณภัย
ภาคผนวก ฉ-4 : บัญชีฐานขอมูลอาสาสมัคร (OTOS)
ภาคผนวก ฉ-5 : บัญชีฐานขอมูล อปพร.
ภาคผนวก ช : ขอมูลสถานีเตือนภัย หอเตือนภัย ปายเตือนภัย สัญญาณเตือนภัย และหอกระจายขาว
ภาคผนวก ซ : บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภาคผนวก ฌ : บัญชีขอมูลศักยภาพพื้นฐานทางดานสาธารณสุข
ภาคผนวก ญ : บัญชียานพาหนะเพื่อเตรียมการอพยพ
ภาคผนวก ฎ : บัญชีกลุมเปราะบาง
ภาคผนวก ฏ : บัญชีรายชื่อบุคคลที่ตองอพยพเปนลำดับแรก

-2ภาคผนวก ฐ : บัญชีศูนยพักพิงชั่วคราวหลัก/สำรอง
ภาคผนวก ฑ : ขายการติดตอสื่อสาร
ภาคผนวก ฑ-1 : แผนผังการติดตอสื่อสารและขายวิทยุสื่อสาร
ภาคผนวก ฑ-2 : หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน
ภาคผนวก ฒ : แบบคำสั่งตางๆ
- คำสั่งกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
- คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ภาคผนวก ณ : แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ภาคผนวก ด : แบบประเมิน PDNA ระยะที่ 1
ภาคผนวก ต : แบบประเมิน PDNA ระยะที่ 2

บทนำ
ปจ จุบันสถานการณส าธารณภัยของประเทศไทยทั้ง ที่เกิดจากเกิดจากธรรมชาติแ ละการกระทำ
ของมนุษ ย มีปจ จัย หลั กมาจากสาเหตุห ลายประการ สาเหตุจ ากธรรมชาติ เชน อุ ทกภั ย ดิ นโคลนถลม
แผนดินไหว พายุฤดูรอน มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุจากการกระทำของมนุษย เชน การตัดไม
ทำลายปา การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไมจำกัด การขยายตัวของชุมชนเมือง และภาคอุตสาหกรรมที่ทำลาย
สิ่งแวดลอม ทำใหสภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศแปรปรวน อากาศรอนจัด และ
หนาวจัด หรือมีฝนตกปริมาณมากเปนเวลานาน สงผลใหเกิดน้ำทวมหนักและแผนดินถลม ซึ่งสาธารณภั ย
ดังกลาวไดสงผลกระทบตอชีวิตและความเปนอยูของประชาชน ตลอดทั้งสรางความเสียหายแกทรัพยสินของ
ประชาชน ชุนชน และของรัฐ
องคการบริหารสวนตำบลหวยไร มีหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ่น โดยมี
ผูบริหารทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูอำนวยการทองถิ่น และมีปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูชวย
ผูอำนวยการทองถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ่น และ
ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามที่ไดรับมอบหมาย องคการบริหารสวนตำบลหวยไร
จึงตองมีการเตรียมพรอมและรับมือกับสถานการณสาธารณภัยตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา จึงไดจัดทำ
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภั ย ขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร พ.ศ.25642570 ขึ้ น ซึ่ ง เป น ไปตามพระราชบัญ ญัติ ป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคลองกับแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.2564-2570 รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 และยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ และแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อำเภอ เพื่อใหการบริห ารจัดการสาธารณภัยเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ
และเพื่อประโยชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สรางความเชื่อมั่น
ใหกับประชาชน และสรางพื้นที่ใหเปนทองถิ่น ที่ปลอดภัย โดยใหความสำคัญกับ หลักการจัดการความเสี่ย ง
จากสาธารณภัย
แผนปฏิ บั ติ ก ารในการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของ องค ก ารบริห ารส ว นตำบลห ว ยไร
มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อใชเปนแนวทางในการเตรียมความพรอม การแจงเตือนภัย และการดำเนินการชวยเหลือใหแก
หนวยงานในระดับทองถิ่นในกรณีเกิดสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหประชาชนในองคการบริหารสวนตำบลหวยไร มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากเหตุ
สาธารณภัย

บทที่ 1
ขอมูลทั่วไป

1.1 สภาพทั่วไปขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร
1.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ตั้งอยูที่ ม.๑๓ อำเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ
มีพื้นที่ประมาณ ๑๑๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๗๓,๑๒๕ ไร มีอาณาเขตติดตอกับพืน้ ทีต่ างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ อบต.นาหนองทุม อำเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต
ติดตอกับ อบต.บานโสก อำเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดตอ อบต.บานโสก, อบต.โคกมั่งงอย และอบต.ชองสามหมอ อำเภอ
คอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดตอ อบต.นาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
1.1.2 เขตการปกครอง
องคการบริหารสวนตำบลหวยไร แบงเขตการปกครองออกเปน ๑ ตำบล ไดแก ๑๔
หมูบาน ไดแก (1) บานหวยไร หมูที่ ๑ (2) บานหนองไฮ หมูที่ ๒ (3) บานโคกสงา หมูที่ ๓ (4) บาน
หลุบเพ็ก หมูที่ ๔ (๕) บานโสกมูลนาคหมูที่ ๕ (๖) บานโคกไมงาม หมูที่ ๖ (๗) บานหวยยาง หมูที่ ๗
(๘) บานดงเย็น หมูที่ ๘ (๙) บานซับมวงไข หมูที่ ๙ (๑๐) บานซับทอง หมูที่ ๑๐ (๑๑) บานประชา
แสนสุข
หมูที่ ๑๑ (๑๒) บานหวยยาง หมูที่ ๑๒ (๑๓) บานซับผักกูด หมูที่ ๑๓ (๑๔) บานซับ
สมบูรณ หมูที่ ๑๔
1.1.3 ประชากร ศาสนา
องคการบริหารสวนตำบลหวยไร มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น...5,538....คน
จำแนกเปนเพศชาย....2,748........คน เพศหญิง......2,790.....คน
จำนวนเด็ก (อายุ 0-14 ป) เด็กชาย......400.........คน เด็กหญิง....360.......คน
จำนวนผูสูงอายุ (อายุ 60 ป ขึ้นไป) เพศชาย.....552.......คน เพศหญิง.....572......คน
จำนวนผูพิการ เพศชาย.......69..........คน เพศหญิง......58..........คน
จำนวนสตรีมีครรภ ..............10............คน
จำนวนผูปวยติดเตียง......คน.................
จำนวนครัวเรือน........2,194...................... ครัวเรือน
จำนวนประชากรแฝง* ประมาณ...........-...........คน
สวนใหญนับถือศาสนา....พุทธ...... รอยละ...99.9..........
ขอมูล ณ วันที่ ....-..... เดือน...กันยายน......พ.ศ...2564..(ที่มา : สถิติจำนวนประชา
ชกร จำงหวัดชัยภูมิ อำเภอคอนสวรรค ตำบลหวยไร )
1.1.4 การประกอบอาชีพ
ประชากรสวนใหญขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร ประมาณรอยละ.....90......
ประกอบอาชีพ......เกษตรกรรม.... รองลงมาไดแก ดาน.....คาขาย.... ประมาณรอยละ...5..... ดาน....รับจ าง
ทั่วไป.....ประมาณรอยละ........5........ เนื่องจากสภาพภูมิศาสตรที่เหมาะสมกับ (เชน การเพาะปลการเลี้ยง/
/ สัตว) เฉลี่ยรายไดประชากรตอหัวตอป/ ประมาณ............35,000.........บาท
ที่มา : (ขอมูล จปฐ.)
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร พ.ศ. 2564-2570

หนา 1

1.1.5 เสนทางคมนาคม (การขนสงทางรถยนต ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ)
องคการบริหารสวนตำบลหวยไร มีเสนทางคมนาคมที่สำคัญสามารถเดินทาง
ติดตอกันระหวาง อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอแกงครอ บนถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 201 และเดินทางไป
ยังที่วาการอำเภอคอนสวรรคและ อปท.ตางๆ ไดอยางรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางไดทางรถยนต บนถนนทาง
หลวง อบจ.ชัยภูมิ หมายเลข..........-............
1.1.6 แหลงแมน้ำลำคลอง
องคการบริหารสวนตำบลหวยไร มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนพื้นที่......ราบสูง
และราบสูงสลับกัน......... มีแมน้ำสำคัญไหลผานหลายสาย ไดแก
คลอง....ลำหวยยาง.....ไหลผานพื้นที่หมูบาน ตั้งแตหมูที่ 10 หมูที่ 3 ถึงหมูที่ 2
คลอง....ลำหวยยาง.....ไหลผานพื้นที่หมูบาน ตั้งแตหมูที่ 4 หมูที่ 9 หมูที่ 11 หมูที่ 7
ถึงหมูที่ 12
1.1.7 สถานทีส่ ำคัญ
พืน้ ที่
สถานที่สำคัญ
พิกัดทางภูมิศาสตร
(ระบุรายละเอียด)
หมูที่ 1
สถานที่ราชการ โรงเรียนหวยไรวิทยานุกุล
15.956614, 102.190264
สถานบริการสาธารณสุข ไมมี
สถาบันการศึกษา โรงเรียนหวยไรวิทยานุกุล
15.956614, 102.190264
สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดเทพประสิทธิ์
15.953385, 102.193879
พื้นที่ทิ้งขยะ บอทิ้งขยะบานหวยไรฯลฯ
15.954521, 102.200525
หมูที่ 2
สถานที่ราชการ โรงเรียนหนองไฮ-โคกสงา
15.937568, 102.209743
สถานบริการสาธารณสุข ไมมี
สถาบันการศึกษา โรงเรียนหนองไฮ-โคกสงา
15.937568, 102.209743
สถานทีต่ ั้งทางศาสนา วัดศิรมิ ังคลาราม
15.936887,102.214957
พื้นที่ทิ้งขยะ ไมมี
หมูที่ 3
สถานที่ราชการ ไมมี
สถานบริการสาธารณสุข ไมมี
สถาบันการศึกษา ไมมี
สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดโคกสงา
15.935070, 102.203018
พื้นที่ทิ้งขยะ ไมมี
หมูที่ 4
สถานที่ราชการ ไมมี
สถานบริการสาธารณสุข ไมมี
สถาบันการศึกษา ไมมี
สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดปาแกนธรรม
16.013521, 102.223199
พื้นที่ทิ้งขยะ ไมมี
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร พ.ศ. 2564-2570

หนา 2

หมูที่ 5

หมูที่ 6

หมูที่ 7

หมูที่ 8

หมูที่ 9

หมูที่ 10

หมูที่ 11

สถานที่ราชการ โรงเรียนบานโสกมูลนาค
สถานบริการสาธารณสุข ไมมี
สถาบันการศึกษา โรงเรียนบานโสกมูลนาค
สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดมณีรัตน
พื้นที่ทิ้งขยะ ไมมี
สถานที่ราชการ ไมมี
สถานบริการสาธารณสุข ไมมี
สถาบันการศึกษา ไมมี
สถานที่ตั้งทางศาสนา 1. วัดใหมศรีจันทราราม
2. วัดปาภูหินพญาชางสาร
พื้นที่ทิ้งขยะ ไมมี
สถานที่ราชการ โรงเรียนบานหวยยาง
สถานบริการสาธารณสุข ไมมี
สถาบันการศึกษา โรงเรียนบานหวยยาง
สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดทองเอื้ออารีย
พื้นที่ทิ้งขยะ บอทิ้งขยะบานหวยยาง
สถานที่ราชการ สถานีวิจัยทดสอบพันธสัตวจังหวัดชัยภูมิ
สถานบริการสาธารณสุข ไมมี
สถาบันการศึกษา ไมมี
สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดบานดงเย็น
พื้นที่ทิ้งขยะ ไมมี
สถานที่ราชการ โรงเรียนบานหลุบเพ็ก ซับมวงไข
สถานบริการสาธารณสุข ไมมี
สถาบันการศึกษา โรงเรียนบานหลุบเพ็ก ซับมวงไข
สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดหงษาวนาราม
พื้นที่ทิ้งขยะ ไมมี
สถานที่ราชการ ไมมี
สถานบริการสาธารณสุข ไมมี
สถาบันการศึกษา ไมมี
สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดปาซับทอง(น้ำผุด)
พื้นที่ทิ้งขยะ ไมมี
สถานที่ราชการ ไมมี
สถานบริการสาธารณสุข ไมมี
สถาบันการศึกษา ไมมี

16.006724, 102.267653
16.006724, 102.267653
16.006393, 102.266544

16.004434, 102.226772
15.996838, 102.231372
16.040159, 102.264129
16.040159, 102.264129
16.039783, 102.263051
16.025653, 102.255884
15.987980, 102.203318

15.979647, 102.191892
16.018956, 102.239303
16.017976, 102.238085

15.955696, 102.171368
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หนา 3

หมูที่ 12

หมูที่ 13

หมูที่ 14

รวม

สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดปาประชาแสนสุข
พื้นที่ทิ้งขยะ ไมมี
สถานที่ราชการ ไมมี
สถานบริการสาธารณสุข ไมมี
สถาบันการศึกษา ไมมี
สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดปาบานหวยยาง หมู 12
พื้นที่ทิ้งขยะ ไมมี
สถานที่ราชการ 1. ทีท่ ำการ อบต.หวยไร
2. โรงเรียนดงเย็น มิตรภาพที่ 167
3. ตูยามตำบลหวยไร (สภ.คอนสวรรค)
สถานบริการสาธารณสุข รพ.สต.ตำบลหวยไร
สถาบันการศึกษา ไมมี
สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดปาซับผักกูด
พื้นที่ทิ้งขยะ ไมมี
สถานที่ราชการ ไมมี
สถานบริการสาธารณสุข ไมมี
สถาบันการศึกษา ไมมี
สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดปาหวยไรซับสมบูรณ
พื้นที่ทิ้งขยะ ไมมี
สถานที่ราชการ.......................2............... แหง
สถานบริการสาธารณสุข.............1...............แหง
สถาบันการศึกษา.................6.....................แหง
สถานที่ตั้งทางศาสนา............15....................แหง
พื้นที่ทิ้งขยะ...................2..........................แหง

16.026288, 102.252601

16.036984, 102.268111
15.971566, 102.187122
15.973806, 102.187274
15.971857, 102.187510
15.970946, 102.186783

15.956980, 102.183220

1.1.8 สาธารณูปโภค
พืน้ ที่
หมูที่ 1

สาธารณูปโภค
(ระบุรายละเอียด)
ไฟฟา มีไฟฟาครบทุกครัวเรือน(การไฟฟาแกงครอดูแล)
ประปา 1.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง
2.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง
ถนน 1. สายบานหวยไร - บานโคกสงา
2. สายบานหวยไร - บานซับผักกูด
3. สายรอบวัด

พิกดั ทางภูมิศาสตร

15.949564, 102.195749
15.953631, 102.193706
15.952639, 102.194376
15.956116, 102.193029
15.953659, 102.193589

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร พ.ศ. 2564-2570

หนา 4

หมูที่ 2

หมูที่ 3

หมูที่ 4

รถโดยสาร สายชัยภูม-ิ ชุมแพ, สายชัยภูม-ิ ขอนแกน
สายกรุงเทพฯ-เชียงคาน, การสื่อสารและโทรคมนาคม
AIS, dtac, Truemove, my By CAT, TOT 3G
ไฟฟา มีไฟฟาครบทุกครัวเรือน(การไฟฟาคอนสวรรคดูแล)
ประปา 1.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง
2.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง
ถนน 1. สายรอบบาน
2. สายรอบวัด
3. สายกลางบาน (ชวงที่ 1)
4. สายกลางบาน (ชวงที่ 2)
5. สายสามแยกตนกระเดา - ถนนลาดยางดงเย็นโคก
มั่งงอย
6. แยกสายสามแยกตนกระเดา - เขาพื้นที่การเกษตร
หมู 2
รถโดยสาร ไมมี
การสื่อสารและโทรคมนาคม
AIS, dtac, Truemove, my By CAT, TOT 3G
ไฟฟา มีไฟฟาครบทุกครัวเรือน(การไฟฟาคอนสวรรคดูแล)
ประปา 1.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง
2.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง
3.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง
ถนน 1. สายบานโคกสงา - บานโคกมน
2. สายบานโคกสงา - พื้นที่การเกษตร
3. สายวัดโคกสงา - สามแยกซับเอ็นอา
4. สายสามแยก(โคกสงา-ซับทอง) - ซับเอ็นอา
5. สายแยก(โคกสงา-ซับเอ็นอา) - พื้นที่การเกษตร
6. สายสามแยก(โคกสงา-ซับทอง) – หนองซอ
7. สายรอบบานรถโดยสาร ไมมี
การสื่อสารและโทรคมนาคม
AIS, dtac, Truemove, my By CAT, TOT 3G
ไฟฟา มีไฟฟาครบทุกครัวเรือน(การไฟฟาแกงครอดูแล)
ประปา 1.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง
2.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง
3.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง

15.937993, 102.214463
15.937322, 102.208552
15.938196, 102.214290
15.936228, 102.215294
15.936573, 102.214127
15.937210, 102.214153
15.946750, 102.200609
15.948906, 102.200715

15.936854, 102.205719
15.934191, 102.203437
15.932899, 102.204088
15.933595, 102.204475
15.933578, 102.204408
15.935195, 102.203685
15.936278, 102.199388
15.934093, 102.192595
15.941650, 102.194318
15.934244, 102.202243

16.014132, 102.237699
16.013814, 102.234653
16.015214, 102.230779

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร พ.ศ. 2564-2570

หนา 5

หมูที่ 5

หมูที่ 6

ถนน 1. สายบานนางสงฆ ขอดคำ(คุมหนาปมน้ำมัน)
2. สายรอบหมูบาน - สามแยก(อางนิวซีแลนด)
3. สาย ทล.201 - วัดปาแกนธรรม
4. สาย ทล.201 - เขาพื้นที่การเกษตรดานทิศใต
5. สายสี่แยก - ทางทิศเหนือ
6. สายสี่แยก - ทางทิศใต
7. สาย ทล.201 - หลังปมน้ำมัน
รถโดยสาร สายชัยภูม-ิ ชุมแพ, สายชัยภูม-ิ ขอนแกน
สายกรุงเทพฯ-เชียงคาน, การสื่อสารและโทรคมนาคม
AIS, dtac, Truemove, my By CAT, TOT 3G
ไฟฟา มีไฟฟาครบทุกครัวเรือน(การไฟฟาคอนสวรรคดูแล)
ประปา 1.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง
2.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง
3.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง
4.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง
ถนน 1.สายบานโสกมูลนาค-ถนนลาดยางดงเย็นโคกมั่งงอย
2. สาย ทล.2054 - สามแยกโสกขาสาร
3. สายบานโสกมูลนาค - คลองอีสานเขียว
4. สามแยกโสกมูลนาค - ทล.2054
5. สามแยกโสกขาวสาร - พื้นที่ตำบลโคกมั่งงอย
6. สายหลังโรงเรียนบานโสกมูลนาค
7. สายรอบบานทิศตะวันออก
8. สายรอบบานทิศตะวันตก
9. สายหนาบานนายสมยศ วิไลวรรณ
10. สายกลางบานไปทางทิศตะวันตก
11. แยกโสกขาวสาร - ประชาแสนสุข
รถโดยสาร สายคอนสวรรค-แกงครอ
การสื่อสารและโทรคมนาคม
AIS, dtac, Truemove, my By CAT, TOT 3G
ไฟฟา มีไฟฟาครบทุกครัวเรือน(การไฟฟาแกงครอดูแล)
ประปา 1.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง
2.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง
ถนน 1. สาย ทล. 201 - พื้นที่การเกษตร(ทางขึ้นเขา)
2. สายโคกไมงาม - ดงเย็น

16.011042, 102.231032
16.014483, 102.234005
16.014853, 102.234319
16.011438, 102.231473
16.014467, 102.236851
16.014128, 102.237739
16.011579, 102.232124

16.006084, 102.266183
16.000413, 102.264876
16.001362, 102.262843
16.007246, 102.251133
16.002547, 102.262769
16.016378, 102.272218
16.001585, 102.264869
15.996608, 102.265078
15.999778, 102.257305
16.007899, 102.268311
16.004001, 102.265961
16.003139, 102.262629
16.003899, 102.264052
16.002975, 102.264691
16.006621, 102.255151

16.003644, 102.228147
16.004126, 102.227088
16.005476, 102.226506
15.999644, 102.222080

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร พ.ศ. 2564-2570

หนา 6

หมูที่ 7

หมูที่ 8

3.สายสามแยกโคกไมงามดงเย็น-โปรงใสไกพนังหินฮาว
4. สาย ทล.201 - รอบบาน
5 สายหมูบาน - พนังหินฮาว
6. สายลาดยาง ทล.201 - ขางสถานีทดสอบพันธุสัตว
รถโดยสาร สายชัยภูม-ิ ชุมแพ, สายชัยภูม-ิ ขอนแกน
สายกรุงเทพฯ-เชียงคาน, การสื่อสารและโทรคมนาคม
AIS, dtac, Truemove, my By CAT, TOT 3G
ไฟฟา มีไฟฟาครบทุกครัวเรือน(การไฟฟาแกงครอดูแล)
ประปา 1.ประปาหมูบ านแบบหอถังสูง
2.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง
3.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง
ถนน 1. สายรอบบานดานทิศตะวันตก
2. สายหมูบานดานทิศใต
3. สายหมูบาน - เขาพื้นที่การเกษตรดานทิศตะวันออก
4. สายหมูบาน - สามแยกวัดปาประชาแสนสุข
5. สายแยกบานหวยยาง - ลำหวยยาง
6. สาย ทล. 201 - ฝายโสกบักตู
7. สายหมูบานทางดานทิศเหนือ
รถโดยสาร สายชัยภูม-ิ ชุมแพ, สายชัยภูม-ิ ขอนแกน
สายกรุงเทพฯ-เชียงคาน, การสื่อสารและโทรคมนาคม
AIS, dtac, Truemove, my By CAT, TOT 3G
ไฟฟา มีไฟฟาครบทุกครัวเรือน(การไฟฟาแกงครอดูแล)
ประปา 1.ประปาหมูบ านแบบหอถังสูง
2.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง
3.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง
ถนน 1. สายถนนลาดยางดงเย็นโคกมั่งงอย -สามแยกหวย
ไรซับผักกูด
2. สาย ทล.201 ขางปมน้ำมัน- พนังหินฮาว
3. สาย ทล.201 - พนังหินฮาว
4. สายถนนลาดยางดงเย็ น โคกมั่ ง งอย – เข า พื้ น ที่
การเกษตร
รถโดยสาร สายชัยภูม-ิ ชุมแพ, สายชัยภูม-ิ ขอนแกน
สายกรุงเทพฯ-เชียงคาน
การสื่อสารและโทรคมนาคม

15.990774, 102.221307
16.005195, 102.226741
16.000315, 102.228932
15.997655, 102.217848

16.039850, 102.263590
16.038339, 102.261667
6.038880, 102.258240
16.037729, 102.255333
16.036976, 102.253348
16.039481, 102.262755
16.036901, 102.257242
16.029603, 102.256868
16.037848, 102.253436
6.039403, 102.261404

15.992287, 102.210305
15.984536, 102.201632
15.978032, 102.196831
15.974623, 102.197527
15.991504, 102.209189
15.984952, 102.201889
15.970934, 102.202089

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร พ.ศ. 2564-2570

หนา 7

หมูที่ 9

หมูที่ 10

หมูที่ 11

AIS, dtac, Truemove, my By CAT, TOT 3G
ไฟฟา มีไฟฟาครบทุกครัวเรือน(การไฟฟาแกงครอดูแล)
ประปา 1.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง
2.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง
ถนน 1. สาย ทล.201 ปาชาซับมวงไข
2. สายหมูบาน - อางซับมวงไข
3. สายรอบหมูบานทางดานทิศใต
4. สายคุมปามวง - พื้นที่การเกษตร
5. สายภายในหมูบาน
6. สายภายในหมูบาน-พื้นที่การเกษตร
รถโดยสาร สายชัยภูม-ิ ชุมแพ, สายชัยภูม-ิ ขอนแกน
สายกรุงเทพฯ-เชียงคาน, การสือ่ สารและโทรคมนาคม
AIS, dtac, Truemove, my By CAT, TOT 3G
ไฟฟา มีไฟฟาครบทุกครัวเรือน(การไฟฟาแกงครอดูแล)
ประปา 1.ประปาหมูบ านแบบหอถังสูง
2.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง
ถนน 1. สายบานซับทอง - วัดปาน้ำผุด
2. สายบานซับทอง - บานหนองไฮ
3. สายขางวัดปาหวยไรซับ สมบูรณ - พื้นที่การเกษตร
(หนองซอ)
4. สายรอบบาน - เขาพื้นที่การเกษตร
5. สายรอบหมูบาน
6. สาย ทล.201 - รอบฝายวิทยาลัยเกษตรกรรมฯ
รถโดยสาร สายชัยภูม-ิ ชุมแพ, สายชัยภูม-ิ ขอนแกน
สายกรุงเทพฯ-เชียงคาน, การสื่อสารและโทรคมนาคม
AIS, dtac, Truemove, my By CAT, TOT 3G
ไฟฟา มีไฟฟาครบทุกครัวเรือน(การไฟฟาแกงครอดูแล)
ประปา 1.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง
2.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง
ถนน 1. สายวัดปาประชาแสนสุข - ทล.2054
2. สายวัดปาประชาแสนสุข - ซับมวงไข
3. สาย ทล.201 - ฝายซับหญาคา
4. สายภายในหมูบาน
5. สายรอบหมูบาน

16.025940, 102.241192
16.019930, 102.241603
16.018759, 102.237489
16.020008, 102.238600
16.019590, 102.242559
16.024854, 102.241329
16.019955, 102.239229
16.019889, 102.240521

15.945072, 102.171024
15.944978, 102.172157
15.949760, 102.174726
5.946745, 102.172808
15.957597, 102.184287
15.946686, 102.173243
15.945753, 102.171751
15.946885, 102.172301

16.025391, 102.246942
16.024946, 102.246561
16.026642, 102.252111
16.026508, 102.250884
16.029090, 102.246151
16.025647, 102.243985
16.025436, 102.248988

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร พ.ศ. 2564-2570

หนา 8

หมูที่ 12

หมูที่ 13

หมูที่ 14

รวม

รถโดยสาร สายชัยภูม-ิ ชุมแพ, สายชัยภูม-ิ ขอนแกน
สายกรุงเทพฯ-เชียงคาน, การสื่อสารและโทรคมนาคม
AIS, dtac, Truemove, my By CAT, TOT 3G
ไฟฟา มีไฟฟาครบทุกครัวเรือน(การไฟฟาแกงครอดูแล)
ประปา 1.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง
2.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง
3.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง
ถนน 1. สาย ทล. 2054 - เขาพื้นที่การเกษตร
2. สายหมูบาน - เขาพื้นทีก่ ารเกษตร
3. สายรอบหมูบานดานทิศเหนือ
4. สายรอบหมูบานดานทิศใต
5. สายสามแยกเขาหมูบาน - คุมหนองฮาง
6. สายหนาโรงเรียนบานหวยยาง - พนังหินฮาว
7. สายรอบบาน - ทล.2054
รถโดยสาร สายชัยภูม-ิ ชุมแพ, สายชัยภูม-ิ ขอนแกน
สายกรุงเทพฯ-เชียงคาน, การสื่อสารและโทรคมนาคม
AIS, dtac, Truemove, my By CAT, TOT 3G
ไฟฟา มีไฟฟาครบทุกครัวเรือน(การไฟฟาแกงครอดูแล)
ประปา 1.ประปาหมูบานแบบหอถัง
2.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง
ถนน 1. สายโรงเรี ย นดงเย็ น ฯ - หมู บ า น(หลั ง ที่ ท ำการ
อบต.)
2. สาย ทล. 201 (โรงผลิตน้ำดื่ม) - บานดงเย็น
รถโดยสาร สายชัยภูม-ิ ชุมแพ, สายชัยภูม-ิ ขอนแกน
สายกรุงเทพฯ-เชียงคาน, การสื่อสารและโทรคมนาคม
AIS, dtac, Truemove, my By CAT, TOT 3G
ไฟฟา มีไฟฟาครบทุกครัวเรือน(การไฟฟาแกงครอดูแล)
ประปา 1.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง
ถนน 1. สายรอบหมูบานทิศตะวันออก
2. สาย ทล. 201 - บานหวยไร
รถโดยสาร สายชัยภูม-ิ ชุมแพ, สายชัยภูม-ิ ขอนแกน
สายกรุงเทพฯ-เชียงคาน, การสื่อสารและโทรคมนาคม
AIS, dtac, Truemove, my By CAT, TOT 3G
ไฟฟา.............2 ระบบ......ครบทุกครัวเรือน

16.044491, 102.270002
16.045807, 102.263160
16.058154, 102.271945
16.041071, 102.273181
16.044949, 102.268750
16.044006, 102.268211
16.043856, 102.268165
16.044548, 102.267905
16.039937, 102.264865
16.043973, 102.268170

15.971519, 102.185455
15.974005, 102.187403
15.971539, 102.185359
15.969958, 102.186653

15.962715, 102.179151
15.961739, 102.180190
15.958541, 102.179373
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ประปา...........35.....บอ...
ถนน............78..... เสนทาง….
รถโดยสาร........3... เสนทางเดินรถ...
การสื่อสารและโทรคมนาคม...ครอบคุมทุกหมูบาน........
หมายเหตุ วิธกี ารระบุพิกัดทางภูมศิ าสตร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม “การหาคาพิกัดละติจูด ลองจิจูด จาก Google Maps”
1.1.9 แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร
(เขียนแสดงแผนที่เสี่ยงภัยของอปท. แยกตามประเภทภัยที่เกิดใน

1.2 สถานการณและแนวโนมการเกิดสาธารณภัย
1.2.1 สถานการณสาธารณภัย
สถานการณสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลหวยไร สวนใหญ
เกิดภัยจากวาตภัย ภัยแลง อัคคีภัย โดยมีปจจัยเสี่ยงมาจากพายุฤดูรอนโดยเฉพาะในพื้นที่หมูที่ 1-14 ที่เกิด
ภัยขึ้นบอยครั้ง และจากสถานการณสาธารณภัยดังกลาว มักจะมีผูประสบภัยที่ไดรับผลกระทบตอชีวิตและ
ทรัพยสิน ตั้งแตการบาดเจ็บเล็กนอยไปจนถึงขั้นรุนแรงเสียชีวิต
1.2.2 สถิติภัย (***ใสเฉพาะภัยที่เกิดขึ้นในพื้นทีข่ อง อปท.***)
สถานการณสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร ที่เกิดขึ้นและสรางความ
สูญเสียตอชีวติ และทรัพยสินของประชาชนในรอบ 5 ปที่ผานมา (พ.ศ.2559-2563) มีดังนี้
(1) อัคคีภัย (Fire)
ตารางที่ 1-1 : สถิติการเกิดอัคคีภยั ขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร
พ.ศ.

2559
2560

จำนวนครั้ง
ที่เกิดภัย (ครั้ง)

พื้นที่ประสบภัย
(หมูท ี่/ชุมชน)

41
21

ไฟปา
ไฟปา

ผลกระทบความเสียหาย
จำนวนบานเรือน
จำนวนบานเรือน
ที่เสียหายทั้งหลัง
ที่เสียหายบางสวน
(หลัง)
(หลัง)
-

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร พ.ศ. 2564-2570

มูลคา
ความเสียหาย
(ลานบาท)
-
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2561
2562
2563
รวม

22
25
27
136

ไฟปา
ไฟปา
ไฟปา
ไฟปา

-

-

-

(ที่มา : องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ขอมูล ณ วันที่.......เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2564 )
(2) วาตภัย (Storm)
ตารางที่ 1-2 : สถิตกิ ารเกิดวาตภัยขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร
จำนวนครั้ง

พ.ศ.

ที่เกิดภัย (ครั้ง)

2559
2560
2561
2562
2563
รวม

4
5
3
12

พืน้ ที่ประสบภัย
(หมูท ี่/ชุมชน)
2,5,6,7,9,11,12
1,5,6,7,8,10,11,12,14
1,2,3,4,5,6,7,9,11

ผลกระทบความเสียหาย
จำนวนบานเรือน
จำนวนบานเรือน
ที่เสียหายทั้งหลัง ที่เสียหายบางสวน
(หลัง)
(หลัง)
64
26
32
122

มูลคา
ความเสียหาย
(ลานบาท)
121,080
69,302

(ที่มา : องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ขอมูล ณ วันที่.......เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2564 )
(3) อุทกภัย (Flood)
ตารางที่ 1-3 : สถิติการเกิดอุทกภัยขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร
พ.ศ.

จำนวนครั้ง
ที่เกิดภัย (ครั้ง)

พื้นที่
ประสบภัย
(หมูที่/ชุมชน)

2559
2560
2561
2562
2563
รวม

-

-

ผลกระทบความเสียหาย
พื้นที่
จำนวน
จำนวนสัตว
การเกษตร
ครัวเรือน
ที่รับผลกระทบ
เสียหาย
ที่ประสบภัย
(ตัว)
(ไร)

-

-

มูลคา
ความเสียหาย
(ลานบาท)

-

-

(ที่มา : องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ขอมูล ณ วันที่.......เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2564 )
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(4) ภัยจากดินโคลนถลม (Landslide)
ตารางที่ 1-4 : สถิตกิ ารเกิดภัยจากดินโคลนถลม ขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร
พ.ศ.

จำนวนครั้ง
ที่เกิดภัย (ครั้ง)

พื้นที่ประสบภัย
(หมูท ี่/ชุมชน)

2559
2560
2561
2562
2563
รวม

-

-

ผลกระทบความเสียหาย
จำนวนบานเรือน
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
ที่ประสบภัย
(คน)
(คน)

-

-

-

มูลคา
ความเสียหาย
(ลานบาท)

-

(ที่มา : องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ขอมูล ณ วันที่.......เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2564 )
(5) แผนดินไหวและสึนามิ (Earthquake and Tsunami)
ตารางที่ 1-5 : สถิตกิ ารเกิดภัยจากแผนดินไหวและสึนามิ องคการบริหารสวนตำบลหวยไร
พ.ศ.
2559
2560
2561
2562
2563
รวม

จำนวนครั้งที่เกิดเหตุ
สถานที่เกิดเหตุ
(ครั้ง)
-

-

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

มูลคาความเสียหาย
(ลานบาท)
-

(ที่มา : องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ขอมูล ณ วันที่.......เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2564 )
(6) ภัยแลง (Drought)
ตารางที่ 1-6 : สถิติการเกิดภัยแลง องคการบริหารสวนตำบลหวยไร
พ.ศ.
2559

จำนวนครั้งที่เกิดเหตุ
สถานที่เกิดเหตุ
(ครั้ง)
-

-

ผลกระทบความเสียหาย
จำนวน
จำนวน
ผูเสียชีวิต
ผูบาดเจ็บ
(คน)
(คน)
-
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2560
2561
2562
2563
รวม

-

-

-

-

-

(ที่มา : องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ขอมูล ณ วันที่.......เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2564 )
(7) โรคระบาด (Pandemic)
ตารางที่ 1-7 : สถิติการเกิดโรคระบาด องคการบริหารสวนตำบลหวยไร
ผลกระทบความเสียหาย
จำนวนครั้งที่เกิดเหตุ
มูลคาความเสียหาย
จำนวน
จำนวน
พ.ศ.
สถานที่เกิดเหตุ
(ครั้ง)
(ลานบาท)
ผูเสียชีวิต
ผูบาดเจ็บ
(คน)
(คน)
2559
2560
2561
2562
2563
รวม
(ที่มา : องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ขอมูล ณ วันที่.......เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2564 )
(8) ภัยจากไฟปาและหมอกควัน (Forest Fire and Smoke)
ตารางที่ 1-8 : สถิติการเกิดไฟปาและหมอกควัน องคการบริหารสวนตำบลหวยไร
พ.ศ.
2559
2560
2561
2562
2563
รวม

จำนวนครั้งที่เกิดเหตุ
สถานที่เกิดเหตุ
(ครั้ง)
41
21
22
25
27
136

ไฟปา
ไฟปา
ไฟปา
ไฟปา
ไฟปา
-

ผลกระทบความเสียหาย
จำนวน
จำนวน
ผูเ สียชีวติ
ผูบ าดเจ็บ
(คน)
(คน)
-
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(ที่มา : องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ขอมูล ณ วันที่.......เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2564 )
(9) ภัยจากสารเคมี (Chemical incidents)
ตารางที่ 1-9 : สถิตกิ ารเกิดภัยจากสารเคมี องคการบริหารสวนตำบลหวยไร
พ.ศ.
2559
2560
2561
2562
2563
รวม

จำนวนครัง้ ที่เกิดเหตุ
สถานที่เกิดเหตุ
(ครั้ง)
-

-

ผลกระทบความเสียหาย
จำนวน
จำนวน
ผูเสียชีวิต
ผูบ าดเจ็บ
(คน)
(คน)
-

มูลคาความเสียหาย
(ลานบาท)
-

(ทีม่ า : องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ขอมูล ณ วันที่.......เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2564 )

(10) ภัยจากการคมนาคม (Transportation)
ตารางที่ 1-10 : สถิติการเกิดภัยจากสารเคมี องคการบริหารสวนตำบลหวยไร
พ.ศ.
2559
2560
2561
2562
2563
รวม

จำนวนครัง้ ที่เกิดเหตุ
สถานที่เกิดเหตุ
(ครั้ง)
18
3
15
36

-

ผลกระทบความเสียหาย
จำนวน
จำนวน
ผูเ สียชีวิต
ผูบาดเจ็บ
(คน)
(คน)
2
15
1
17
15
3
47

มูลคาความเสียหาย
(ลานบาท)
-

(ที่มา : องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ขอมูล ณ วันที่.......เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2564 )
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1.3 สถานการณ/ความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลหวยไร
เขียนอธิบายถึงแนวโนมการเกิดสาธารณภัยที่เกิดขึ้นใน อปท. ในภาพรวม โดยระบุ สาเหตุปจจัยที่
กอใหเกิดสาธารณภัย ความลอแหลม ความเปราะบางที่กอใหเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยประเภท
ตางๆ
ในพื้นที่ โดยสามารถวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลหวย
ไร ไดดังนี้
ตารางที่ 1.11 : ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุที่ทำใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(ตัวอยางปจจัย/สาเหตุที่ทำใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสามารถปรับใหสอดคลองกับบริบทของ อปท. แตละ
อปท.)
ระดับความเสี่ยงภัย
ประเภทของภัย เสี่ยงสูง
เสี่ยง
เสี่ยงต่ำ
ปานกลาง
อุทกภัย
หมูที่ ..-.....
หมูที่ ....-... หมูที่ ..1-14..

ภัยแลง

หมูที่ ..1-14... หมูที่ .......

วาตภัย

หมูท ี่ .......

หมูที่ .......

หมูที่ .1-14.. หมูที่ .......

ปจจัย/สาเหตุ ที่ทำใหเกิดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย
- ไมมีชุมชนอาศัยอาศัยอยูใ นพื้นที่
ประสบอุทกภัย
ความลอแหลม
1.พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ราบสูง ลาดเชิง
เขา
ความเปราะบาง
1.ประชาชนสวนใหญทำอาชีพเกษตรกรจึง
มีความตองการใชน้ำ ในปริมาณมากและ
ตอเนื่องทั้งป
2.ประชาชนขาดจิต สำนักในการอนุรักษ
ตนน้ำลำธาร
3.การปลูกพืชเชิงเดียวเปนจำนวนมาก
ศักยภาพ
1.จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาแหลงน้ำ
ใตดิน
2.พัฒนาองคการความรูสูหมูบานในการ
ทำการเกษตรแบบประสมประสาน
3.สงเสริมการปลูกพืชใชน้ำนอยหรือเลี้ยง
สัตว
ความลอแหลม
1.อาคารบานเรือนมีสภาพการใชงานมา
นาน
2.การกอ สรางอาคารบานเรือนไมเปน ไป
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ประเภทของภัย เสี่ยงสูง

อัคคีภัย

หมูที่ .......

ระดับความเสี่ยงภัย
เสี่ยง
เสี่ยงต่ำ
ปานกลาง

หมูท.ี่ .1-14.. หมูที่ .......

ปจจัย/สาเหตุ ที่ทำใหเกิดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย
ตามมาตรฐานการกอสราง
ความเปราะบาง
1.ประชาชนบางส ว นขาดการติ ด ตาม
ขาวสารจากทางการ
2.ประชาชนยัง ไมใ ห ค วามสำคั ญ ในการ
ปองกันตนเองจากเหตุวาตภัย
3.สภาพพื้นที่ตั้งอยูในเขตมรสุมเขตรอน
ศักยภาพ
1. การพัฒนาองคความรูใหกับประชาชน
เพื่อรับมือกับวาตภัยในพื้นที่ของตนเอง
ความลอแหลม
1.การประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวน
ใหญ
2.อาชีพ เสริม หาของป า ก อ ป ญ หาไฟป า
ตามมา
3.อาคารบานเรือนมีระบบไฟฟาที่เกามาก
4.ระบบไฟฟ า อุป กรณ ไฟฟ าแบบเก ายัง
ไมไดรบั การปรับเปนจำนวนมาก
ความเปราะบาง
1.การทำการเกษตรยังยึดติดแบบเกาซึ่งยัง
ไม ไ ด รั บ การพั ฒ นา เพื่ อ การป อ งกั น
อัคคีภัยและสิ่งแวดลอม
2.ประชาชนขาดจิ ต สำนึ ก ต อ ส ว นร ว ม
กอใหเกิดปญหาอัคคีภัยอยูบอยครั้ง
3.การขาดจิตสำนึกตอสังคม
ศักยภาพ
สร า งความตระหนั ก ในการดู แ ลความ
ปลอดภัยเรื่องการใชไฟฟา
1. สงเสริมความรู แนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง
ในการระงับเกิดอัคคีภัยเบื้องตน
2.หนวยงาน อปท.เพิ่ม ศักยภาพโดยการ
จั ด หาบุ ค ลากร อุ ป กรณ เครื่ อ งมื อ
รถดับ เพลิง รถบรรทุกน้ำ ในการปองกัน
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ประเภทของภัย เสี่ยงสูง

สารเคมีและ
วัตถุอันตราย

หมูที่ .......

ระดับความเสี่ยงภัย
เสี่ยง
เสี่ยงต่ำ
ปานกลาง
หมูที่ .......

ปจจัย/สาเหตุ ที่ทำใหเกิดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย

อัคคีภัย
หมูที่ ..1-14.... ความลอแหลม
1.ความจำเปนที่ตองใชสารเคมีในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ความเปราะบาง
1.สภาวะความเคยชินในการใชสารเคมีใน
ภาคการเกษตร
2.ไมปฏิบัติตามคำแนะจากทาง
สาธารณสุข
3.ประชาชนยังไมใหความสำคัญกับการ
ปองกันตนเองจากสารเคมี
ศักยภาพ
1.สงเสริมความรูในการปองกันการใช
สารเคมีที่กอใหเกิดอันตราย
2.สงเสริมใหทำการเกษตรปลอดสารพิษ
3 .พื้ น ที่ อ บ ต .ห ว ย ไร ไม มี โรงงา น
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ที่ มี ส า ร เค มี ใน ก า ร
ประกอบการอยูในพื้นที่

ฯลฯ
จากการวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใตฐานขอมูล
สถานการณสาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถี่การเกิดภัย และปจจัยที่ทำใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
สามารถจัดลำดับความเสี่ยงจากมากไปหานอยตามลำดับได ดังนี้
ตารางที่ 1-13 : ลำดับความเสี่ยงภัยขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร
ภัยทีเ่ กิดจากธรรมชาติ
ภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย
1. วาตภัย
1. อัคคีภัย (ไฟปา)
2. ภัยแลง
2. ภาวะโลกรอน
3. อัคคีภยั
3. อุทกภัย
4. อุทกภัย
4. ………….
5. ภัยจากดินโคลนถลม
5. ………….
1.4 ปฏิทินสาธารณภัยประจำป
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ในช ว งระยะเวลาที่ ผา นมา มี ก ารเกิ ด สาธารณภั ย ขึ้น บ อ ยครั้งและเกิ ด ขึ้ น เป น ประจำในชว ง
ระยะเวลาหนึ่ง จึงทำให (ระบุชื่อ อปท.) สามารถคาดการณการเกิดภัยไดมากขึ้น ไดแก อุทกภัย ภัยแลง วาต
ภัย อัคคีภัย ไฟปา (ระบุเฉพาะประเภทภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่) นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน)
ก็ยังเปนสาธารณภัยที่เกิดบอยครั้งมากขึ้น ซึ่งการคาดการณทำไดยากเพราะเปนพฤติกรรมของมนุษย เวนแต
ในบางชวงระยะเวลาหากมีการใชถนนมาก เชน เทศกาลตางๆ ก็มีแนวโนมจะเกิดมากขึ้น
ตารางที่ 1-13 : ปฏิ ทิ น สาธารณภั ย ขององค การบริห ารส ว นตำบลห ว ยไร เพื่ อเป นแนวทางในการ
เตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไวลวงหนาองคการบริหารสวนตำบลหวยไร จึงทำปฏิทินสาธารณ
ภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนี้

ภัย/เดือน

ม.ค.

ก.พ.

ระยะเวลาที่เกิดภัย
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

อุทกภัย
ฤดูแลง

ภัยแลง

ฝนทิ้งชวง

แผนดินไหว
พายุฤดูรอน
ปใหม ตรุษจีน

ปใหม

อัคคีภัย
ไฟปา
อุบัติเหตุ
ทางถนน

ปใหม

สงกรานต

ปใหม

ภัยหนาว
ฯลฯ
หมายเหตุ : ……………… เฝาระวังตลอดทั้งป
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บทที่ ๒
นโยบายและยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร มีเปาหมายสูงสุด “การรูรับ-ปรับตัว-ฟน
เร็วทั่ว-อยางยั่งยืน” (Resilience) โดยนำกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร และกรอบแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย ประกอบกับแนวโนมสถานการณภัยที่เพิ่มมากขึ้น พรอมทั้งบทเรียนการจัดการสาธารณภัยที่ผานมา
นำมาทบทวน ปรับปรุง และจัดทำแผนฉบับนี้ใหเปนไปตามขอเท็จจริงเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อใหทุกหนวยงานใชเปนแนวทางในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมี
สาระสำคัญ ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.1 นโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร
องคการบริหารสวนตำบลหวยไร กำหนดนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหาร
สวนตำบลหวยไร ตามนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ดังนี้
2.1.1 มุ ง เน น การลดความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย ด ว ยการสร า งความตระหนั ก รู ใ ห ทุ ก ภาคส ว น
ของสังคมไทยเขาใจความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหครอบคลุมทุกมิติ เพื่อนำไปสูการประเมินความเสี่ยงและการใช
ขอมู ลความเสี่ยงประกอบการวางแผน การลงทุน และการตัดสินใจอยางรูเทาทันภัย
2.1.2 เสริมสรางความเขมแข็งการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนใหยกระดับมาตรฐานระบบ
การจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินของประเทศใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการทุกระดับ
พรอมทั้งการบรรเทาทุกขและชวยเหลือสงเคราะหผปู ระสบภัยไดอยางรวดเร็ว ทั่วถึง และทันตอเหตุการณ
2.1.3 สรางระบบการฟนฟูอยางยั่งยืนโดยจัดใหมีการซอมสรางและฟนฟูใหกลับคืนสูสภาวะปกติโดยเร็ว
หรือดีกวาเดิม และปลอดภัยกวาเดิม เพื่อลดความเสี่ยงเดิมและปองกันความเสี่ยงใหม
2.1.4 สรา งการเป น หุ น ส ว นในการจั ด การความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย ร ว มกั บ หน ว ยงานเครื อ ข า ย
ทัง้ ภายในประเทศและระหวางประเทศ ใหครอบคลุมทุกมิติ
2.1.5 เสริมสรางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปญ ญา โดยการยกระดับศักยภาพ
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ อปท.
2.2 วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวนตำบลหวยไร
(ให อปท. กำหนดวัตถุประสงคของแผนฯ ใหสอดคลองกับวัตถุป ระสงคของของแผนการปองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ/จังหวัด/อำเภอ)
2.3 วิสัยทัศน
(ให อปท.กำหนดวิสั ย ทั ศ น ให ส อดคลอ งกั บ วิ สั ย ทั ศน ข องแผนการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
แหงชาติ/จังหวัด/อำเภอ)
2.4 พันธกิจ
(ให อปท. กำหนดพันธกิจใหสอดคลองกับพันธกิจของแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ/
จังหวัด/อำเภอ)
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2.5 เปาหมาย
(ให อปท. กำหนดเปาหมายใหส อดคลองกับ เป าหมายของแผนการปอ งกันและบรรเทาสาธารณภั ย
แหงชาติ/จังหวัด/อำเภอ)

2.6 ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ แบงออกเปน 2 ตัวชี้วัด ไดแก
ตัวชี้วดั
เปาหมาย
2.6.1 การลดความ (1) อัตราการเสียชีวิตจากสาธารณภัยตอประชากร 100,000 คน
สู ญ เสี ย และความ (2) จำนวนผูไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยตอประชากร 100,000 คน
เสียหาย
(3) ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากสาธารณภัยโดยตรงตอผลิตภัณฑมวลรวม
ของประเทศ
(4) ความเสียหายจากสาธารณภัยที่มีตอโครงสรางพื้นฐานที่สำคัญ และการหยุดชะงัก
ของบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน ในจำนวนนั้นรวมถึงสถานพยาบาลและสถานศึกษา
ดวยการพัฒนาโครงสรางและบริการพื้นฐานใหมีความพรอมรับมือและสามารถฟนกลับ
ไดเร็วเมื่อเกิดสาธารณภัย
2.6.2 ก า ร เ พิ่ ม (1) จำนวนแผนการป อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย ที่ มีก ารบรรจุอ งค ป ระกอบ
ศั ก ย ภ า พ ใน ก า ร ประเด็นการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
จั ด การความเสี่ ย ง (2) ความรวมมือระหวางประเทศดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยอยางยั่งยืน
จากสาธารณภัย
(3) ขีดความสามารถระบบเตือนภัย โดยการจัดหาเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ
และประชาชนสามารถเขาถึงการแจงเตือนภัยและขอมูลความเสีย่ งสาธารณภัย

2.7 ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ยุทธศาสตรของแผนฉบับนี้ เปนการตอบสนองตอวัตถุประสงค วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของแผน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนยกระดับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยไปสูมาตรฐานตามหลัก
สากล เพื่อสรางการรูเทาทันภัยและภูมิคมุ กันใหกับทุกภาคสวน ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 5

การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยัง่ ยืน
การสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตใชนวัตกรรมดานสาธารณภัย

ยุทธศาสตรที่ 1 การมุง เนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(1) เปาประสงค
(1.1) เพื่อ จัดการความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น โดยการลดความเปราะบาง และความลอแหลม
พรอมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมพรอมรับกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
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ธารณภัย

(1.2) เพื่อให ทุกภาคสวนดำเนินการลดความเสี่ยงที่มีอยูเดิมและปองกันไมใหเกิดความเสี่ยง
ใหม
(2) กลยุทธ
(2.1) พัฒนาและสงเสริมใหมีความเขาใจความเสี่ยงจากสาธารณภัยในทุกภาคสวน
(2.2) พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(2.3) สงเสริมใหทุกภาคสวนและทุกระดับเสริมสรางความเปนหุนสวนในการลดความเสี่ยงจากสา

ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ
(1) เปาประสงค
(1.1) เพื่อยกระดับ มาตรฐานระบบการจัดการสาธารณภั ยในภาวะฉุก เฉินเป นไปอยา งมี
มาตรฐาน เอกภาพ และยืดหยุน โดยการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(1.2) เพือ่ ใหผปู ระสบภัยไดรับความชวยเหลือบรรเทาทุกขอยางรวดเร็ว ทั่วถึง และทันตอเหตุการณ
(1.3) เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยใหนอย
ที่สุด
(2) กลยุทธ
(2.1) พัฒนามาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินอยางมีเอกภาพ
(2.2) พัฒนาระบบและเครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ
(2.3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข
ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน
(1) เปาประสงค
(1.1) เพื่อฟนฟูใหผูประสบภัยไดรับการสงเคราะหชวยเหลืออยางรวดเร็ว ทั่วถึง ตอเนื่อง
เป น ธรรม สอดรั บ กั บ ความจำเป น ในการให ค วามช ว ยเหลือ และสามารถกลั บ ไป
ดำรงชีวิตไดตามปกติ
(1.2) เพื่ อฟนฟูพื้ นที่ป ระสบภั ยใหมีการซอมสรางและฟนสภาพใหก ลับ คืนสูสภาวะปกติ
โดยเร็วหรือใหดีกวา และปลอดภัยกวาเดิม
(2) กลยุทธ
(2.1) พัฒนาระบบการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย (Post - Disaster Need
Assessment : PDNA)
(2.2) พัฒนาแนวทางบริหารจัดการดานการฟนฟู
(2.3) เสริมสรางแนวทางการฟนฟูใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer)
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ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ประเทศ

(1) เปาประสงค
(1.1) เพื่อใหทุกภาคสวนมีความตระหนัก และเขารวมเปนหุนสวนในการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยอยางยัง่ ยืน
(1.2) เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยในระดับชาติและนานาชาติ
(1.3) เพื่อยกระดับการประสานความชวยเหลือดานมนุษยธรรมอยางมีเอกภาพ
(2) กลยุทธ
(2.1) เสริมสรางการเปนหุนสวนยุทธศาสตรดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระหวาง
(2.2) พัฒนาระบบการประสานความชวยเหลือดานมนุษยธรรมทีม่ ีเอกภาพ
(2.3) ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานดานมนุษยธรรม
(2.4) สงเสริมความเปนประเทศที่มีบทบาทนำดานการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย

ยุทธศาสตรที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตใชนวัตกรรมดานสาธารณภัย
(1) เปาประสงค
(1.1) เพื่อเสริมสรางระบบบริหารจัดการ การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปญญา ใหการจัด
การความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยระบบอัจฉริยะอยางมีประสิทธิภาพ
(1.2) เพื่ อสรางภูมิคุมกัน ดว ยการรูเทาทั น ภั ยให กั บประชาชนทุ กช วงวัย อยางเสมอภาค
และการมีสว นรวมของผูมสี วนไดสวนเสีย (Stakeholder) จากทุกภาคสวน
(2) กลยุทธ
(2.1) พัฒนาระบบสารสนเทศดานสาธารณภัย
(2.2) พัฒนาการจัดการองคความรูด า นการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(2.3) พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ
(2.4) สงเสริมการลงทุนดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยแบบมีสวนรวมจากภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
(2.5) เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
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ยุทธศาสตรที่ 1
_________________________________________________

ยุทธศาสตรที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 4

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

การมุงเนนการลด
ความเสี่ยง
จากสาธารณภัย

การจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินแบบบูรณาการ

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การฟนฟูอยางยัง่ ยืน

การสงเสริมการเปน
หุนสวนระหวางประเทศ
ในการจัดการความเสีย่ ง
จากสาธารณภัย

ยุทธศาสตรที่ 5
___________________________________________________

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตใชนวัตกรรมดานสาธารณภัย

แผนภาพที่ 2-1 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร พ.ศ.
2564-2570 ฉบับนี้มุงตอบสนองตอยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อสรางความเชื่อมั่น
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบาทสำคัญเปนอยางมากใน
การเตรียมความพรอมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย หากไดรับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปญ ญา
ทองถิ่นก็จะสามารถทำใหชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยการมีสวนรวมของคนหลากหลาย
กลุม ในชุมชน
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2.8 แหลงที่มาและวิธีการงบประมาณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการ
บริหารสวนตำบลหวยไร
2.8.1 งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่
งบประมาณ

องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแหงพื้นที่

สาระสำคัญ

(1) ใหองค กรปกครองสวนท องถิ่นตั้งงบประมาณรายจ ายประจำป ในการป องกั นและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตพื้นที่ของตน เพื่อใชดำเนินการตั้งแตระยะกอนเกิด ขณะเกิดและหลังเกิดสา
ธารณภัย โดยเฉพาะงบประมาณเพื่อใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนที่เกิดขึ้น
เฉพาะหนาและระยะยาว เชน การอพยพ การจัดการศูน ยพักพิ งชั่ วคราว การสงเคราะห
ชวยเหลือผูประสบภัย การสาธารณสุข การสื่อสาร การรักษาความสงบเรียบรอย และการ
สาธารณูปโภค เปนตน
(2) ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สนั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อ การป อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย ในพื้ นที่ของตนใหเปนไปตามแผนการปอ งกั น และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ซึ่งกำหนดใหมีแผนและขั้นตอนขององคกรปกครองสวนท องถิ่นในการจัดหาวัสดุอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใช และยานพาหนะ พรอมทั้งจัดใหมีเครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอื่นใดในการแจง
ใหประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย
(3) ใหมีการตั้งงบประมาณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ่นของตนตาม
กรอบแนวทางตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก
1) พระราชบั ญ ญัติ สภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และที่ แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตำบลมีหนาที่ตองทำในเขต
องคการบริหารสวนตำบล (4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
มาตรา 50 ภายใต บั ง คั บ แห งกฎหมาย เทศบาลตำบลมี ห น า ที่ ต อ งทำในเขต
เทศบาล (1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
มาตรา 53 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาทีต่ องทำในเขตเทศบาล
(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 50
มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาที่ตองทำในเขตเทศบาล
(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 53
3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
4) พระราชบั ญญั ติ กำหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอำนาจให แก องค กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 ให เทศบาล เมื อ งพั ท ยา และองค ก ารบริห ารส ว นตำบลมี อ ำนาจ
และหน าที่ในการจัด ระบบการบริการสาธารณะ เพื่ อ ประโยชนข องประชาชนในท อ งถิ่น
ของตนเอง (29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอำนาจหนาที่ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่ นของตน (22) การป องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
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งบประมาณ

สาระสำคัญ

- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให แก องค กรปกครองส วนท องถิ่ น
เรื่อง กำหนดอำนาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให แก องค กรปกครองส วนท องถิ่ น
เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตำบล
ในการใหบริการสาธารณะ
5) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วาด ว ยการรั บ เงิน การเบิ ก จ า ยเงิน การฝากเงิ น
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547
- ข อ 89 องค กรปกครองส วนท องถิ่ นอาจจ ายขาดจากเงิ นสะสมได ไม เกิ น ร อยละ
สี่สิบของงบประมาณรายจายเพื่อการลงทุนของปนนั้ โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น ภายใต
เงื่อนไข...
- ขอ 91 ภายใตบังคับขอ 89 ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึน้ ใหผบู ริหารทองถิ่น
อนุมัติใหจายขาดเงินสะสมไดตามความจำเปนในขณะนั้น โดยใหคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2559
- ขอ 4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหน วยงานที่
ขอรับเงินอุดหนุนได...
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอำนาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- ขอ 6 กรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมวาจะ
มี การประกาศเขตให ความช วยเหลื อผู ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น หรือ ไม ก็ ต าม องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถดำเนินการชวยเหลือประชาชนในเบือ้ งตน โดยฉับพลันทันที เพื่อ
การดำรงชีพ หรือบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา หรือระงับสาธารณภัย หรือเพื่อคุมครองชีวิต
และทรัพยสิน หรือปองกันภยันตรายที่จะเกิดแกประชาชนไดตามความจำเปน ภายใตขอบ
อำนาจหนาที่ตามกฎหมาย โดยไมตองเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ในกรณีการชวยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาและฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัย
หรือ การส งเสริม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต หรือ การป อ งกั น และระงับ โรคติ ด ต อ หรื อ การ
ชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอยใหเสนอคณะกรรมการใหความเห็นชอบกอน
- ขอ 7 กรณีมีความจำเปนตองใหความชวยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือ
ฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัย ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการ ดังนี้
(1) กรณีมีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูป ระสบภัยพิ บัติ
กรณี ฉุ ก เฉิ น ในพื้ น ที่ เกิ ด ภั ย ให ร ายงานอำเภอ หรื อ จั ง หวั ด หรื อ หน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ ง
เพื่อพิจารณานำเงินทดรองราชการเพื่อการชวยเหลือผูป ระสบภัยพิบัติ ใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัย
(2) กรณีมิ ไดป ระกาศเขตใหความช วยเหลือผูป ระสบภัย พิ บัติ กรณี
ฉุก เฉิ น ในพื้ น ที่ เกิ ด ภั ย ในการชว ยเหลื อ ประชาชน ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาใหความชวยเหลือ
- ขอ 11 การใหความชวยเหลือประชาชนผูประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติ

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร พ.ศ. 2564-2570

หนา 25

งบประมาณ

สาระสำคัญ

ฉุกเฉิน มีลักษณะเปนการชวยเหลือทีจ่ ำเปนที่ตองแกไขโดยฉับพลันในการดำรงชีพและความเปนอยู
ของประชาชน หรือเปนการซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิม อันเปนการบรรเทาความเดือดรอน
เฉพาะหนา องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถใหความชวยเหลือไดทันที ภายใตขอบอำนาจ
หนาที่ตามกฎหมาย
กรณี สิ่ ง สาธารณประโยชน ที่ อ ยู ในความรั บ ผิ ด ชอบขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับความเสียหาย หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นวา การซอมแซม
ใหคืนสูสภาพเดิมจะไมคุมคาและการกอสรางใหมจะเกิดประโยชนตอทางราชการมากกวาให
เสนอคณะกรรมการเป นผูพิ จ ารณาใหความเห็น ชอบก อ นการใช จา ยงบประมาณ โดยให
คำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง
- ขอ 16 (1) การชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉินใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพิ จารณาใชจายงบประมาณชวยเหลื อประชาชนตามหลักเกณฑ ของ
กระทรวงการคลัง โดยอนุโลม
- ขอ 18 กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จำเปนเรงดวน ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเบิกจายจากงบกลาง ประเภทเงินสำรองจาย ในขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป โดยโครงการ ไมจำเปนตองอยูใ นแผนพัฒนาทองถิ่น
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
- ขอ 5 ในกรณี ที่ อ งคก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ค วามจำเป น ต อ งเบิ ก จ า ย
คาใชจายใหแกอาสาสมัคร เพื่อเปนคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิเบิกจายได
9) ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจาย
ของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
- ข อ 4 อ าสาสมั ค รที่ ไ ด รั บ ค ำสั่ งจาก ผู อำน วยการ ผู บั ญ ชาการ
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมาย แลวแตกรณี เพื่ อการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่หรือนอกเขตพื้นทีไ่ ดรับคาใชจายในอัตราตอคนตอวัน
- ขอ 5 องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ สามารถจายคาใชจายใหแก
อาสาสมัครในสังกัดของตนตามขอ 4 ทั้งนี้ ใหคำนึงถึงฐานะทางการเงินการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดวย...
- ขอ 6 กรณีมีการสั่งใชอาสาสมัครซึ่งมิไดสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แหงพื้นที่ ใหตนสังกัดเบิกจายจากเงินงบประมาณของสวนราชการ

2.8.2 งบกลาง
งบประมาณ

สาระสำคัญ
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งบประมาณ

สาระสำคัญ

1. เงินทดรองราชการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยเงินทดรองราชการ
เพือ่ ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน

เมื่อคาดหมายวาจะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเวลาอันใกล หรือเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ใด ใหจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร หรือสวนราชการที่มีเงินทดรองราชการใชวงเงินทดรองราชการในระหวาง
ที่ยังไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจาย มีวตั ถุประสงคเพื่อดำเนินการชวยเหลือโดย
เรงดวนตามความจำเปนและเหมาะสม โดยมุงหมายที่จะบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหน าของ
ผูประสบภัยพิ บั ติ แตมิได มุงหมายที่ จะชดใช ความเสี ยหายให แก ผู ใด การใช จ ายเงินตองเป น
คาใชจายที่จำเปนในการดำรงชีพและความเปนอยูของประชาชนหรือเปนการซอมแซมใหคืนสูส ภาพ
เดิม อันเปนการบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา โดยไมสามารถใชจายเงินทดรองราชการเพื่อ
สรางสิ่งกอสรางใหมได ซึ่งการเบิกจ ายเงินใหถื อปฏิบั ติตามหลั กเกณฑ วิธีการ และอั ตราการ
ชวยเหลือที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีแนวทางการใชจายเงินทดรองราชการตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการ เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ดังนี้
(1) วงเงินในเชิงปองกันหรือยับยั้ง เมื่อคาดหมายวาจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ขึ้นในเวลาอันใกล และจำเปนตองรีบดำเนินการโดยฉับพลัน ใหจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ใชเงินในเชิงปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้นได โดยไมตอ งประกาศเขตการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉกุ เฉิน ภายในวงเงินไมเกิน 10,000,000 บาท
(1.1) ในกรณีกรุงเทพมหานคร ใหเปนอำนาจหนาที่ของกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนผูม ีอำนาจอนุมัติจายเงิน
(1.2) ในกรณี จังหวัด อื่น ให เปน อำนาจของสำนั ก งานปอ งกัน และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด โดยผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอำนาจอนุมัติจายเงิน
โดยการใชจายเงินใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขที่กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(2) วงเงินในการช วยเหลือผูประสบภัยพิบัติ เมื่ อภัยพิ บัติ ฉุกเฉินเกิดขึ้นในทองที่
ใหผูมีอำนาจดำเนินการประกาศใหทองที่นั้นเปนเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน ตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(2.1) กรณี เกิ ด ในกรุงเทพมหานคร ให เป น อำนาจของอธิ บ ดี กรมป อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัย
(2.2) กรณี เกิดในจังหวัดอื่น ใหเปนอำนาจของผูวาราชการจังหวัด รวมกั บ
คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)
เมื่อไดมีการประกาศใหทองที่นั้นเปนเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินแลวใหสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการชวยเหลือผูประสบภัย
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการ
เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบตั ิกรณีฉุกเฉิน

2. เงินสำรองจาย เพื่อกรณีฉุกเฉิน กรณีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดมีความจำเปนตองใชจายงบประมาณ นอกเหนือจากที่ไดรับ
หรือจำเปนเรงดวนที่ตอ งดำเนินการ การจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรงบประมาณแลวไมเพียงพอและมีความจำเปนเรงดวนที่จะตอง
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สาระสำคัญ
รีบ ดำเนิน การ เพื่ อ มิใหเกิ ดความเสี ยหายแก ทางราชการ ให ส วนราชการขอรั บ จั ด สรร
งบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสำรองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน ใหกระทำ
ไดในกรณีที่เปนรายจาย ดังนี้
(1) เปนรายจายเพื่อการปองกันหรือแกไขสถานการณอันมีผลกระทบตอความสงบ
เรียบรอยของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ
(2) เปนรายจายที่จำเปนตองจายเพื่อการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติ
สาธารณะรายแรง
(3) เป น รายจ า ยที่ ไ ด รั บ จั ด สรรงบประมาณไว แ ล ว แต มี จ ำนวนไม เ พี ย งพอ
และมีความจำเปนเรงดวนของรัฐตองใชจายหรือกอหนี้ผูกพันงบประมาณโดยเร็ว
(4) เปนรายจายที่ไมไดรบั จัดสรรงบประมาณ แตมีภารกิจจำเปนเรงดวนที่จะตอง
ดำเนินการและตองใชจายหรือกอหนี้ผูกพันงบประมาณโดยเร็ว
ทั้งนี้ ใหดำเนินการตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายงบกลาง
รายการเงินสำรองจาย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน พ.ศ.2562

2.8.3 เงิน นอกงบประมาณ เปนบรรดาเงินทั้งปวงที่หนวยงานของรัฐจัดเก็บหรือไดรับไวเปน
กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอื่นใด ที่ตองนำสงคลัง แตมี
กฎหมายอนุญาตใหสามารถเก็บไวใชจายได โดยไมตองนำสงคลัง
งบประมาณ
งบประมาณสนับ สนุน
จากองคกร/หนวยงานตาง ๆ
ภาคเอกชน ทั้งในประเทศ
และระหวางประเทศ

สาระสำคัญ
เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เปนหนวยงานกลางในการประสานและผลั กดันการดำเนินงาน
ใหเปนไปตามหลักการ ขอกำหนดและเงื่อนไขขององคกรผูใหการสนับสนุน และไมขัดแยง
กับแนวทางการดำเนินงานในแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แหงชาติ พ.ศ. ….
โดยแบงเปนเงินบริจาค กองทุน และอื่นๆ ดังนี้
(1) เงินบริจาค คือ เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาค รวมทั้งดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสิน
ดังกลาว โดยการใชเงินบริจาคใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงิน
หรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. 2526 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การรับบริจาคและการใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2542 รวมถึงระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
(2) กองทุน คือ เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหกองทุน รวมทั้งดอกผลที่เกิดจากเงินหรือ
ทรัพ ยสิน ดังกล าว ซึ่งการใชก องทุ นในการชวยเหลือ ผู ป ระสบภัย ให เปน ไปตามระเบีย บ
กฎหมายที่เกี่ยวของ เชน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือ
ผูประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2542 เปนตน
(3) อื่น ๆ คือ เงินสนับสนุนในการชวยเหลือผูประสบภัยทีน่ อกเหนือจากเงินบริจาคและกองทุน

งบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณขององคกร
แผนปฏิปกครองส
บัติการในการป
วนทอองถิงกั่นนและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร พ.ศ. 2564-2570

หนา 28

งบกลาง
งบนอกงบประมาณ

แผนภาพที่ 2-1 : แหลงงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร

บทที่ 3
หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
3.1 วงจรการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย

วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เปนแนวทางการจัดการสาธารณภัยที่อธิบายใหเห็นถึง
ลักษณะวงจร เพื่อรับมือกับภัยซึ่งมีลักษณะการเกิดที่ยากแกการคาดการณผลที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจมีรูปแบบการเกิด
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ไมซำ้ เดิม และไมจำเปนตองเปนลำดับกอนหลังเสมอไป (Non Linear) จึงตองมีการดำเนินการในลักษณะเปนวงรอบ
(Closed Loop) อยางตอเนื่อง ไมสามารถแยกสวนเฉพาะในแตละกระบวนการ ดังนั้น การจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยจึงเปนการจัดการสาธารณภัยแบบองครวม (Holistic Approach) เพื่อความปลอดภัยอยางยั่งยืน
ตั้งแตการปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม การเผชิญเหตุ และบรรเทาทุกข ตลอดจนการฟนฟู
ซึ่งการดำเนินการในแตละหวงเวลาการเกิดสาธารณภัยอาจมีความคาบเกี่ยวกัน (Over lap) รวมทั้งระยะเวลา
ในการดำเนินการขึ้นอยูกับความรุนแรงของภัยเปนสำคัญ ดังแผนภาพที่ 3-1

ปรับจากที่มา : TorqAid. (2016). TorqAid disaster risk management framework: seven key diagrams.
https://www.preventionweb.net. (2019, November :25)
แผนภาพที่ 3-1 วงจรการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM)
เพือ่ ความปลอดภัยอยางยั่งยืน (Resilience)

3.2 กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ในการดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยใน (ระบุชื่อ
อปท.) จะมีองคกรที่เกี่ยวของในการอำนวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติตั้งแตระดับประเทศ
ซึ่งกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร ตองมีการเชื่อมโยงและรับ
นโยบายแผนงานแนวทางมาดำเนินการ รวมทั้งการประสานกับหนวยงานบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับ
อำเภอ และระดับจังหวัดดวย
3.2.1 ระดับนโยบาย
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(1) คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.)
มีหนาที่กำหนดนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ บูรณาการพัฒนาระบบ
การป องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหวางหนวยงานของรัฐและหนวยงานภาคเอกชนใหมีป ระสิทธิภาพ
โดยมี อ งคป ระกอบ และอำนาจหน าที่ ต ามที่ ร ะบุ ในมาตรา 6 และมาตรา 7 แห งพระราชบั ญ ญั ติป อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
(2) คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ (กปอ.)
มีหนาที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการปองกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ
และประสานงานระหว า งหน ว ยงานของรั ฐ โดยมี อ งค ป ระกอบ และอำนาจหน า ที่ ต ามระเบี ย บสำนั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. 2564
(3) คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัตแิ หงชาติ (กภช.)
มีหนาที่เสนอ และจัดทำมาตรการ แนวทาง นโยบาย แผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบตั ิ
แหงชาติ แผนงาน และโครงการในการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัตแิ หงชาติ เพื่อเปนกรอบในการดำเนินงาน
ของหนวยราชการที่เกี่ยวของ โดยมีองคประกอบ และอำนาจหนาที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
3.2.2 ระดับปฏิบัติ
กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระดับปฏิบัติเปนศูนยกลางในการอำนวยการและการประสานการ
ปฏิบั ติของหนวยงานและภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายใตแนวคิ ด
“ศู น ย ปฏิ บั ติ การฉุ กเฉิ น (Emergency Operation Center : EOC) )” โดยเรี ยกชื่ อว า กองบั ญ ชาการป อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภั ย แห งชาติ /กองอำนวยการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แต ล ะระดับ มี หน าที่
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยดวยการบังคับบัญ ชา อำนวยการ ควบคุม กำกับ และประสานการ
ปฏิบัติ ระหวางภาคสวนตั้งแตภาวะปกติจนถึงเมื่อคาดวาจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัย โดยจะตองมีการกำหนด
โครงสราง อำนาจหนาที่ และมอบหมายเจาหนา ที่ป ฏิบั ติงานในภารกิจ หนาที่ตาง ๆ และตองมีก ารจัดทำ
แนวปฏิบัติหรือคูมือการปฏิบัติงานตามขั้นตอนในแตละระดับการปฏิบัติการ (Level of Activation) รวมทั้ ง
ตองจัดใหมีสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities) สำหรับการปฏิบัติงาน โดยเมื่อเกิดหรือคาดวาจะ
เกิดสาธารณภัยขึ้นกลไกดังกลาวจะปรับเขาสูกระบวนการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินโดยการจัดตั้ง “ศูนยบัญชาการ
เหตุการณ” ขึ้น ซึง่ แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งองคกรปฏิบตั กิ ารจัดการในภาวะฉุกเฉินจะกลาวตอไปในบทที่ 5
(1) กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.)
ทำหนาที่บังคับบัญชา อำนวยการ ควบคุม กำกับ ดูแลและประสานการปฏิบัติการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ โดยมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเปนผูบัญ ชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และปลัดกระทรวงมหาดไทย
เปนรองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ 3)
มี รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทย และกรณี ก ารจั ด การสาธารณภั ย ร า ยแรงอย า งยิ่ ง (ระดั บ 4)
มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีทไี่ ดรบั มอบหมาย เปนผูควบคุมสั่งการ และบัญชาการ
(2) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
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ทำหนาที่ประสานงาน บูรณาการขอมูล และการปฏิบัติการของหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งใน
สวนของสรรพกำลัง เครื่องมืออุป กรณ แผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหา
สาธารณภัยทั้งระบบในภาวะปกติ และในภาวะใกลเกิดภัย ทำหนาที่เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตาม และเฝาระวัง
สถานการณ รวมถึ งวิเคราะห ขอ มู ล ที่ เกี่ ยวขอ ง ประเมิ น สถานการณ และแจ งเตื อนภั ยพรอ มทั้ งรายงาน
และเสนอความเห็นตอผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแตระดับ
การจั ด การสาธารณภั ย เพื่ อ ตั ด สิ น ใจในการรั บ มื อ โดยมี อ ธิ บ ดี ก รมป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
เปนผูอำนวยการกลาง
(3) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.)
ทำหนาที่อำนวยการ ควบคุม สนับ สนุน และประสานการปฏิบัติการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ในพื้น ที่จังหวัดที่ รับ ผิดชอบ โดยมีผูวาราชการจังหวัด/ผูอำนวยการจั งหวัด เป นผูอ ำนวยการ
รองผู วาราชการจัง หวั ดที่ ผูวา ราชการจั งหวัด มอบหมาย และนายกองคก ารบริห ารสว นจั งหวัด เป น รอง
ผูอำนวยการ ทั้งนี้ ใหมีการจัดประชุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อยางนอยปละ 2 ครั้ง
(4) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.)
ทำหน าที่ อำนวยการ ควบคุ ม สนั บ สนุ น ประสานการปฏิ บั ติ ในการป องกั น และบรรเทา
สาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทำแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญ เหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย
ให ส อดคล อ งกั บ แผนการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กรุงเทพมหานคร รวมทั้ งดำเนิน การสนั บ สนุ น
การปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเปนหนวยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รบั ผิดชอบ
โดยมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผูอำนวยการเปนผูรับผิดชอบ มีอำนาจหนาที่และแนวทางปฏิบั ติ
ตามหมวด 3 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ องคประกอบและอำนาจหนาที่
ใหเปนไปตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกำหนด
(5) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขต (กอปภ.สนข.)
ทำหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน
และมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการกรุงเทพมหานครตามที่ไดรับมอบหมาย โดยใหสวนราชการและหนวยงาน
ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งภาคเอกชนที่อยูในเขตพื้นที่รวมปฏิบัติงานในกองอำนวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยสำนักงานเขต

(6) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (กอปภ.อ.)
ทำหน าที่ อำนวยการ ควบคุ ม สนั บสนุ น และประสานการปฏิ บั ติ กั บองค กรปกครองส วนท องถิ่ น
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผูวาราชการจังหวัดหรือกองอำนวยการ
ปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอำเภอ/ผูอำนวยการอำเภอ เปนผูอำนวยการ
ทั้งนี้ ใหมีการจัดประชุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
(7) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา)
ทำหนาทีอ่ ำนวยการ ควบคุม ปฏิบตั ิการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจงเตือนภัย
เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พรอมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเมืองพัทยา
ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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อำเภอ รวมถึงมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้ง
สนับ สนุน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหอ งคกรปกครองสวนทอ งถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดตอหรือ ใกลเคีย ง
หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อไดรับการรองขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา/ผูอำนวยการเมืองพัทยา เปนผูอำนวยการ ทั้งนี้ ใหมีการ
จัดประชุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา อยางนอยปละ 2 ครั้ง
(8) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.)
ทำหนาที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบตั กิ ารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจงเตือนภัย
เมื่ อเกิดสาธารณภัยขึ้น พรอมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาล
ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอ รวมถึงมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้ง
สนับ สนุน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหอ งคกรปกครองสวนทอ งถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดตอหรือ ใกลเคีย ง
หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อไดรับการรองขอ โดยมีนายกเทศมนตรี/ผูอำนวยการเทศบาล เปนผูอำนวยการ ทั้งนี้ ใหมีการจัด
ประชุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล อยางนอยปละ 2 ครั้ง
(9) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบล (กอปภ.อบต.)
ทำหนาที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจงเตือนภัย
เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พรอมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหาร
สวนตำบลใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอ รวมถึงมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามที่ไดรับ มอบหมาย
พรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดตอหรือใกลเคียง
หรือ เขตพื้ น ที่อื่ น เมื่ อไดรับ การรองขอ โดยมี น ายกองคก ารบริห ารสว นตำบล/ผูอำนวยการองค การบริหาร
ส วนตำบลเปนผูอ ำนวยการ ทั้งนี้ ใหมีการจัดประชุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการ
บริหารสวนตำบล อยางนอยปละ 2 ครั้ง และมีองคประกอบ ดังนี้

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร

ประกอบดวย
1. นายกองคการบริหารสวนตำบลหวยไร
2. ปลัดองคการบริหารสวนตำบลหวยไร
3. ผูอำนวยการสวนกองคลัง
4. ผูอำนวยการสวนการศึกษา
5. ผูอำนวยการสวนกองชาง
6. เจาหนาที่/พนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. กำนัน/ผูใหญบาน/ผูนำชุมชน
8. ผูแทนหนวยงานของรัฐที่นายอำเภอเห็นสมควรแตงตัง้

ผูอำนวยการ
รองผูอำนวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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9. ผูแทนสถานศึกษาที่นายกองคการบริหารสวนตำบลหวยไร เห็นสมควรแตงตั้ง
กรรมการ
กรรมการ
10. ผูแทนองคการสาธารณกุศลในพื้นที่ ที่นายก องคการบริหารสวนตำบลหวยไร
เห็นสมควรแตงตัง้
กรรมการ
12. ผูอำนวยการสวน...........
กรรมการและเลขานุการ
หมายเหตุ อาจปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงกรรมการไดตามที่นายอำเภอเห็นสมควร
อำนาจหนาที่
1. จัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และแผน
ที่เกี่ยวของเพื่ออำนวยการ ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. กำหนดแนวทางปฏิบตั ิเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย เชน จัดใหมี
การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนตน
3. จัดตั้งทีมเฝาระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะห สถานการณสาธารณภัย และแจงเตือนภัยเมื่อเกิด
หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ และใหจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉนทองถิ่น เพื่อควบคุม
และบัญชาการ การเผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นที่
4. รวบรวม จัดทำคลังขอมูลทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และฐานขอมูลความเสี่ยงภัย
ในพื้นทีอ่ ปท.
5. ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
6. สนับ สนุนการปอ งกันและบรรเทาสาธารณภัย ให แกอ งคกรปกครองสว นทองถิ่น แหงพื้ นที่ห รือพื้ น ที่
ใกลเคียงเมื่อไดรบั การรองขอ
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แผนภาพที่ 3-2 กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

3.3 บทบาท หนาที่ และแนวทางปฏิบตั ิรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของระดับ อปท.
3.3.1 การปฏิบัติรวมกับอำเภอและจังหวัด
(1) จัดเจาหนาที่ประสานอำเภอและจังหวัด ในชวงระยะขณะเกิดภัย พรอมทั้งรายงานสถานการณ
สาธารณภัยทีเ่ กิดขึ้นตามขอเท็จจริงเปนระยะๆ
(2) กรณีสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรงใหประสานขอกำลังสนับสนุนจากกองอำนวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/จังหวัด ตามลำดับ
3.3.2 การปฏิบัตริ วมกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ขางเคียง
(1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ ขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร และสาธารณภัยมีความ
รุนแรงขยายเปนวงกวาง ใหผูอำนวยการทองถิ่นองคการบริหารสวนตำบลหวยไร รายงานผูอำนวยการอำเภอ
พรอมทั้งประสานกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ซึ่งมีพื้นที่
ติดตอหรือใกลเคียง) ใหสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
(2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตำบลโคกมั่งงอย องคการบริหารสวน
ตำบลชองสามหมอ ซึ่งมีพื้นที่ติดตอหรือใกลเคียง ใหผูอำนวยการทองถิ่นองคการบริหารสวนตำบลหวยไร ให
การสนับ สนุน การป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภัย ที่ เกิด ขึ้ น เพื่ อเป น การบู รณาการและการประสานการ
ปฏิบตั งิ านรวมกัน
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3.3.3 การปฏิบัตริ วมกับหนวยทหารในพืน้ ที่
ในการปฏิ บัติการป อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย รว มระหวางพลเรือ นกั บ ทหารนั้น จะตอ งมี
การประสานงานกันอยางใกลชิด เพื่อเป นการสนับ สนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอำนวยการปองกั น
และบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร และศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น องคการบริหาร
สวนตำบลหวยไรกับ (ระบุหนวยงานทหารในพื้นที่) ทั้งนี้ ฝายทหารอาจพิจารณาจัดตั้งศูนยประสานงานหรือ
ศูนยปฏิบัติงานรวมระหวางพลเรือนกับทหาร ขึ้นอยูกับระดับของหนวยและสถานการณสาธารณภัยนัน้ ๆ โดยมี
แนวทางปฏิบัติสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม แผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2564 และขอตกลงวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหวาง
ผู อ ำนวยการจั ง หวั ด กั บ หน ว ยงานทหารในพื้ น ที่ ทั้ ง นี้ ร ายละเอี ย ดการแบ ง มอบพื้ น ที่ ในการช ว ยเหลื อ
ผูประสบภัยพิบัตขิ องหนวยทหาร
3.3.4 การปฏิบตั ิรวมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร เปนศูนยกลางใน
การประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อใหสามารถติดตอประสานงาน สั่งการ รายงาน
การปฏิบัติและสถานการณระหวางทุกหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางตอเนื่อง รวดเร็ว และเชื่อถือได โดยมีแนวทาง
ปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) จัดเจาหนาที่ประสานงานกับศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตำบลหวยไร (กรณีเกิด
สาธารณภัย) เพื่อรวมปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัยใหเปนไป
อยางมีเอกภาพ
(2) จัดทำแผนประสานงานกับ องคการสาธารณกุ ศล และให อ งคการสาธารณกุ ศล ในจังหวัด
จัดเจาหนาที่ประสานงานกับองคการบริห ารสวนตำบลหวยไร ตลอด 24 ชั่วโมง พรอมอุปกรณ และบุคลากรที่
สามารถปฏิบัติภารกิจได
(3) องคการบริหารสวนตำบลหวยไร และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล รวมกับองคการ
สาธารณกุศลจัดทำแนวทางปฏิบัติในการสนั บ สนุนทรัพยากร เจาหนาที่ อุป กรณ และเครื่องมือ เพื่อการ
ปฏิบตั ิงานขององคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแตละระดับ
(4) กรณีที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ถาองคการสาธารณกุศลไปถึงพื้นที่ประสบภัยกอน เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ ใหกั้นเขตพื้นที่อันตรายและกันไมใหผูทไี่ มเกี่ยวของเขาไปยังพื้นที่อันตราย พรอมทัง้ แจงหนวยงาน
หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยทันที เพื่อดำเนินการควบคุมสถานการณสาธารณภัย
(5) กรณีที่ไดรับการประสานจากองคการบริหารสวนตำบลหวยไรหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ เชน
ตำรวจ เทศบาล เปนตน ใหองคการสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และใหรายงานตัวที่
ศูนยปฏิบัตกิ ารฉุกเฉินหรือผูอ ำนวยการทองถิ่น เพือ่ รับมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ
(6) กรณี ห ลั งเกิ ด สาธารณภั ย ให อ งค ก ารสาธารณกุ ศ ล องค ก รเอกชน ชว ยเหลือ เจ าหน า ที่
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ และพื้นที่รองรับการอพยพ ประสาน
หน ว ยแพทยและพยาบาล อีก ทั้งให การรัก ษาพยาบาลเบื้ องตนแกผูป ระสบสาธารณภัย พรอ มทั้งลำเลีย ง
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ผูไดรบั บาดเจ็บสงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล โรงพยาบาลประจำอำเภอ รวมทั้งอพยพชวยเหลือ
ผูประสบสาธารณภัยไปยังที่ปลอดภัยหรือพื้นทีร่ องรับการอพยพ
ตารางที่ 3-1 : รายนามภาคประชาสังคม และองคการสาธารณกุศลในพืน้ ที่ (ระบุชื่อ อปท.)
ลำดับที่
รายนามภาคประชาสังคม
โทรศัพท/โทรสาร
รายชื่อผูประสานงาน
และองคการสาธารณกุศล
1.
มูลนิธิสวางคุณธรรม จ.ชัยภูมิ
082-1957144
นายวิชาญ แจงไสว
จุดหวยไร
2.
มูลนิธสิ วางพุทธธรรมแกงครอ
อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ
3.
มูลนิธิรวมกตัญู จุดอำเภอ
061-4962704
ส.ต.สมปอง บัวพิมพ
คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
4.
………………………………………
5.
………………………………………

3.4 ขอบเขตสาธารณภัย
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติฉบับนี้ ใหเปนไปตามความหมาย
“สาธารณภัย” ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ดังนี้
“อัค คี ภั ย วาตภั ย อุ ท กภั ย ภั ย แล ง โรคระบาดในมนุ ษ ย โรคระบาดสัต ว โรคระบาดสั ต ว น้ ำ
การระบาดของศั ต รู พื ช ตลอดจนภั ย อื่ น ๆ อั น มี ผ ลกระทบตอ สาธารณชน ไม ว า เกิ ด จากธรรมชาติ
มี ผู ท ำให เ กิ ด ขึ้ น อุ บั ติ เ หตุ หรื อ เหตุ อื่ น ใด ซึ่ ง ก อ ให เ กิ ด อั น ตรายแก ชี วิ ต ร า งกายของประชาชน
หรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และ
การกอวินาศกรรมดวย”

3.5 ระดับการจัดการสาธารณภัย
ระดั บ การจั ดการสาธารณภั ยแบ งเป น 4 ระดั บ ทั้ งนี้ ขึ้ นกั บ พื้ น ที่ ประชากร ความซั บ ซ อน หรื อ
ความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ตลอดจนศักยภาพดานทรัพยากร ที่ผูมีอำนาจตามกฎหมายใชดุลย
พินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเขาควบคุมสถานการณเปนหลัก ดังนี้
ระดับ

การจัดการ

1

สาธารณภัยขนาดเล็ก

2

สาธารณภัยขนาดกลาง

3

สาธารณภัยขนาดใหญ

ผูมีอำนาจตามกฎหมาย

ผูอำนวยการอำเภอ ผูอำนวยการทองถิ่น และ/หรือ
ผูชวยผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม และสั่งการ
ผูอำนวยการจังหวัด หรือผูอ ำนวยการกรุงเทพมหานคร
ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ
ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร พ.ศ. 2564-2570

หนา 37

4

สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีทนี่ ายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ
เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่องคการบริห ารสวนตำบลห วยไร นายกองคการ
บริหารสวนตำบลหวยไร ในฐานะผูอำนวยการทองถิ่นตามพระราชบัญญัตปิ องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.
2550 มาตรา 20 จะเขาดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่โดยเร็วเปนลำดับแรก มีอำนาจสั่ง
การ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานและอาสาสมัคร รวมทั้งติดตามสถานการณที่เกิดขึ้น
ประเมินโอกาสการขยายความรุนแรงของภัย เพื่อรายงานนายอำเภอใหเสนอตอผูวาราชการจังหวัดพิจารณา
ประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัยขนาดเล็กเปนสาธารณภัยขนาดกลางตอไป

3.6 กฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เปนกฎหมายหลักในการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภั ยของประเทศ โดยมี กฎหมาย/ ระเบี ยบ/ ประกาศ/ คำสั่ งอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข องสนั บสนุ นการจั ดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้
3.6.1 กฎหมายหลัก
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวของ รวม 9 ฉบับ ไดแก
(1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการชดเชยความเสียหายแกผูเสียหายจากการบำบัดภยันตราย
จากสาธารณภัย พ.ศ. 2554
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2553
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการแตงตั้งและการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองกรณีผูประสบภัย
หรือเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน รองขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห หรือบริการอื่นใด พ.ศ. 2552
(5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจำตัวเจาพนักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2554
(6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
(7) ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัคร
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
(8) ประกาศกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องแบบหนังสือรับรองผูประสบภัย
(9) ประกาศกรมป องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย เรื่อง หลั กเกณฑ วิ ธี การ และเงื่อนไขการใช จ าย
เงินทดรองราชการในเชิงปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
3.6.2 กฎหมาย/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คำสั่ง ที่สำคัญเพื่อการสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(1) พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ. 2534 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีทเี่ กี่ยวของ ไดแก
(1.1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม
(1.2) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประสานงานดานสาธารณูปโภค พ.ศ. 2540
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(1.3) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือผูประสบ
สาธารณภัย พ.ศ. 2542
(1.4) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปองกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. 2547
(1.5) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารทรัพยากรน้ำแหงชาติ พ.ศ. 2561
(1.6) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ พ.ศ. 2552
และที่แกไขเพิ่มเติม
(1.7) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพิ่มเติม
(1.8) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแหงชาติ พ.ศ. 2541
(2) ระเบียบกระทรวงการคลังที่เกีย่ วของ ไดแก
(2.1) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
- หลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563
(2.2) ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว า ด ว ยเงิ น ทดรองราชการเพื่ อ ช ว ยเหลื อ คนไทยใน
ตางประเทศ พ.ศ. 2562
(2.3) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน
ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. 2562
(2.4) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินทดรองราชการเพื่อการปองกันและขจัด
ภาวะมลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. 2527
(3) พระราชบัญญัต/ิ ระเบียบ ประกาศ/ คำสั่งอื่นๆ
(3.1) พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497
(3.2) พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
(3.3) พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507
(3.4) พระราชบัญญัตกิ าชาด พ.ศ. 2499
(3.5) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 2457
(3.6) พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558
(3.7) พระราชบัญญัติสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ
หรือการปฏิบัติตามหนาทีม่ นุษยธรรม พ.ศ. 2543
(3.8) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
(3.9) พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542
(3.10) พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการงาน พ.ศ. 2554
(3.11) พระราชบัญ ญั ติสงเคราะหขาราชการ ผูไดรับ อันตรายหรือการป วยเจ็ บเพราะเหตุ
ปฏิบัตริ าชการ พ.ศ. 2546
(3.12) พระราชบัญญัตจิ ัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551
(3.13) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
(3.14) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535
(3.15) พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(3.16) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
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(3.17) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558
(3.18) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. 2535
(3.19) พระราชบัญญัตวิ ตั ถุอันตราย พ.ศ. 2535
(3.20) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559
(3.21) พระราชบัญญัตคิ วบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530
(3.22) พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490
(3.23) พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. 2558
(3.24) พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537
(3.25) พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496
(3.26) พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540
(3.27) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
(3.28) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
(3.29) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
(3.30) พระราชบัญญัตทิ รัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
(3.31) พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562
(3.32) พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพงตอความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. 2560
(3.33) พระราชบัญญัตกิ ารชวยเหลือกูภัยทางทะเล พ.ศ. 2550
(3.34) พระราชบัญญัตสิ าธารณสุข พ.ศ. 2535
(3.35) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
(3.36) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
(3.37) พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ.2522
(3.38) พระราชบัญญัตกิ ารนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522
(3.39) พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2535
(3.40) พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509
(3.41) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485
(3.42) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535

บทที่ 4
การปฏิบัติกอนเกิดภัย
ยุทธศาสตรที่ 1 : การมุงเนนการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัย
การลดความเสี่ย งจากสาธารณภัย เปน แนวคิด และวิธีป ฏิบัติในการลดโอกาสของความรุน แรง
และผลกระทบที่เกิดจากสาธารณภัยไดดวยการประเมินความเสี่ยง เพื่อนำมากำหนดนโยบาย แผน และมาตรการ
เพื่อแกไขตนเหตุของปญหาในการลดความเสี่ยงที่เกิดแกชุมชนและสังคม โดยการมุงเนนการลดความเสี่ยงที่มีอยูเดิ ม
และปอ งกัน ไมใหเ กิด ความเสี่ย งใหมดว ยการลดความลอ แหลม ลดปจ จัย ที ่ท ำใหเกิด ความเปราะบาง
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และเพิ่มศักยภาพในการจัดการใหสังคมมีความพรอมในการเผชิญเหตุ และฟนฟูใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม
อันนำไปสูก ารรูร ับ - ปรับตัว - ฟนเร็วทั่ว - อยางยั่งยืน (Resilience)
ความเสีย่ งจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัยทำใหเกิดการสูญเสียตอชีวิต
รางกาย ทรัพยสิน ความเปนอยูและภาคบริการตางๆในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต
ซึ่งสามารถแทนดวยสมการแสดงความสัมพันธของปจจัยที่เกี่ยวของกับความเสี่ยง ไดแก ภัยความลอแหลม
ความเปราะบางและศักยภาพ ดังนี้
ความเสี่ยง (Risk) = ภัย (Hazard) x ความลอแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability)
ศักยภาพ (Capacity)
การวิเ คราะหค วามเสี่ย ง, การประเมิน ความเสี่ย ง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการกำหนด
ลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะหภัยที่เกิดขึ้นและประเมินสภาวะการเปดรับตอ
ความเสี่ยง (exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity) ในการรับมือของชุมชน
ที่อาจเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน การดำรงชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนการวิเคราะหความนาจะเปนในการ
เกิดผลกระทบจากภัยในพื้นทีห่ นึ่ง ๆ มีประโยชนในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงอยางมีระบบ
ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษยที่อาจนำมา
ซึง่ ความสูญเสียตอชีวติ ทรัพยสิน ตลอดจนทำใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ความลอแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผูคน อาคารบานเรือน ทรัพยสิน ระบบตางๆ
หรือองคประกอบใดๆ มีที่ตั้งอยูในพื้นที่เสี่ยงและอาจไดรับความเสียหาย
ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ทำใหชุมชนหรือสังคม
ขาดความสามารถในการปกปองตนเอง ทำใหไมสามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไมสามารถฟนฟูไดอยาง
รวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปจจัยเหลานี้มีอยูในชุมชนหรือสังคมมานานกอนเกิดสาธารณภัย
และอาจเปนปจจัยทีท่ ำใหผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น
ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถที่จะกระทำการอยางใดอยางหนึ่ง หรือความสามารถ
ที่อาจจะพัฒนาตอไปใหเปนประโยชนมากขึน้

4.1 แนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
การลดความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย ในแต ล ะประเทศไม ส ามารถดำเนิ น การให บ รรลุ เป า หมายได
โดยบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง หรื อ หน ว ยงานใดหน ว ยงานหนึ่ ง เนื่ อ งจากสาธารณภั ย เป น เรื่ อ งของคนทุ ก คน
จึงจำเปนตองมีการกำหนดแนวทางใหดำเนินการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยรวมกันทุกภาคสวนของประเทศ
ทั้งนี้ ระดับสากลและระดับภูมิภาคไดมีการจัดทำกรอบการดำเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และไดมีการยอมรับแนวคิดในการปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยง
จากสาธารณภั ย หรื อ Disaster Risk Reduction: DRR ขึ้ น เพื่ อ ให เ ข า ใจความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย
เสริมสรางศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ลงทุนดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อใหมี
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ภูมิคุมกัน ในการพรอมรับมือและฟนคืนกลับไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งพัฒ นาศักยภาพเพื่อเตรียมพรอมในการ
เผชิญ เหตุสาธารณภัยอยางมีประสิทธิภาพ และการฟนสภาพและซอมสรางใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม
ในชวงการฟนฟู

4.2 เปาประสงค

4.2.1 เพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยการลดความเปราะบาง และความลอแหลม พรอมทั้งการ
เพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมพรอมรับกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
4.2.2 เพื่อใหมมี าตรการ ใหทุกภาคสวนลดความเสี่ยงที่มอี ยูเ ดิมและปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงใหม

4.3 กลยุทธการมุงเนนการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัย
กลยุทธที่ 1 พัฒนาและสงเสริมใหมีการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยระดับทองถิ่น

ดังนี้

(1) แนวทางปฏิบตั ิในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพืน้ ที่
องคการบริหารสวนตำบลหวยไร มีแนวทางการปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภั ย

(1.1) สงเสริมและสนับสนุนใหมีกระบวนการประเมินความเสี่ยง ประกอบดวย
(1) จัดทำฐานขอมูลเพื่ อสนั บ สนุนการบริห ารจัดการสาธารณภัย เชน ฐานขอมูลสถิ ติ
สาธารณภัย ฐานขอมูลผูประสบภัย ฐานขอมูลเจาหนาที่และอาสาสมัคร ฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญ และฐานขอมูลอื่นๆ
ที่จำเปนเพื่อใหพรอมเรียกใชงานไดทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน และมีการเชื่อมโยงขอมูลทุกภาคสวนในทุกระดับ
โดยกำหนดใหมีขอตกลงระหวางหนวยงานในการขอใชขอมูลที่เปนประโยชนในการประเมินความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยรวมกัน เพื่อใหไดแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ทั้งนี้ ใหมีการปรับปรุงฐานขอมูลเชิงสถิติเพื่อการ
ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยอยางสม่ำเสมอ
(1.2) วิเคราะหความเสี่ยงโดยสรางฉากทัศน/สถานการณสมมุติ (Scenario - base risk assessment)
เปนการใชสถานการณหรือสถิติของภัยที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพื่อคนหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Future
Risk Scenario) หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสียใน
พื้นที่นำความรูและแนวทางปฏิบัติจากภูมิปญญาทองถิ่นมาปรับใชรวมกับความรูเชิงวิทยาศาสตร ผนวกกับปจจัย
ทีเ่ กี่ยวของกับความเสี่ยงในทุกมิติ (Inclusive DRR)
(2) แนวทางปฏิบตั ิในการใชผลการประเมินความเสี่ยงเพือ่ การวางแผน
องคการบริหารสวนตำบลหวยไรวางแผนเพื่อปองกันความเสี่ยง แกไขปญหาความเปราะบาง และความ
ลอแหลม การเตรียมความพรอมและเพิ่มศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในทุกระดับ โดยนำผลการ
ประเมินความเสี่ยงมาเปนแนวทางในการกำหนดแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยจากทุ ก
หนวยงานมาใชในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามภัยประเภทตางๆ เพื่อจัดลำดับความสำคัญและจัดสรร
ทรั พยากร รวมถึ งการสรางนวั ตกรรมและใช เทคโนโลยี เพื่ อการจั ดการความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย บรรจุ ใน
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และแผนพัฒนาทองถิ่น
ดังนี้
ตารางที่ 4-1 : แผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
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(ตั วอยางการจัดทำแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสามารถปรับใหส อดคลอ ง
กับบริบทของ อปท. แตละ อปท.)
พื้นทีแ่ ละระดับความเสีย่ ง
ประเภทของภัย
อุทกภัย

ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต่ำ

ม. .....
ม. .....
ม. .....

ม. .....
ม. .....
ม. .....

ม. .....
ม. .....
ม. .....

แนวทางการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย
1. จั ด ทำฐานข อ มู ล สถิ ติ
เพื่อนำมาวิเคราะหพื้นที่
เสี่ยงภัย
2. สรางระบบการแจงเตือน
ภัยใหมีประสิทธิภาพ
3 . วิ เคราะห ป จจั ยเสี่ ยง
และสาเหตุของการเกิดภัย
4. ประเมิ น ความเสี่ ย งภั ย
จากอุ ทกภั ยและดิ น
โค ล น ถ ล ม โด ย ก าร
ประเมิ น ภั ย และความ
ล อแหลมเพื่ อ ประเมิ น
โอกาสหรื อ ความเป น
ไปได ที่ จะเกิ ดอุ ทกภั ย
แ ล ะ ดิ น โค ล น ถ ล ม
รวม ทั้ งศึ กษ าวิ ธี ลด
ผลกระทบ เพื่ อ นำไป
กำห นดมาตรการที่
เหมาะสมในการบริหาร
จั ดการภั ยจากอุ ทกภั ย
และดินโคลนถลม

แผนงาน/
โครงการในการลด
ความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย
ใชโครงสราง
1. โครงการขุดลอก
ลำน้ำสาธารณะ
และการขุดสระกักเก็บ
น้ำเพื่อปองกันและ
แกไขปญหาภัยแลง
และอุทกภัย
2. การสรางอางเก็บ
กักน้ำ และสราง
ระบบระบายน้ำ
3. ปลูกไมคลุมหนา
ดิน กันดินพังทลาย
4. โครงการกอสราง
ฝาย/เขื่อนปองกัน
ตลิ่งริมแมน้ำ
5. โครงการขุดเจาะ
บอบาดาล
6. โครงการรณรงค
ปลูกปา/หญาแฝก
ฯลฯ
ไมใชโครงสราง
1. การฝกอบรมให
ความรูในการ
ชวยเหลือตนเองเมื่อ
เกิดอุทกภัย
2. โครงการดาน
การจัดทำขอมูล
สถิติภัย
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แหลง
หนวยงาน
รับผิดชอบ งบประมาณ

1. อปท.
2. อำเภอ
2. จังหวัด
3.หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
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1. งบประมาณ
รายจาย
ประจำป
2.งบประมาณ
อื่น

พื้นทีแ่ ละระดับความเสีย่ ง
ประเภทของภัย

ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต่ำ

ภัยจากการ ม. .....
คมนาคมและ ม. .....
ขนสง
ม. .....

ม. .....
ม. .....
ม. .....

ม. .....
ม. .....
ม. .....

แนวทางการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย

1. การกำหนดจุดเสี่ยงของ
การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท าง
ถนน
2. วิ เคราะห ป จจั ยเสี่ ยง
และสาเหตุของการเกิดภัย

หนวยงาน
แผนงาน/
โครงการในการลด รับผิดชอบ
ความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย
3. โครงการดาน
การพัฒนาระบบ
การแจงเตือนภัย
ใชโครงสราง
1. โครงการ
ปรับปรุงถนน
2. โครงการ
กอสราง
ถนนลาดยาง
ไมใชโครงสราง
1.โครงการอบรมให
ความรู วินัยจราจร
แกประชาชน
นักเรียน นักศึกษา
2. โครงการณรงค
การสวมหมวก
นิรภัย/คาดเข็มขัด
นิรภัย
3. สงเสริม
มาตราการตรวจจับ
กวดขันวินัยจราจร
4. กิจกรรมประชุม
หนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อรวม
วิเคราะหจุดเสี่ยง
5. กิจกรรมประชุม
หนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อรวม
วิเคราะหปจจัย
เสี่ยง และสาเหตุ
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แหลง
งบประมาณ

พื้นทีแ่ ละระดับความเสีย่ ง

แผนงาน/
ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต่ำ แนวทางการลดความ
โครงการในการลด
ประเภทของภัย
เสี่ยงจากสาธารณภัย
ความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย
ของการเกิดภัย
6. กิ จ กรรมประชุ ม
ห น ว ย ง า น ที่
เกี่ยวขอ งเพื่อจัดทำ
แผนที่ เสี่ ยงภั ยระบุ
เส น ท า ง ที่ เกิ ด
อุบัติเหตุซำ้ ซาก
ฯลฯ
อัคคีภัย
ม. ..... ม. .....
ม. ..... 1. จัดทำฐานขอมูลสถิติ 1. จัดตัง้ ศูนยเตรียม
ม. ..... ม. .....
ม. ..... เพื่อนำมาวิเคราะหพื้นที่ ความพรอมปองกัน
ม. ..... ม. .....
ม. ..... เสี่ยงภัย
ภัยชุมชนจากภัย
2. วิเคราะหปจจัยเสี่ยง
อุทกภัย วาตภัย
และสาเหตุของการเกิดภัย และอัคคีภัย
2. โครงการดาน
การจัดทำขอมูล
สถิติภัยฯลฯ
ภัยแลง

ม. .....
ม. .....
ม. .....

ม. .....
ม. .....
ม. .....

ม. .....
ม. .....
ม. .....

1. จัดทำฐานขอมูลสถิติ
เพื่อนำมาวิเคราะหพื้นที่
เสี่ยงภัย
2. วิเคราะหปจจัยเสี่ยง
และสาเหตุของการเกิดภัย

ใชโครงสราง
1. โครงการขุดลอก
ลำน้ำสาธารณะ และ
การขุดสระกักเก็บน้ำ
เพื่อปองกันและ
แกไขปญหาภัยแลง
และอุทกภัย
2. การสรางอางเก็บ
กักน้ำ และสราง
ระบบระบายน้ำ
3. โครงการกอสราง
ฝาย/เขื่อนปองกัน
ตลิ่งริมแมน้ำ
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แหลง
หนวยงาน
รับผิดชอบ งบประมาณ

1. อปท.
2. อำเภอ
2. จังหวัด
3.หนวยงาน
ทีเ่ กี่ยวของ

1. งบประมาณ
รายจาย
ประจำป
2.
งบประมาณ
อื่น

1. อปท.
2. อำเภอ
2. จังหวัด
3.หนวยงาน
ทีเ่ กี่ยวของ

1. งบประมาณ
รายจาย
ประจำป
2.
งบประมาณ
อื่น
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พื้นทีแ่ ละระดับความเสีย่ ง
ประเภทของภัย

ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต่ำ

แนวทางการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย

หนวยงาน
แผนงาน/
โครงการในการลด รับผิดชอบ
ความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย
4. โครงการขุดเจาะ
บอบาดาล
ฯลฯ
ไมใชโครงสราง
1. โครงการดาน
การจัดทำขอมูล
สถิติภัย
2. โครงการดาน
การพัฒนาระบบ
การแจงเตือนภัย
ฯลฯ

แหลง
งบประมาณ

ฯลฯ
หมายเหตุ (สามารถเพิ่มเติมประเภทภัย/แผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ใหสอดคลองกับบริบทของ อปท. แตละ อปท.)
(3) แนวทางปฏิ บั ติ ในการสร างความรู ความเข าใจเรื่ องการลดความเสี่ ยงจากสาธารณภั ย
เพือ่ นำไปสูการปฏิบัติ
องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ไดกำหนดใหมีสรางความรูความเขาใจเรื่องการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยเพื่อนำไปสูการปฏิบัติ ดังนี้
(3.1) สรางความรูความเขาใจให แกประชาชนและทุกภาคสวนไดรับทราบความเสี่ยงของพื้น ที่
ตนเอง เพื่อใหมีความตระหนัก เขาใจความเสี่ยงในพื้นที่รูเทาทันภัย และเตรียมความพรอมรับมือกับสาธารณภัย
ในการวางแผนและการลงทุนในการลดความเสี่ย งจากสาธารณภัย โดยการสนับ สนุนใหสื่อประชาสัมพัน ธ
ทุกแขนงมีบทบาทในการรณรงคประชาสัมพันธเพื่อปลูกฝงจิตสำนึกดานความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน เชน
การใชถนนอยางปลอดภัย การใชอุปกรณไฟฟาภายในบาน การเตรียมการในการรับมือ สาธารณภัย โดยเฉพาะ
อย างยิ่งสื่อประชาสัม พัน ธที่ สามารถเขาถึงประชาชนไดอยางมีป ระสิทธิภาพ เชน วิท ยุ โทรทั ศน หนังสือ
อินเตอรเน็ต
(3.2) จัดทำ ปรับปรุง และพัฒนาคูมือการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk
Assessment Guideline) โดยใหหนวยงานภาคในระดับทองถิ่น ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยรวมกับ
ผูมสี วนไดสวนเสียในภาคสวนตางๆ ไดรับรูความเสี่ยงของพื้นที่
(3.3) ส งเสริม และสนั บ สนุ น ให อ งค ก รเครือ ข า ยในการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และอาสาสมัครตางๆ มีสวนรวมในการรณรงค
ในเรื่องความปลอดภัยอยางตอเนื่อง
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กลยุทธที่ 2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมุงเนนการปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงใหมและลดความเสี่ยงที่มี
อยู เดิมดวยมาตรการและวิธีการที่ หลากหลายในการปองกันและลดความลอแหลม เปราะบาง และเพิ่มศักยภาพ
ในการเตรีย มความพรอ มในการเผชิญ เหตุ รวมทั้ งฟนฟู ให กลับ คืนสภาพไดอยางรวดเร็ว และดีขึ้นกวาเดิ ม
โดยพิจารณาเลือกใชวิธีการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) แนวทางปฏิบัตใิ นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เชน
(1.1) ย า ยที่ ตั้ ง ชุ ม ชน หมู บ า นและอาคารสถานที่ อ อกนอกพื้ น ที่ เ สี่ ย งต อ การเกิ ด
สาธารณภัย หรือการออกแบบโครงสรางและใชวสั ดุในการกอสรางที่มีความคงทนและปลอดภัย
(1.2) กำหนด/จัดทำโซนนิ่ง เพื่อวางแผนการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย
(1.3) จัดทำผังเมือง โดยคำนึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความเสี่ยงจากสาธารณภั ย
และมีการบังคับใชอยางเครงครัด พรอมทั้งจัดทำกฎระเบียบมาตรฐานดานความปลอดภัยในชุมชนที่อยูอาศัย
(2) แนวทางปฏิบตั ใิ นการปองกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยง (Risk Prevention and Mitigation)
ดำเนินการปองกันและลดผลกระทบ โดยดำเนินการทั้งที่ใชโครงสราง และไมใชโครงสราง
เพื่ อ ขจั ด หรือ ลดโอกาสที่ ส าธารณภั ย จะสร างผลกระทบต อ บุ ค คล ชุ ม ชนหรือ สั งคม เพื่ อ เตรีย มการด า น
ทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและความพรอมไวรองรับสถานการณสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น ทั้งการปองกัน
บรรเทาและระงับภัยใหมีความพรอมที่จะเผชิญสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2.1) มาตราการเชิงใชโครงสราง
การปองกันและลดผลกระทบโดยใชโครงสราง หมายถึง การใชสิ่งกอสรางที่มนุษยสรางขึ้น
เช น อาคาร เขื่อน กำแพง อางเก็บน้ำ ฝาย เหมือง เสนทางคมนาคมเพื่อสงกำลังบำรุง ปายสัญ ญาณ ฯลฯ
เพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจะตองพิจารณาใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่วาควรใชการปองกัน
แบบใดจึงจะเหมาะสมกับสภาพพื้นทีเ่ สี่ยงภัยนัน้ ๆ ประกอบดวย
(1) จัดหาพื้นที่รองรับ น้ำและกักเก็บ น้ำ เชน อางเก็บ น้ำ เขื่อน สระน้ำ ทำนบ เหมือง
ฝาย รวมทัง้ การขุดลอกคูคลอง แหลงน้ำสาธารณะที่ตื้นเขิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไวใชในฤดูแลง
และการระบายในฤดูฝน
(2) กอสรางกำแพง ผนัง หรือรอดักตะกอน เพื่อปองกันการเออลนหรือสูญ เสียพื้นดิน
จากการกัดเซาะชายฝงของทะเลและแมน้ำ
(3) เสริมความแข็งแรงของโครงสรางบาน อาคาร ใหสามารถตานทานแรงจากลมพายุ
(4) กรณีการกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางในพื้นที่เสี่ยงภัยตองใหมีความมั่นคงแข็งแรง
และมีระบบความปลอดภัยสำหรับ ผูใชอาคาร ทั้งนี้ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
และที่แกไขเพิ่มเติม รวมทัง้ ขอกำหนดและกฎกระทรวงทีเ่ กี่ยวของ
(5) กอสราง/ปรับปรุงเสนทางเพื่อการสงกำลังบำรุง หรือเสนทางไปสถานที่หลบภัยใหใช
การไดตลอดเวลา
(2.2) มาตราการที่ไมใชโครงสราง
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การปอ งกัน และลดผลกระทบโดยไมใชโครงสรา ง เปน การดำเนินการเพื่ อชวยทำให
การดำเนินงานในการปองกันและลดผลกระทบจากภัยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน การใชมาตรการดาน
กฎหมายควบคุมมาตรฐานการกอสราง การจัดสรรการใชประโยชนที่ดิน การอบรมวิศวกรในการกอสราง
(1) กําหนดเขตพื้นที่และจัดกลุมที่ตั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อหลีกเลี่ยง
พื้นที่เสี่ยงภัย เชน การวางแผนการใชที่ดิน การจัดทำแผนที่เสีย่ งภัย การกําหนดมาตรฐาน ความปลอดภัยของ
กิจกรรมตาง ๆ การกำหนดโซนนิ่ง เปนตน
(2) เสริมสรางความแข็งแรงของตลิ่ง ปลูกตนไม ไมพุม หญาแฝก ปองกันชุมชนริมนํ้า
(3) ปรับแผนการเกษตรเพื่อกระจายความเสี่ยง เชน ปลูกปาตนไม ปลูกไมคลุมหนาดิน
กันดินพังทลาย ทำแนวปลูกแบบขวาง แนะนำพันธุพ ืชที่ทนตอแมลงศัตรูพืชและความแหงแลง รวมถึงสงเสริม
การปลูกพืชใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศ เปนตน
(4) ออกมาตรการที่จำเปนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(5) บังคับใชกฎหมายและการมีสว นรว มของประชาชนในพื้น ที่กับ หนว ยงานภาครั ฐ
ในการปองกันไมใหเกิดอัคคีภัย เชน การใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกประชาชนเกี่ยวกับ สาธารณภัยตางๆ
ที่เกิดจากการกระทำของประชาชนเอง เชน การเผาตอซังขาว การเผาใบออย เปนตน
องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ไดนำแนวคิดการลดความเสี่ยงมาใชในการบริหารจัดการ
สาธารณภัย ภายใตการวิเคราะหประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยตางๆ ของ อปท. โดยไดจัดทำโครงการ/
มาตราการ/แผนงาน และแนวทางการปองกันและลดผลกระทบจากทุกหนวยงานมาใชในการปองกันและลด
ผลกระทบ ตามภัยประเภทตางๆ และบรรจุไวในแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น/แผนพัฒนาทองถิ่น
(3) แนวทางปฏิบตั ิในการถายโอนความเสีย่ ง (Risk Transfer) ไดแก
(3.1) สนับสนุนการสรางระบบประกันภัย โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เชน กรมธรรม
ประกั น ภั ย ซึ่ง เป น การตกลงทำสั ญ ญารว มกั น ระหวางผู เอาประกั น ภั ย กับ ผู รับ ประกั น ภั ย ที่ อี กฝ ายตกลง
จะจายเงินจำนวนหนึ่งตามกำหนดระยะเวลาที่ไดตกลงกันไวกับอีกฝายหนึ่ง ซึ่งเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นจะไดรับ
คาสินไหมชดเชยบางสวนหรือทั้งหมดจากผูรับประกันภัย และสงเสริมใหประชาชนซื้อระบบประกันภัยดังกลาว
(3.2) สนั บ สนุ น การออกพั น ธบั ต รสาธารณภั ย (catastrophe/CAT bond) ซึ่ งคื อ ตราสารหนี้
ที่ผลตอบแทนอางอิงกับมูลคาความเสียหาย โดยเมื่อเกิดสาธารณภัยที่กำหนดไวและมูลคาความเสียหายเกิน
กวาระดับ ที่กำหนดผูออกตราสารจะหักเงินตนหรือดอกเบี้ยตามขั้นตอนที่ตกลงไว เพื่อชดเชยกับความเสี่ยง
ที่สูงขึ้นแตหากไมเกิดสาธารณภัยตามที่ระบุไวในชวงเวลาที่กำหนดผูลงทุนก็จะไดรับดอกเบี้ยและเงินตนคืน
เมื่อครบกำหนด และสงเสริมใหประชาชนซื้อพันธบัตรสาธารณภัยดังกลาว
(4) แนวทางปฏิบตั ใิ นการยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) ไดแก
(4.1) ฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
การฝ ก การป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เป น เครื่ อ งมื อ และกิ จ กรรมในการสร า ง
ความพรอมและเพิ่มศักยภาพของหนวยงานและบุคลากร รวมทั้งเปนการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการ
ความรวมมือ ทำใหทราบจุดบกพรองและชองวางในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อนำไปสูการปรับปรุง
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร และแผนเผชิญเหตุ
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สาธารณภัยใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหหมายรวมถึงการ
ฝก การซักซอม และการฝกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจำเปนของแตละหนวยงานในทุกระดับ โดย
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลหวยไรจะมีการประสานและสั่งการ
อำนวยการใหชุมชน/หมูบาน ดำเนินการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอยางสม่ำเสมอ
เพื่อ เปน การบูรณาการหนว ยงานที่รับ ผิดชอบใหพ รอมรับ สถานการณ ภัย พิบั ติที่อาจเกิด ขึ้น โดยพิจ ารณา
ประเภทของภัยที่เปนนโยบายเนนหนักของรัฐบาล หรือภัยที่มีความเสีย่ งสูง ตามความจำเปนของสภาพพื้นที่
(4.2) การเตรียมการอพยพ
กำหนดใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลหวยไร
จั ด ทำแผนอพยพ แผนอพยพส ว นราชการ หรือ วางมาตรการการอพยพ ซึ่ งอย า งน อ ยมี ส าระสำคั ญ
ประกอบดวย บัญชีจำนวนผูอพยพบัญชีสวนราชการ สิ่งอำนวยความสะดวกในการอพยพ การกำหนดเขตพื้นที่
รองรั บ การอพยพให อยูในพื้ น ที่เหมาะสม การกำหนดเจา หน าที่ห รือ ผูรับ ผิด ชอบการอพยพไวให ชัดเจน
การกำหนดเสนทางอพยพหลักและเสนทางอพยพสำรองสำหรับแตละประเภทภัย รวมทั้งการสำรวจและการ
จัดเตรียมพาหนะ นํ้ามันเชื้อเพลิง แหลงพลังงาน และระบบสื่อสารสำหรับการอพยพ
เพื่อเปนการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนและสวนราชการ
และสามารถดำเนินการอพยพเคลื่อนยายเปนไปอยางมีระบบสามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชน
ไปสูส ถานที่ปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
การเตรียมการอพยพ ใหดำเนินการดังนี้
1) จัดทำแผนอพยพในพื้นที่เสี่ยงจากสาธารณภัยและแผนอพยพสวนราชการ
2) จัดหาสถานที่ปลอดภัยสำหรับการอพยพประชาชน
3) จัดเตรียมเสนทางอพยพหลักและเสนทางสำรองสำหรับแตละประเภทภัย
4) จัดทำปายแสดงสัญญาณเตือนภัยบอกเสนทางอพยพไปสูสถานทีป่ ลอดภัย
5) จัดเตรียมสรรพกำลังหนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือหนวยอพยพ
6) จั ด เตรี ย มยานพาหนะ เครื่อ งมื อ อุ ป กรณ เช น รถยนต ขั บ เคลื่ อ น ๔ ล อ
ไฟฉาย พลุสองสวาง นกหวีด เสื้อชูชีพ ฯลฯ
7) จัดประชุมหรืออบรมใหความรูในการชวยเหลือตัวเองเมื่ออยูในภาวะฉุกเฉิน
8) จัดใหมกี ารฝกซอมแผนอพยพจากสาธารณภัย
9) จัดทำคูม ือการอพยพจากสาธารณภัย ใหประชาชนศึกษา
ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนอพยพ การอพยพสว นราชการ ให ก ำหนดรายละเอีย ดโดยสำรวจ
และจัด ทำบั ญชีจำนวนผูอพยพไวลวงหนา โดยแยกประเภทตามลำดับ ความเรงดวน การกำหนดเขตพื้น ที่
รวมพลและพื้ น ที่ ร องรับ การอพยพ การกำหนดเจ า หน า ที่ ด ำเนิ น การอพยพไว ล ว งหน า โดยระบุ ห น า ที่
ความรับผิดชอบไวใหชัดเจน การสำรวจยานพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนระบบการสื่อสารสำหรับการ
อพยพ การกำหนดเสนทางอพยพหลัก และเสนทางรองที่ชัดเจน การกำหนดสถานที่ปลอดภัยเปนพื้นที่รองรับ
การอพยพ การกำหนดระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยในการอพยพการอยูอาศัย
ในพื้นที่รองรับการอพยพตลอดจนการอพยพกลับ การใหความชวยเหลือ และบริการในการดำรงชีพและระบบ
สุขลักษณะตามสมควรจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกเพิม่ เติมตลอดจนรางระเบียบในการ
ควบคุมการใชสิ่งเหลานี้
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นอกจากนี้ ให แ บ งการปกครองในพื้ นที่ อ พยพออกเป น กลุ ม และจั ด ทำทะเบี ย นและจั ด
ระเบียบการปกครอง โดยการจัดแบงประเภทของบุคคลตามลำดับเรงดวน เชน ผูปวยทุพพลภาพ คนพิการ
คนชรา เด็ ก และสตรีต ามลำดั บ และจั ด เตรี ย มพื้ น ที่ ร องรั บ การอพยพไวล ว งหน า ให เป น ตามลั ก ษณะ
ความจำเปน เชน ตองหางจากพื้นที่อัน ตราย ไมกีดขวางหรือ เหนี่ยวรั้งการปฏิบัติการ เปนพื้นที่ที่ส ามารถ
จั ด การด า นสุ ข ลั ก ษณะได มี ค วามสะดวกในเส น ทางคมนาคม และมี สิ่ ง อำนวยความสะดวกและระบบ
สาธารณูปโภคตามสมควร
(4.3) การเตรียมการจัดตัง้ ศูนยพักพิงชั่วคราว
ศูนยพักพิงชั่วคราวเปนการแกปญหาที่อยูอาศัยชั่วคราวในสถานการณที่เกิดสาธารณภัยขึ้น
ซึ่งรัฐตองมีการเตรียมแผนรับมือตอจากการอพยพในภาวะฉุกเฉิน โดยกำหนดอาคารที่จะใชเปน ศูนยพักพิง
ชั่วคราวไวและการบริหารจัดการในศูนยพักพิงชั่วคราว เพราะจะมีผลโดยตรงตอการดำรงชีวิตและศักดิ์ศรีกับ
ผูประสบภัยที่เขาพักพิง ทั้งนี้ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร
มีแนวทางปฏิบัติสำหรับเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราวที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพควรประกอบดวย
อยางนอย ดังนี้
(4.4.1) จั ด หาสถานที่ ตั้ งศู น ย พั ก พิ ง ชั่ ว คราว โดยกองอำนวยการป อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภั ย อปท. ต อ งดำเนิ น การคั ด เลื อ กสถานที่ ตั้ ง จากการมี ส ว นร ว มจากทุ ก ภาคส ว น โดยเฉพาะ
กลุ ม เปราะบาง โดยคำนึ งถึ งความปลอดภั ย ไม เสี่ ย งต อ การเกิ ด ซ้ ำ มี การคมนาคมที่ ส ะดวก มี ความพร อ ม
ของสาธารณูปโภค เชน ประปา ไฟฟา รวมทั้งตองกำหนดนโยบายในการเปดและปดศูนยพักพิงชั่วคราวใหชัดเจน
(4.3.2) กำหนดให มี ป จ จั ย ความจำเป น ขั้ น ตํ่ า ของศู น ย พั ก พิ ง ชั่ ว คราวที่ เ หมาะสม
ตามมาตรฐานสเฟยร
(4.3.3) จัดการภายในศูนยพักพิงชั่วคราว ใหกําหนดผูรับผิดชอบภายในศูนยพกั พิงชั่วคราว
ตามโครงสรางแผนการบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว ไดแก ผูจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว ซึ่งอาจเปนไดทั้ง
หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนำชุมชน หรือผูอำนวยการโรงเรียน (กรณีโรงเรียนเปนศูนยฯ)
ทั้งนี้ ศูนยพักพิงชั่วคราวอาจมีโครงสรางภายในแบงเปนฝายปฏิบัติการและฝายอำนวยการตามความเหมาะสม
(4.3.4) ให มี ก ารบริ ห ารจั ด การข อ มู ล ผู อ พยพ โดยมี ก ารเก็ บ บั น ทึ ก ข อ มู ล ที่ จ ำเป น
ประกอบดวย ขอมูลประชากร ขอมูลสวนบุคคล และขอมูลดานธุรการ โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนหนวยงานหลักในการจัดทำแผนบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว
(4.4) แผนบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)
แผนการบริ ห ารความต อ เนื่ อ ง เป น แผนปฏิ บั ติ ง านในสภาวะวิ ก ฤตฉุ ก เฉิ น ใน
สถานการณเมื่อเกิดภัยตางๆ เชน ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอองคกร ฯลฯ ซึ่งจาก
สภาวะวิกฤต หรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาวสงผลใหหนวยงานหรือองคกรตองหยุดชะงักการดำเนินงานหรือไม
สามารถใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง ดังนั้น หนวยงานสวนราชการหรือองคกรตาง ๆ จึงตองจัดทำ
แผนการบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพือ่ เปนแผนรองรับการดำเนินภารกิจ
ของหนวยงานหรือองคกรในชวงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน เพื่อใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง
เชนเดียวกับในชวงภาวะปกติ ซึ่งจะชวยใหสามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นตอหนวยงานหรือ
องคกรได แผนการบริหารความตอเนื่องควรมีสาระสำคัญ ดังนี้
(1) วัตถุประสงคของแผนการบริหารความตอเนื่อง
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(2) ขอบเขตสถานการณ ค วามเสี่ ย งภั ย เช น แผนรั บ มื อ สถานการณ ภั ย จาก
อุทกภัย/อัคคีภัย/แผนดินไหว ฯลฯ
(3) กำหนดสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง
(4) กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ
- บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน เชน ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล
ทีมกูชีพกูภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบรอย ฯลฯ
- ระดับความรุนแรงของสถานการณและขั้นตอนการปฏิบัตงิ านฉุกเฉิน
- การอพยพทรัพยากรที่จำเปนและเหมาะสมตอสถานการณ
- ขั้นตอนการฟนฟูหนวยงานหลังผานพนวิกฤต
ฯลฯ
(4.5) การแจงเตือนภัย
การแจงเตือนภัย (Warning) เปนการดำเนินการแจงเตือนภัยเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น เพื่อเตรียมความพรอม การปองกัน และการลดผลกระทบ
โดยการใหขอมูลขาวสารเกี่ย วกับสาธารณภัยและการแจงเตือนภัยที่รวดเร็วไปยังพื้นที่และกลุม เปาหมาย
เพื่ อ ให ห น ว ยงานและประชาชนเตรี ย มความพรอ มรับ มื อ กั บ สาธารณภั ย ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได อ ย า งทั น ท ว งที
ทั้งนี้ การแจงเตือนภัยจะหมายรวมถึงการแจงเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) ตัง้ แตการใหขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนและทันเหตุการณผานชองทางตาง ๆ ไปยังหนวยงาน/องคกร และประชาชน เพื่อใหหนวยงาน
และ/หรือบุคคลที่กำลังเผชิญความเสี่ยงตอการเกิดสาธารณภัยสามารถกระทำการอยางใดอยางหนึ่ง (ติดตาม
วิ เคราะห และประเมิน สถานการณ ) โดยระบบเตื อนภั ย แบบครบวงจร (End-to-End Warning System)
จะมุ งเน น กระบวนการดำเนิ น การตั้ งแตต น ทางในการวิเคราะห ประเมิ น ความเสี่ ย ง เพื่ อแจ งเตือ นไปยัง
หนวยงานและประชาชนใหมีความพรอมในการรับมือกับสาธารณภัยและสามารถอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยได
อยางมีประสิทธิภาพ ผานชองทางสื่อสารตาง ๆ ที่ไดจัดเตรียมไว
(4.5.1) แนวทางปฏิบัติของระบบการเตือนภัย ดำเนินการจัดหา ติดตั้ง และพัฒนา
โครงสรางระบบเตือนภัย ระบบสื่อสารและโครงสรางพื้นฐานดานการเตือนภัยในการพัฒนาการแจงเตือนภัย
วิ เคราะห ข อ มู ล สาธารณภั ย และการส ง ข อ มู ล ที่ ถู ก ต อ งรวดเร็ ว ไปยั ง ส ว นราชการ หน วยงานที่ เกี่ ย วข อ ง
และประชาชนซึ่งการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการแจงเตือนและเฝาระวังภัยที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย
4 องคประกอบหลัก ตามแผนภาพที่ 4-1 ไดแก
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แผนภาพที่ 4-1 องคประกอบสำคัญของระบบการเตือนภัย
(1) การรับรูและเขาใจความเสี่ยง (Risk Knowledge) โดยการเก็บรวบรวมขอมูล
วิเคราะหขอมูลที่เปนระบบ และคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของภัยอันเนื่องจากปจจัยอื่น ๆ เชน การขยายตัวของ
เมือง ฯลฯ มาใชในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อนำมาสนับสนุน/ตัดสินใจในการแจงเตือนภัยให
ตรงกับพื้นที่ที่จะไดรับผลกระทบเมื่อสาธารณภัยเกิดขึน้ การประเมินความเสี่ยงไมควรดำเนินการเพียงครั้งเดียว
ควรมีการปรับปรุงตามระยะเวลา โดยขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม กาลเวลา และบริบทของพื้นที่
(2) การติดตามสถานการณ และการพยากรณ (Monitoring and Forecasting)
เปน ขั้ นตอนในการเฝาระวัง ติดตามสถานการณ และการวิเคราะหค าดการณสาธารณภัย ที่จะเกิดขึ้นเชิง
พื้นที่ในแตละระดับ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม แบบจำลองการวิเคราะหขอมูลจำนวนมาก (Data
Analytical BIG DATA) และป ญ ญาประดิ ษ ฐ (Artificial Intelligence: AI) เพื่ อ ให ก ารคาดการณ มี ค วาม
ถูกตอง แมนยำ ครอบคลุม และรวดเร็ว
(3) การแจ งเตื อนภั ยและการสื่ อสาร (Dissemination_and Communication)
ตองจัดทำขอความ หรือคำแจงเตือนทีช่ ัดเจน เขาใจงาย และเกิดประโยชนตอชุมชน/ประชาชนมากที่สดุ (เวลา
ที่จะเกิดสาธารณภัย ระยะเวลาการเกิด พื้นที่ที่จะไดรับผลกระทบ แนวทางการปฏิบัติและการเตรียมพรอม ฯลฯ)
เพื่อใหประชาชนไมเกิดความสับสนและสามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกวิธี รวมทั้งจะตองจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐาน
ระบบสือ่ สาร (Communication Infrastructure) และระบบ/อุปกรณเตือนภัยใหครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัย
(4) ความตระหนั ก รู แ ละการตอบสนองต อ การแจ ง เตื อ นภั ย (Public
Awareness and Response Capability) เมื่อชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ไดรบั ขอความ/สัญญาณแจงเตือนแลว
ตองรูเทาทันภัยโดยตระหนักถึงความปลอดภัย การปองกันและเตรียมความพรอมรับมือกับสาธารณภัยที่จะ
เกิดขึ้น ตั้งแตการสรางความเขมแข็งในชุมชน การปองกันและลดผลกระทบ ความสามารถจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน ตลอดจนการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย
(4.5.2) แนวทางปฏิบัติการแจงเตือนภัย เนื่องจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ
ภัยธรรมชาติมีระยะเวลาในการเกิดที่แตกตางกัน ดังนั้น ในการแจงเตือนภัยใหพิจารณาระยะเวลาของการแจง
เตือนภัยตามแตละประเภทของสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร กำหนดกระบวนการเตือนภัย
ดังนี้
(1) การเฝาระวัง ติดตามสถานการณ
1) จั ด ชุ ด เฝ า ระวั งและติ ด ตามสถานการณ เพื่ อ ทำหน า ที่ เฝ า ระวั ง
และติดตามสถานการณขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง
พรอมทั้งประสานการปฏิบัติกับกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขางเคียง
2) ติด ตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ ธ รรมชาติ ข อ มู ล
สถานการณและการแจงขาว การเตือนภัยจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป
และหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ ง เช น กรมอุ ตุ นิ ย มวิท ยา กรมชลประทาน กรมทรัพ ยากรน้ ำ กรมอุ ท กศาสตร
กรมปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมทั้งสื่อตางๆ เพื่อรวบรวมขอมูล วิเคราะห เฝาระวัง ประเมิน
แนวโนมการเกิดภัย
3) จัดทีมประชาสัมพันธ เพื่อใหขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบ
ถึงระยะเวลา ภาวะที่จะคุกคาม (อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน) เปนระยะๆ เพื่อปองกันความตื่นตระหนก
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และความสับสนในเหตุการณที่จะเกิดขึ้น และใหความสำคัญกับผูที่ตองชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ เชน ผูพิการ
ทั้งนี้ ความถี่ของการแจงขาวเตือนภัยขึ้นอยูกับแนวโนมการเกิดภัย
4) จัดใหมีอาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังและติดตามสถานการณ
ปฏิ บั ติงานตลอด 24 ชั่วโมง และแจงขาว เตื อนภั ยระดับ ชุมชน ทำหนา ที่ติดตาม เฝาระวังปรากฏการณ
ธรรมชาติที่ มีแนวโนมการเกิดภัย แจงขา ว เตือ นภัยแกชุมชน และรายงานสถานการณ ให กองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร โดยใชระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจงเตือน
ภัยของชุมชน
การติดตามขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณที่อาจสงผลใหเกิดสาธารณภัย รวมทั้ง
ทำหนาที่เฝาระวัง ใหขอมูลขาวสารแกประชาชน โดยกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการ
บริหารสวนตำบลหวยไร แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร วิเคราะห และประเมินสถานการณจากขอมูลขาวสารที่
ไดรับและตรวจสอบขอเท็จจริงของขอมูล เพื่อตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย
รายงานสถานการณ ภั ย และผลการปฏิ บั ติ ให ก องอำนวยการป อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยอำเภอและจังหวัดทราบเปนระยะๆ เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติรวมกัน
(2) การแจงเตือนลวงหนา
เปนการแจงขอมูลขาวสารที่บงชี้วา มีแนวโนมที่จะเกิดสาธารณภัยขึ้นใน
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยไปยังสวนราชการ หนวยงาน และกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละ
ระดับ และประชาชน เพื่อใหติดตามขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ระยะเวลาสำหรับ
การแจงเตือนลวงหนาขึ้นอยูกับสาธารณภัยแตละประเภท โดยใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภั ย
องคการบริหารสวนตำบลหวยไร เปนหนวยประสานงานในการจัดวางแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติรวมกับหนวยงานที่มีหนาที่ในการเฝาระวัง ติดตามสถานการณ เผยแพรประชาสัมพันธ และแจกจายขอมูล
ขาวสาร เพื่อใหการแจงเตือนลวงหนาที่มีมาตรฐานเปนรูปแบบเดียวกันซึ่งสะดวกตอการรับทราบและทำความเขาใจ
กับขอมูลที่ไดรับ
(3) การแจงเตือนภัย
หากประเมิ นสถานการณ แล วคาดวามี โอกาสเกิ ดสาธารณภั ยมากกว า
รอยละ 60_ใหมีการแจงเตือนภัยทันทีกับกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับและประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัย ในการเตรียมความพรอมรับมือกับสาธารณภัยทีจ่ ะเกิดขึ้น โดยมีขอมูลการแจงเตือนภัย ดังนี้
 คาดการณระยะเวลา และบริเวณพื้นที่ที่จะเกิดสาธารณภัย
 ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ และความยาวนานของภัย (ระยะเวลา)
 แนวทางการปฏิบัติตนของสวนราชการ หนวยงาน และประชาชน
ในการปองกันตนเองใหปลอดภัยจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ใหนำแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไปมาเปนแนวทางในการปฏิบัติดว ย
 การเตรียมความพรอมรับมือ เชน อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค เปนตน
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการแจงเตือนลวงหนาขึ้นอยูกับสถานการณและประเภทของ
สาธารณภัย เชน ดินโคลนถลม/น้ำปาไหลหลากอาจมีระยะเวลาในการแจงเตือน 1-2 วัน ในขณะทีธ่ รณีพิบตั ิภัยสึนามิ
จะมีระยะเวลา 1-2 ชั่วโมงในการแจงใหอพยพ โดย องคการบริหารสวนตำบลหวยไร กำหนดวิธีการแจงเตือนภัย
ดังนี้
(1) แจ งเตื อนผ านหน วยงาน โดยใช กลไกระบบการบริ หารราชการแจ งเตื อน
ผานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก เทศบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง การปกครองทองที่ ไดแก กำนัน
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และผู ใหญ บาน หนวยชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัยผานหนว ยงานระดับ ตางๆ ไปสูระดับ พื้นที่ ใหกับกลุ ม
ผูไดรับผลกระทบ และประชาชนทัว่ ไป
(2) แจงเตือนประชาชนโดยตรง โดยผานทางสถานีโทรทัศน วิทยุชุมชน วิทยุ
สมัครเลน โทรสาร โทรศัพทมือถือ หอกระจายขาว หอเตือนภัย เสียงตามสาย ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน โทรโขง
นกหวีด หรือสัญญาณเสียงทีก่ ำหนดใชเปนสัญญาณเตือนภัยประจำหมูบานหรือตำบล หรือแอพพลิเคชั่นไลน (Line)

วิธีการแจงเตือนภัย

แจงเตือนผานหนวยงาน
- สวนราชการภายในอำเภอ
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่
- กำนัน/ผูใหญบาน
- กลุมผูไดรับผลกระทบ (พื้นที่เสีย่ งภัย) เชน
กลุม ผูประกอบการ

แจงเตือนประชาชนโดยตรง โดยผานทาง
- สถานีวิทยุกระจายเสียง /สถานีโทรทัศน
- วิทยุสมัครเลน โทรศัพทมือถือ /โทรสาร
- หอกระจายขาวเสียงตามสาย
- ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน
- แอพพลิเคชั่นไลน (Line) ฯลฯ

(4) รับ มื อ และอพยพ หากคาดวา สาธารณภั ย ที่ เกิ ด ขึ้ น จะส งผลกระทบ
ตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่ ใหผูอำนวยการทองถิ่นสั่งการใหอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย หรือพื้นที่
ที่หน วยงานราชการ มูลนิธิ องคกร หรือเอกชนไดจัดเตรียมไว โดยกำหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติ
รวมทั้งแผนเผชิญเหตุ สำหรับสวนราชการ หนวยงาน และองคกรเอกชน ในการรับมือกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
โดยจะประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ เชน ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต กองกำลังทหารเปน
หนวยงานสนับสนุนทรัพยากร ยานพาหนะ เครื่องมือพิเศษ ทั้งนี้ หากเกินศักยภาพที่จะรับมือกับสถานการณได
ใหรายงานกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอทราบทันที
แผนภาพกระบวนการแจงเตือนภัย
เฝาระวัง ติดตาม
สถานการณ
• เฝาระวังสถานการณ
สาธารณภัย
• เฝาระวังการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศ
• เฝาระวังระดับน้ำใน
เขือ่ น การระบายน้ำ
• เฝาระวังระดับน้ำใน
แมน้ำ
• ติดตามระดับน้ำในคลอง
• ติดตามระดับน้ำทะเล
• สงขอมูลเขาคลังขอมูล
และแลกเปลี่ยนขอมูล
• หนวยปฏิบตั ิเตรียม
ความพรอมเตรียม
ประชาชน

การแจงเตือน
ลวงหนา
• หนวยงานเฝาระวัง
วิเคราะหขอมูล
• ประเมินความเสีย่ งภัย
• สงผลวิเคราะหเขา
คลังขอมูล
• คาดวามีผลกระทบให
ขอมูลแกประชาชนและ
หนวยปฏิบตั ิ
• หนวยปฏิบัติแจงเตือน
ภัยลวงหนาคูขนาน
• ใหกองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย อปท.
จัดตั้งศูนยปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน อปท.

การแจงเตือนภัย

• คาดวาผลกระทบรุนแรง
Command Center
สงใหแจงเตือนภัย
• แจงเตือนประชาชนผาน
สือ่ และเครื่องมือ
อุปกรณสื่อสารตางๆ
• แจงเตือนหนวยปฏิบัติ
หนวยปฏิบัตแิ จงเตือน
คูข นาน
• ประสานภาคเครือขาย
เตรียมทรัพยากร
• ตั้งศูนยพักพิง
• การแจงยกเลิกการแจง
เตือนภัย

การรับมือ
และอพยพ

ชีวิตและ
ทรัพยสิน
ของ
ประชาชน

• อพยพ
• บริหารจัดการ
ศูนยพกั พิง
• การรายงานสถานการณ
• การจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินตามแผนอพยพ
• การสงผูอพยพกลับ
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แผนภาพที่ 4 - 2 : กระบวนการแจงเตือนภัย

(4.5.3) แนวทางปฏิบัติพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการแจงเตือนของคนและชุมชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อทำใหการเตือนภัยมีความแมนยำ นาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวทาง ดังนี้
(1) นำเทคโนโลยี นวั ตกรรม มาใช ใ นการพยากรณ คาดการณ ติ ด ตาม
สถานการณการเกิดสาธารณภัย
(2) จั ด ทำระเบี ย บปฏิ บั ติ ป ระจำ (Standard Operating Procedure : SOP)
ในการแจงเตือนประชาชนเมื่อเกิดคาดวาจะเกิดภัยขึ้นในชุมชน และเสริมสรางขีดความสามารถของเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานในการแจงเตือนภัย
(3) จัดวางระบบสื่อสารหลัก อยางนอย 2 ระบบ และระบบสือ่ สารสำรอง
 ระบบสื่อสารหลักทีก่ ำหนดไว คือ .......................................................
 ระบบสื่อสารสำรองที่กำหนดไว คือ ....................................................
(4) เตรียมความพรอมและสรางความตระหนัก รวมถึง ใหประชาชนมีการรับรู
และเข า ใจความเสี่ ย งจากข อ มู ล ที่ ได รับ โดยจั ด ให มี ก ารฝก อบรม เชน อาสาสมั ค รแจ งเตื อ นภั ย ในตำบล
และหมูบ าน เพื่อเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับระบบเตือนภัยทีม่ ีความแตกตางกันของภัยแตละประเภท เปนตน
(5) จัดใหมีการฝกกระบวนการระบบเตือนภัยเพื่อเปนการทดสอบแผนปฏิบัติการ
แผนเผชิญเหตุ ขั้นตอน เครื่องมือ อุปกรณ และความพรอมของประชาชนทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล
หมูบาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
(4.5.4) แนวทางปฏิบัติเผยแพรขอมูลขาวสาร ใหนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนในรูปแบบ
ต า งๆ เช น แผนที่ เ สี่ ย งภั ย แอพพลิ เ คชั่ น จั ด ทำ Web Service ในการนำเสนอข อ มู ล และ Mobile
Application เพื่อเปนชองทางในการใหบริการขอมูล และแจงเตือนภัยใหแกประชาชน และกลุมเปราะบาง
ผานสมารทโฟน (Smart Phone) หรือแท็บเล็ต (Tablet) หรือระบบอืน่ ที่สามารถเขาถึงไดโดยงาย
(4.6) เตรียมความพรอมดานทรัพยากรสาธารณภัย
(4.6.1) จั ด ทำแผนและขั้ น ตอนในการจั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช
และยานพาหนะ เพื่อใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(4.6.2) จัดใหมีสิ่งของสำรองจายเพื่อการชวยเหลือผูประสบภัย ไดแก อาหาร เสื้อผา
เครื่อ งนุงห ม เต็น ท ที่ พัก ชั่วคราว ยารักษาโรค อุป กรณ เครื่องใชที่จ ำเปน ตอ การดำรงชีวิต เครื่อ งจัก รกล
สาธารณภัย อุปกรณเครือ่ งมือพิเศษสำหรับแตละประเภทภัย วัสดุสิ้นเปลือง รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ
(4.6.3) จัดใหมีการระดมทรัพยากรอื่น ๆ เชน คน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี ขอมูล
สาธารณภัย รวมถึงผูเชี่ยวชาญพิเศษ การเตรียมความพรอมดานทรัพยากรเพื่อเปนการสรางความเปนหุนสวนรวมกัน
ของทุกหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน องคกรทีไ่ มแสวงหาผลกำไร และมูลนิธิตาง ๆ
(4.6.4) บู รณาการระดมทรั พ ยากรจากหลายหน ว ยงานให มี ค วามพรอ มรั บ มื อ กั บ
สาธารณภัย ไดแก การประเมินความตองการในการใชทรัพยากรในแตละประเภทภัย การประมาณทรัพยากร
ที่จำเปนตองใช การตรวจสอบสถานะความพรอมใชของทรัพยากร การบำรุงรักษา การฝกทักษะความชำนาญ
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ในการใชงานอุปกรณและระบบตาง ๆ การจัดทำฐานขอมูลบัญชีทรัพยากร การวางระบบการจัดสรรทรัพยากร
รวมทั้งระบบการระดมสรรพกำลัง การวางแผนระบบโลจิสติกส และการจัดทำคูมือปฏิบัตงิ าน
(4.6.5) จัดทำคำของบประมาณเพื่อการปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม
การเผชิญเหตุและการจัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการฟนฟูอยางยั่งยืน
กลยุทธที่ 3 สงเสริมใหทุกภาคสวนสรางความเปนหุนสวนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เปนการมุงเนนบทบาทการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในฐานะหุนสวนในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ดวยการกำหนดบทบาทของแตละภาคสวนใหมีความชัดเจน เพื่อสรางการรับรูบ ทบาท ภารกิจ
และความรูสึกในความเปนสวนหนึ่งของการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยรวมกัน โดยเปดโอกาสให “รวมคิด
รวมตัดสินใจ รวมทำ รวมแกปญหา” ตามวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งเปนแนวทางในการนำ
เรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขาสูกระแสหลักในการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศ (Mainstreaming
Disaster Risk Reduction into Development) และเสริ ม สร างความเข ม แข็ งหรื อ ภู มิ คุ ม กั น ให แ ก ชุ ม ชน
สังคม และประเทศตอไป
ทั้งนี้ องคการบริห ารสว นตำบลหว ยไร ไดกำหนดนโยบายการสรางความเป นหุน สวนในการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเปนนโยบายสำคัญของจังหวัด โดยขับเคลื่อนการบูรณาการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภั ย ให น ำไปสู ก ารปฏิ บั ติ อ ย า งเป น รู ป ธรรม รวมทั้ ง ให ค วามสำคั ญ ในการวางแผน และจั ด สรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ดังนี้
(1) แนวทางปฏิบัติในการกำหนดใหเปนนโยบายสำคัญของทองถิ่น
(1.1) ส งเสริม บทบาทการมี ส ว นรวมของทุ ก ภาคส ว นในฐานะหุ น ส วนในการลดความเสี่ ย ง
จากสาธารณภัย ไดแก การรวมจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น และระบุ แ ผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย ไวในแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น
และสนับสนุนความเปนหุน สวนระหวางรัฐรวมกับเอกชน ในกระบวนการวางแผน และขั้นตอนการจัดสรร
งบประมาณ
(1.2) สนั บสนุ นและจั ดสรรงบประมาณสำหรั บการลดความเสี่ ยงจากสาธารณภั ย การเผชิ ญเหตุ
และการฟนฟู เชน งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร เปนตน
(1.3) สรางความเข ม แข็งในการประสานงานระหวางหน ว ยงาน และการสรางความรว มมื อ
ระหวางภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน
(1.4) จั ด ทำแผนรองรั บ การดำเนิ น ภารกิ จ การให บ ริ ก ารประชาชนไดอ ย างต อ เนื่ อ งเมื่ อ เกิ ด
สาธารณภัยขึ้น เพื่อเปนการเรงใหการดำเนินงานหรือการใหบริการแกประชาชนกลับมาใหเหมือนภาวะปกติ
(1.5) สงเสริมและสนับ สนุ นโครงการความรวมมือ ภาครัฐและเอกชนโดยการใหเอกชนเขามา
มีสวนรวมกับภาครัฐในการจัดสราง ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐาน
รวมถึ งการให บ ริก ารที่ เกี่ ย วข อ งอื่ น ๆ ให แ ก ป ระชาชนภายใต ก รอบความเสี่ ย งและระยะเวลาที่ ก ำหนด
เชน จัดทำบันทึกขอตกลงระหวางภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาครัฐในการนำนโยบายการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยไปสูการปฏิบัติ
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(2) แนวทางปฏิบัติในการรวมเปนหุนสวนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน
ชุมชนมีบทบาทสำคัญเปนอยางมากในการเตรียมความพรอมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เนื่ อ งจากชุ มชนต องอาศั ย อยู ในพื้ น ที่ ข องตนซึ่งมี ความเสี่ย ง หากชุม ชนไดรับ การพั ฒ นาศัก ยภาพรวมทั้ ง
มีภูมิปญญาทองถิ่นในการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัย ก็สามารถทำใหชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย
หรือฟนตัวจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีแนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยง
สาธารณภัยของชุมชน ดังนี้
(1) การทำความเข า ใจเรื่ อ งการลดความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย ให ส ำรวจชุ ม ชน
เพื่ อวิเคราะหความเสี่ยงและศักยภาพ รวมทั้งกลุม เปราะบางของชุมชน แลวนำขอมูลเหลานั้นมาจัดทำเปน
แผนลดความเสี่ยงภัยของชุมชน
(2) ใชภูมปิ ญญาทองถิ่นในการเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย
(3) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟนฟูชุมชนหลังจากเกิด
สาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับ หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบในระดับ ทองถิ่น ระดับอำเภอ
และระดับจังหวัด เพื่อใหแผนมีการบูรณาการและตอบสนองความตองการชองชุมชนไดอยางแทจริง
(4) มี แ ผนรับ มื อ กั บ สาธารณภั ย ในครอบครั ว เช น การสรา งบ านเรือ นให มี ความ
เขมแข็งและอยูในพื้นทีป่ ลอดภัย รวมทั้งมีการเตรียมพรอมในครอบครัวหากตองอพยพออกจากที่พักอาศัยเดิม
(5) จัดการฝกอบรมสมาชิกชุมชนอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเปราะบางเพื่อใหมี
ศักยภาพมากขึ้น
(6) สราง ซอมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนใหชวยลดความรุนแรงจาก
สาธารณภัย เชน ชุมชนที่โดนน้ำทวมบอยอาจมีการสรางฝายชะลอน้ำหรือทำพืน้ ที่แกมลิงเพื่อพักน้ำ เปนตน
(7) เตรียมสิง่ ของยังชีพที่จำเปนกอนที่จะเกิดสาธารณภัย
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บทที่ 5
การปฏิบตั ิขณะเกิดภัย
ยุทธศาสตรที่ 2 : การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ
การจั ดการในภาวะฉุ กเฉิ น เป นการปฏิ บั ติก ารเผชิ ญ เหตุเพื่ อบรรเทาความรุ นแรงของสาธารณภั ย
รวมทั้ งการรักษาขวัญ สรางความมั่นใจ และปฏิบัติห นาที่อยา งเปนระเบียบของเจาหนาที่ และประชาชน
โดยใหยึดถือวาการรักษาชีวิต และทรัพยสินของประชาชนเปนเรื่องเรงดวนลำดับ แรก ที่จะตองเรงเขาระงับ
เหตุ และใหความชวยเหลือ ทัง้ นี้ การจัดการในภาวะฉุกเฉินตองใหความสำคัญ กับมาตรฐาน เอกภาพ ดวยการ
ใช ท รัพ ยากรที่ มีอ ยู อ ยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุม ค า โดยการจั ด โครงสรา งองค ก รปฏิ บั ติ ระบบการจั ด การ
ทรัพยากร และแบงมอบภารกิจความรับ ผิดชอบตามความเหมาะสม ทรัพยสิน ทรัพ ยากร สภาพแวดลอม
และสังคมใหมี ผลกระทบน อยที่ สุด ดังนั้น ในภาวะปกติจึ งตอ งมีการเตรีย มความพรอ มไวเพื่ อให ส ามารถ
เผชิญกับเหตุสาธารณภัยทีเ่ กิดขึ้นได

5.1 แนวคิดการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

5.1.1 มาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
ใหมีการจัดการในภาวะฉุกเฉินภายใตรูป แบบ ระบบ และความเขาใจที่เปนมาตรฐานเดีย วกัน
เพื่อใหการจัดการสาธารณภัยสามารถเชื่อมตอพื้นที่และภารกิจของหนวยงานตางๆ ไดทันที โดยการนำระบบ
การบัญชาการเหตุการณมาบังคับใชกับหนวยงานที่มีหนาที่เขาปฏิบัติการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
5.1.2 เอกภาพการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
ใหมีก ารกำหนดลำดับ การบั งคับ บั ญ ชาที่ชัดเจน ระหวางหนว ยงานตาง ๆ วาจะรับ หนา ที่และ
ภารกิจจากผูใด หนวยงานใดเปนหนวยงานหลักในการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น หนวยงานใดทำหนาที่
สนับสนุน รวมทั้งมีการแบงความรับผิดชอบตอสถานการณดวยการกำหนดแนวทางปฏิบัติ (วัตถุประสงค)
กลยุทธ/ยุท ธวิธีที่ชัดเจน ซึ่งจะทำใหเจาหน าที่จากหนวยงานตาง ๆ ที่เขารวมในการเผชิญ เหตุสาธารณภั ย
ทีเ่ กิดขึน้ สามารถปฏิบัติงานไดเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางรวดเร็ว ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
5.1.3 ความยืดหยุน ของโครงสรางองคกรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
ในระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉิน จำเปนตองมีโครงสรางองคกรปฏิบัติที่มีความยืดหยุน เพื่อให
สามารถตอบโต กั บ เหตุก ารณ ที่ อ าจเกิด ขึ้ น ไดทุก ประเภทและทุ กขนาด เนื่ องจากต องอาศัย การประสาน
การดำเนินงานระหวางหนวยงาน ขอบเขตอำนาจหนาที่ พื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงสาขาวิชาชีพที่หลากหลาย
ดังนั้น โครงสรางขององคกรปฏิบัติจึงตองมีความยืดหยุนสอดคลองกับ แตละสถานการณที่เกิดขึ้น โดยอาจ
ปรับเปลี่ยนทั้งจำนวนบุคลากร บทบาทหนาที่ และกิจกรรม

5.2 เปาประสงค

5.2.1 เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยาง มีมาตรฐาน ยืดหยุน
และเปนเอกภาพ โดยบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.2.2 เพื่อใหผูประสบภัยไดรับความชวยเหลือบรรเทาทุกขอยางรวดเร็ว ทั่วถึง และทันตอเหตุการณ
5.2.3 เพื่อลดความสูญเสียชีวติ และทรัพยสินของประชาชนทีไ่ ดรับผลกระทบจากสาธารณภัยใหนอยทีส่ ุด

5.4 กลยุทธการบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
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กลยุทธที่ 1 สรางมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินอยางมีเอกภาพ
การสรางมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินอยางมีเอกภาพ เปนการวางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบ โดยกำหนดโครงสรางองคกรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ระบบขอมูล การสนับสนุน
การตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการใชแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเปนมาตรฐานเพื่อใหการจัดการ
ในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(1) แนวทางปฏิบัติในการแจงเตือนภัยของหนวยงานภาครัฐในการจัดการสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ไดกำหนดแนวทางปฏิบัติในการแจงเตือนภัยของหนวยงาน
ภาครัฐในการจัดการสาธารณภัย โดยใชแนวทางตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ซึ่งกำหนด
ระดับของสถานการณสาธารณภัย สำหรับใชเปนกรอบแนวคิดในการแจงเตือนภัย และเพื่อเปนแนวทางให
หน วยงานที่เกี่ยวของนำไปปรับ ใชตามภารกิจ/หนาที่ข องหนวยงานในการจัดการสาธารณภัย โดยกำหนด
ความหมายของสีตามสถานการณของสาธารณภัยไว 5 ระดับ ดังนี้
สีแดง

หมายถึง สถานการณอยูในภาวะอันตรายสูงสุด ใหอาศัยอยูแตในสถานที่ปลอดภัย
หรือตองอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัตติ ามขอสัง่ การ

สีสม

หมายถึง สถานการณ อ ยู ในภาวะเสี่ ย งอั น ตรายสู ง เจ า หน า ที่ ก ำลั ง ควบคุ ม
สถานการณ ใหอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามแนวทางที่
กำหนด

สีเหลือง

สีนำ้ เงิน

หมายถึง สถานการณ อ ยู ในภาวะเสี่ ย งอั น ตราย มี แ นวโน ม ที่ ส ถานการณ จ ะ
รุนแรงมากขึ้น ใหจดั เตรียมความพรอมรับสถานการณ และปฏิบัติตาม
คำแนะนำ
หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเฝาระวัง ใหตดิ ตามขอมูลขาวสารอยางใกลชดิ

สีเขียว

หมายถึง สถานการณอยูใ นภาวะปกติ ใหตดิ ตามขอมูลขาวสารเปนประจำ

(2) แนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550
(2.1) เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้ นที่องคการบริห ารสวนตำบลห วยไร
ดำเนินการดังนี้
(2.1.1) เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตองคการบริหารสวนตำบลหวยไร
ใหเปนหนาที่ของผูอำนวยการทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร เขาดำเนินการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยโดยเร็ว และใหแจงผูอำนวยการอำเภอคอนสวรรค และผูอำนวยการจังหวัดชัยภูมิ ทราบทันที
(2.1.2) กรณี ที่พื้ นที่ ที่เกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภั ยอยูในความรับ ผิดชอบของ
ผู อำนวยการทองถิ่นหลายคน ผูอำนวยการทองถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใชอำนาจหรือปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนก็ได
แลวใหแจงผูอำนวยการทองถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร พ.ศ. 2564-2570
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(2.1.3) กรณี ผู อ ำนวยการท อ งถิ่ น มี ค วามจำเป น ต อ งได รั บ ความช ว ยเหลื อ จาก
เจ าหนาที่ของรัฐ หรือ หนวยงานของรัฐ ที่อยูนอกเขตขององคกรปกครองสว นทองถิ่นแหงพื้นที่ของตน ให
แจงใหผูอำนวยการอำเภอ หรือผูอำนวยการจังหวัดแลวแตกรณี เพื่อสั่งการโดยเร็วตอไป
(2.1.4) ผูอำนวยการในเขตพื้นที่ที่ติดตอหรือใกลเคียงมีหนาที่สนับสนุนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแกผูอำนวยการซึ่งรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตดิ ตอหรือใกลเคียงนั้น
(2.1.5) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น เจาพนักงานที่ประสบเหตุมีหนาที่ตองเขาดำเนินการ
เบื้องตนเพื่อระงับภัยนั้น แลวรีบรายงานใหผูอำนวยการทองถิ่นเพื่อสั่งการตอไป และในกรณีจำเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได
ใหเจาพนักงานมีอำนาจดำเนินการใดเพื่อประโยชนในการคุมครองชีวิตหรือปองกันอันตรายที่จะเกิดแกบุคคลได
(2.1.6) กรณี เจ าพนักงานจำเปนตองเขาไปในอาคาร หรือสถานที่ที่อยูใกลเคียงกั บ
บริเวณที่เกิดสาธารณภัยเพื่อทำการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหก ระทำไดตอเมื่อไดรับอนุญ าตจาก
เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่แลว เวนแตไมมีเจาของหรือผูครอบครองอยูในเวลานั้น หรือเมื่อมี
ผูอำนวยการอยูดวย และหากทรัพยสินนั้นเปนสิ่งที่ทำใหเกิดสาธารณภัยไดงาย ใหเจาพนักงานมีอำนาจสั่งให
เจาของหรือผูครอบครองขนยายทรัพยสนิ ออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกลาวได หากเจาของหรือผูครอบครอง
ไมปฏิบัติตามคำสั่ง ใหเจาพนักงานมีอำนาจขนยายทรัพยสินนั้นไดตามความจำเปนแกการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยเจาพนักงานไมตอ งรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกลาว
(2.1.7) ใหผูอำนวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น และทำ
บัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสินที่เสียหายไวเปนหลักฐาน พรอมทั้งออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไว
เปนหลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู
(2.1.8) ในกรณี ที่ เกิ ดสาธารณภั ยร ายแรงอย างยิ่ ง (ระดั บ 4) นายกรั ฐมนตรี หรื อรอง
นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอำนาจสั่งการผูบัญ ชาการ ผูอำนวยการ หนวยงานของรัฐ และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหดำเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมตลอด
ทั้งให ความชวยเหลือแกป ระชาชน โดยมีอำนาจเชนเดียวกับ ผูบัญ ชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภั ย
แหงชาติ และผูอำนวยการแตละระดับ
(3) แนวทางปฏิบัติในการจัดตัง้ องคกรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
(3.1) การจัดตั้งองคกรปฏิบตั ใิ นการจัดการในภาวะฉุกเฉินองคการบริหารสวนตำบลหวยไร
ทำหน า ที่ เ ป น กลไกที่ เ ป น ศู น ย ก ลางการปฏิ บั ติ ใ นการจั ด การในภาวะฉุ ก เฉิ น
(Emergency Operation Centre : EOC) เพื่อใหการวิเคราะห ประเมิน ประสานงาน และปฏิบตั ิภารกิจตางๆ
ที่ เกี่ ย วข อ งในการจั ด การเหตุ ก ารณ ห นึ่ ง ๆ ในภาวะฉุ ก เฉิ น มี ค วามเป น เอกภาพ โดยมี อ งค ป ระกอบ
และโครงสรางภายในองค ก รที่ จ ำเป น เหมาะสม และสอดคลอ งกั บ ภารกิ จ ระดั บ การจั ด การสาธารณภั ย
ของประเทศในแตละระดับ เพือ่ ใหเกิดความคลองตัว มีความยืดหยุน และมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น (ศปก.อปท.) ขึ้น โดยมี
ผูอำนวยการทองถิ่นเปนผูควบคุมและสั่งการ เพื่อทำหนาที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกวาสถานการณจะกลับ
เขาสูภาวะปกติ พรอมทั้งประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่รับผิดชอบ และประสานความ
รวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไมสามารถควบคุมสถานการณสาธารณ
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ภัยตามขีดความสามารถโดยลำพัง ใหขอรับ การสนับสนุนจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค การบริห ารสวนตำบลหวยไร ในเขตพื้ นที่ติดตอ หรือใกลเคียง) และ/หรือ กองอำนวยการปอ งกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ
(3.2) โครงสรางศูนยปฏิบัตกิ ารฉุกเฉินทองถิ่นองคการบริหารสวนตำบลหวยไร
ผูอ ำนวยการทองถิ่น

ศูนยประสานการปฏิบตั ิ
ที่ปรึกษา/ผูเชีย่ วชาญ
ศูนยขอ มูลประชาสัมพันธรวม

สวนปฏิบตั กิ าร

สวนอำนวยการ

พื้นที่

หนวยสถานการณ

กลุมภารกิจ

หนวยทรัพยากร
หนวยเอกสาร

สวนสนับสนุน
แผนกสนับสนุน
หนวยจัดหา
สิ่งอุปกรณ
หนวยสถานที่

แผนกบริการ

แผนกการเงิน

หนวยสื่อสาร

หนวยการเงิน บัญชี

หนวยแพทย

หนวยจัดซื้อ จัดจาง

หนวยเสบียง

หนวยพัสดุ

หนวยสนับสนุน
ภาคพืน้

แผนภาพที่ 5-1 : โครงสรางศูนยปฏิบตั ิการฉุกเฉินทองถิ่น
หมายเหตุ : โครงสรา งดังกลาวสามารถปรับ ไดตามความเหมาะสมกับ สถานการณ โดยยึด หลัก มาตรฐาน
เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุนของโครงสรางองคกรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
(3.2) บทบาทหนาที่ภายในโครงสรางศูนยปฏิบตั ิการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตำบล
หวยไร มีดงั นี้
(3.2.1) คณะที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ มีหนาที่ ใหขอเสนอแนะ คำแนะนำ ขอมูล
ทางวิชาการ การสังเคราะหแนวโนมสถานการณ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับเหตุการณสาธารณภัย
ที่ เกิ ด ขึ้ น โดยให ค ำนึ ง ถึ งความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ งานเป นสำคั ญ พรอ มทั้ งปฏิ บั ติ ห น าที่ อื่ น ใดตามที่
ผูอำนวยการทองถิ่นเห็นสมควร
(3.2.2) ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม มีหนาที่ ประสานขอมูลเหตุการณกับสวน
ต า งๆเพื่ อ สื่ อ สารและประชาสั ม พั น ธ ข อ มู ล ข า วสารให กั บ ประชาชนและสื่ อ มวลชน รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ก าร
ทางจิตวิทยามวลชน
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(3.2.3) สวนปฏิบัตกิ าร มีหนาที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษา
ชีวิตและปกปองทรัพยสิน เขาควบคุมสถานการณ ฟนฟูสูสภาวะปกติ คนหาและกูภัย กูชีพ รักษาพยาบาล
การแพทยและสาธารณสุข รัก ษาความสงบเรียบรอย การจราจร ผจญเพลิง โครงสรา งพื้ น ฐาน สารเคมี
และวัตถุอันตราย กัมมันตรังสี สงกำลังบำรุง การขนสง อพยพ และบริหารจัดการผูเสียชีวิต
(3.2.4) ส ว นอำนวยการ มี ห น า ที่ ติ ด ตามสถานการณ วิ เคราะห แ นวโน ม
สถานการณ แจ งเตื อ นภัย รวบรวม ประสานขอ มู ล และประเมิ น ความตอ งการและความจำเป นในการ
สนับสนุนทรัพยากร ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญ เหตุโดยใชขอมูลที่ไดรับจาก
ส วนปฏิบัติการเปน ฐานดำเนินการ พรอมทั้งใหการสนับสนุนสถานที่ป ฏิบัติงานแกกองอำนวยการปอ งกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร/ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตำบล
หวยไร ฯลฯ
(3.2.5) สวนสนับสนุน มีหนาที่ ดังนี้
(5.1) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ดานที่จำเปน เพื่อใหการ
จัดการในภาวะฉุกเฉินดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว พื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การฟนฟู และงานชุมชน
(5.2) ตอบสนองการรองขอรับ การสนับ สนุนในดานงบประมาณ การเงิน
และการบัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ
ทั้ ง นี้ การจั ด บุ ค ลากรประจำศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ท อ งถิ่ น รายละเอี ย ดตาม
แผนภาพที่ 5-2 : (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตำบลหวยไร
ผูอำนวยการทองถิ่น

ศูนยขอ มูลประชาสัมพันธรวม

ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ

- กองวิชาการและแผนงาน
- ผูเชี่ยวชาญดานการกูชีพกูภยั
แผนปฏิบ(เทศบาล)
ัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร
พ.ศ. 2564-2570
- ผูอำนวยการโรงเรียนในพื้นที่
- สำนักปลัด อบต.

- ผูนำชุมชน เชน ปราชญชาวบาน
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สวนปฏิบัตกิ าร

สวนอำนวยการ

- รองนายก คนที่ 1
- ฝายปองกันและรักษาความ
สงบเรียบรอย
- กองชาง/สวนโยธา
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบลหวยไร
- กำนันตำบลหวยไร
- ผูใหญบานหมูที่ 1-14 หมูบาน
- สมาชิกสภา อบต.หวยไร
- อาสาสมัครตางๆ เชน
อปพร. /ตำรวจบาน /อสม.
- ผูนำชุมชน

- ปลัด อบต.หวยไร
-สำนักปลัด อบต.หวยไร
- ผูใหญบานหมูที่ 1-14 หมูบาน
- สมาชิกสภา อบต.หวยไร
- อาสาสมัครตางๆ เชน
อปพร. /ตำรวจบาน /อสม.
- ผูนำชุมชน
ฯลฯ

สวนสนับสนุน
-

รองนายก คนที่ 2
กองสวัสดิการและสังคม
สำนักการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กองคลัง
ผูใหญบานหมูที่ 1-14 หมูบ าน
สมาชิกสภา อบต.หวยไร
อาสาสมัครตางๆ เชน อปพร.
/ตำรวจบาน /อสม.
- ผูนำชุมชน
ฯลฯ

แผนภาพที่ 5-2 : (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินทองถิ่น
หมายเหตุ : การจัด บุ ค ลากรประจำศูน ยป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ท อ งถิ่น ปรับ ไดต ามความเหมาะสม ขึ้ น อยูกั บ
สถานการณและความรุนแรงของสาธารณภัย และตามที่ผูอำนวยการทองถิ่นเห็นสมควร เพื่อประโยชนในการ
บริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่
(3.3) ผูมีอำนาจหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และผูที่เกี่ยวของอยางเปน
เอกภาพและชัดเจนแตละระดับ ตั้งแตระดับประเทศ ระดับจังหวัด อำเภอ และระดับทองถิน่ (ตามแผนภาพที่ 5-3)
สาธารณภัย
รายแรงอยางยิ่ง
ควบคุมและกำกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทัว่
ราชอาณาจักร (มาตรา 13)
ชวยเหลือผูบ ัญชาการ มีอำนาจบังคับบัญชาและสั่งการ ตามที่
ผูบ ัญชาการมอบหมาย (มาตรา 13)
ควบคุมและกำกับการปฏิบัติหนาทีข่ อง ผอ./รอง ผอ./ผช.ผอ.
เจาพนักงาน และอาสาสมัคร ไดทั่วราชอาณาจักร (มาตรา
แผนปฏิบัติการในการป
องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
14)
รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด

นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีทไี่ ดรับมอบหมาย
ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ (รมว.มท.)
รองผูบัญชาการ (ปมท.)
ผูอ ำนวยการกลาง (อ.ปภ.)

อบต.หวยไร พ.ศ. 2564-2570
ผอ.จังหวัด (ผวจ.)

สั่งการให
ดำเนินการ
อยางหนึ่ง
อยางใดเพื่อ
ปองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
หนา 63 /
ใหความ

รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต กทม.
(มาตรา 32)

แผนภาพที่ 5-3 การกำหนดบุคคลผูม อี ำนาจในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามพระราชบัญญัตปิ อ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

(4) แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการประกาศเขตพื้ น ที่ ป ระสบสาธารณภั ย และการประกาศเขตให การ
ชวยเหลือผูประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
(4.1) การประกาศเขตพืน้ ที่ประสบสาธารณภัย
กรณีเกิดสาธารณภัยตามนิยามของมาตรา 4 แหงพระราชบัญ ญัติปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 ซึ่งปรากฏชัดเปนที่ทราบโดยทั่วไปในเขตพื้นที่นั้น ใหมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบ
สาธารณภัยทันที หรือในกรณีเพื่อประโยชนตอการจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นที่ดงั กลาวตามขอเท็จจริงที่ปรากฏ
และใชเปนหลักฐานยืนยันถึงขอเท็ จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น เพื่อใหสวนราชการ หนวยงาน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน สามารถดำเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยไดตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกีย่ วของก็สามารถออกประกาศเขตพื้นทีป่ ระสบสาธารณภัยได โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
(4.1.1) เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ใดใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอและหรือกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล/องคการบริหารสวนตำบล ตรวจสอบ
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร พ.ศ. 2564-2570
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ขอเท็จจริงและรายงานสถานการณสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดชัยภูมิ ทราบ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจประกาศเขตพืน้ ที่ประสบภัย
(4.1.2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นและสงผลกระทบตอสาธารณชน และกอใหเกิดอันตราย
ต อชี วิต รางกาย หรือกอ ใหเกิดความเสีย หายแกทรัพ ยสินของประชาชน ในพื้ นที่ ใหผูอำนวยการจังหวัด
ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยสาธารณภัยตามดุลพินิจ โดยมีแนวทางการประกาศ ดังนี้
(1) ระบุประเภทสาธารณภัย
(2) สาเหตุการเกิดสาธารณภัย
(3) ชวงเวลา ที่เกิดสาธารณภัย
(4) พื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย
(5) ผลกระทบตอสาธารณชนและกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือกอใหเกิด
ความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน
เพื่อประโยชนในการจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นที่ กำหนดใหมีการออกประกาศเขตพื้นที่
ประสบสาธารณภัยไดตามดุลยพินิจ เพื่อใหสวนราชการ หนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน
สามารถใหความชวยเหลือผูป ระสบภัยไดตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
ระดับ
1
2
3
4

การจัดการ
สาธารณภัยขนาดเล็ก
สาธารณภัยขนาดกลาง
สาธารณภัยขนาดใหญ
สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง

ผูออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
ผูอำนวยการจังหวัด / ผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร
ผูอำนวยการจังหวัด / ผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร
ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ทั้งนี้ ผูประสบภัยอาจขอใหมีหนังสือรับรองพื้นที่ประสบภัย ทั้งที่เปนบุคคล และนิติบุคคลได โดยให
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดรูปแบบ แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
และหนังสือรับรองผูประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาและนิตบิ ุคคลตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัตปิ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
(4.2) การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูป ระสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ตามระเบี ย บกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภั ย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน มีวัตถุประสงคเพื่อใหสวนราชการนำเงินทดรองราชการมาใชจายในการใหความชวยเหลือหรือ
สนับ สนุนการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติเปนกรณีเรงดวนตามความจำเปนและเหมาะสม เมื่อเกิดภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในทองที่หนึ่งทองที่ใด โดยมุงหมายที่จะบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาของผูประสบภัย
พิบัติ แตมิไดมุงหมายที่จะชดใชความเสียหายใหแกผูใด ซึ่งการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติใหถือปฏิบัติ
ตามระเบียบและหลักเกณฑทกี่ ระทรวงการคลังกำหนด
เมื่อภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในทองที่ใด ใหผูมีอำนาจดำเนินการประกาศใหทองที่นั้น
เปนเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ดังนี้
พื้นที่
ผูมีอำนาจ
กรุงเทพมหานคร
อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร พ.ศ. 2564-2570
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จังหวัด

ผู วาราชการจังหวัดรว มกั บ คณะกรรมการให ความชวยเหลือผูประสบ
ภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)
หากไมสามารถประชุม ก.ช.ภ.จ. ไดทันทวงที และผูว าราชการจังหวัด
เห็นวาความเสียหายดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลัง
กำหนด ก็ ใ ห มี อ ำนาจพิ จ ารณาประกาศเขตการให ค วามช ว ยเหลื อ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปกอนไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจาก ก.ช.ภ.จ.

การประกาศเขตการให ค วามช ว ยเหลื อ ผูป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ต อ งกำหนดพื้ น ที่
และระยะเวลาของการใหความชว ยเหลือ ผูป ระสบภัยพิบัตินั้นดวย ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีก าร
และเงื่อนไขที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(5) แนวทางปฏิบัติในการตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัย
ให ผูบั ญ ชาการหรือผูอ ำนวยการใชเกณฑ ห รือ เงื่อ นไขดังต อไปนี้ ประกอบการพิ จ ารณา
ยกระดับการจัดการสาธารณภัย ดังนี้
เกณฑ/เงื่อนไข

ขอมูลที่ใชระบุเงื่อนไข

(1) พื้นที่

พื้นที่ใชสอยในลักษณะตาง ๆ ที่ไดรับผลกระทบ และความเสียหาย
(1.1) พื้นทีท่ างการเกษตรและปศุสตั ว
(1.2) พื้นที่ธรุ กิจ อุตสาหกรรม และการประกอบการ
(1.3) พื้นทีอ่ ยูอาศัย (จำนวนหลังคาเรือน)
(1.4) พื้นที่ทางธรรมชาติ
(2) ประชากร
จำนวนและลักษณะของประชากรในพืน้ ที่ที่ไดรับผลกระทบ
(2.1) จำนวนผูไดรับผลกระทบ
(2.2) จำนวนผูอพยพ
(2.3) จำนวนผูไ ดรับบาดเจ็บและเสียชีวติ
(3) ความซับซอน
ความยากงาย สถานการณแทรกซอน และเงื่อนไขทางเทคนิคของสถานการณ
(3.1) ความรุ น แรงของภั ย ความเฉพาะเจาะจงทางเทคนิ ค ของภั ย
การเกิดภัยตอเนือ่ ง
(3.2) ความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือสงผลกระทบตอสาธารณูปโภคพื้นฐาน สถานที่
สำคัญ และเสนทางการให ความชวยเหลือ
(3.3) การคาดการณ ก ารขยายตั ว ของภั ย พื้ น ที่ ที่ จ ะเสี ย หายต อ ไป
ระยะเวลาที่การดำเนินกิจกรรมปกติที่ตองหยุดชะงัก ระยะเวลาที่ตอง
ใช ในการตอบสนองต อสถานการณ และระยะเวลาที่ ต อ งช ว ยฟ น ฟู
เบื้องตน
(4) ศักยภาพดานทรัพยากร ความสามารถในการปฏิบัติงานจากทรัพยากร
(4.1) กำลั งคน ทั้ งของหน วยงานหลั กและหน วยงานสนั บสนุ น พร อมทั้ ง
อาสาสมัครหนวยตาง ๆ
(4.2) เครื่องมือ อุปกรณ ยานพาหนะ และอุปกรณพิเศษตาง ๆ ที่ตองใช
ตามแตลักษณะทางเทคนิคของภัย
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เกณฑ/เงื่อนไข

(5) การพิจารณาตัดสินใจ
ของผูบัญชาการ/
ผูอำนวยการ

ขอมูลที่ใชระบุเงื่อนไข

(4.3) ปจจัยยังชีพสำหรับแจกจายแกผูไดรับผลกระทบของหนวยงานหลัก
และจากการสนับสนุนจากภาคีหลัก
(4.4) แหลงที่มาและจำนวนเงินงบประมาณจากหนวยงานในพื้นที่
ดุลยพินิจจากการประเมินสถานการณจากเงื่อนไขตาง ๆ
(5.1) ขอบเขตการปกครอง
(5.2) การประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัย

ทั้ ง นี้ ให ใ ช เกณฑ เ งื่ อ นไขทางด า นพื้ น ที่ / ประชากร/ความซั บ ซ อ น/ศั ก ยภาพด า นทรั พ ยากร
และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผูอำนวยการอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางประกอบกันเปนเกณฑในการ
นำเสนอเพื่อยกระดับการจัดการสาธารณภัย
(6) แนวทางการปฏิบตั ใิ นการอพยพ
เมื่อเกิดหรือ คาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด และการอาศัยอยูในเขตพื้นที่นั้นจะเปน
อั น ตราย ให ผูมี อ ำนาจตามมาตรา 28 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ. 2550
มีอำนาจสั่งอพยพผูซึ่งอยูในพื้นที่นั้น ออกไปจากพื้นที่อยางเปนระเบียบ ทั้งนี้ ใหดำเนินการอพยพกอนเกิด
สาธารณภัย และจัดให มีก ำลังเจาหนาที่เขารักษาความสงบเรียบรอ ย เพื่อ ปองกันทรัพยสินของประชาชน
โดยใหผูนำชุมชนและหนวยงานปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
(6.1) การอพยพเคลื่อนยาย
(6.1.1) การตัดสินใจอพยพ
(1) ในเขตองคการบริหารสวนตำบลหวยไร กำหนดใหนายก องคการบริหารสวน
ตำบลห ว ยไร ในฐานะผู อ ำนวยการท อ งถิ่ น หรือ ผู ได รับ มอบหมายเป น ผู ตั ดสิน ใจและควบคุ ม การอพยพ
ประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย โดยมีปลัด อบต. ในฐานะผูชวยผูอำนวยการทองถิ่นเปนผูชวย
(2) ในเขตพื้นที่หมูบาน กำหนดใหผูใหญบานแตละหมูบ านเปนผูตัดสินใจและควบคุม
การอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย โดยมีผูชวยผูใหญบานและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล
หวยไร เปน ผูชวย ทุกขั้นตอนการปฏิบัติตองประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณไปยังนายกองคการ
บริหารสวนตำบลหวยไร ในฐานะผูอำนวยการทองถิ่น เบอรโทรศัพท 089-8485419
(6.1.2) เมื่อไดรับขอมูลขาวสารแจงเตือน ใหแจงประชาชนตองเตรียมตัวไวใหพรอมสำหรับ
การอพยพ โดยจัดเตรียมกระเปาที่มีของมีคา เงินสด เอกสารสำคัญ ของใชจำเปนสวนตัว ยารักษาโรค อาหาร
น้ ำดื่ ม เทาที่จ ำเปน รวมทั้งดูแ ลสภาพจิตใจในครอบครัว ให อยูในความสงบ กอนออกจากบานเรือนตองป ด
บานเรือนใหมิดชิดที่สุดเทาที่จะทำได และเดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจำชุมชนโดยเร็ว
(6.1.3) หนวยอพยพ ตองศึกษาเสนทางที่จะเขาสูพื้นที่เปาหมาย และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะสำหรับการอพยพใหพรอมปฏิบัติหนาที่อยูตลอดเวลา รวมทั้งติดตอประสานงานกับผูนำชุมชนหรือ
ผูนำหมูบานทุกระยะ ประชาสัมพันธใหคำแนะนำในขัน้ ตอนการอพยพตอผูอพยพ
(6.1.4) จั ด ลำดั บ ความสำคัญ ของผู อ พยพ โดยแบ ง กลุ ม ผู อ พยพที่ ต อ งได รั บ การดูแ ล
เปนพิเศษ (กลุมเปราะบาง) เชน กลุมผูปวยทุพพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก สตรี ควรไดรับการพิจารณา
ใหอพยพไปกอน เปนตน กรณีเด็ก บิดาและมารดาควรอพยพไปดวยกันทั้งครอบครัว และควรอพยพเปนกลุม
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(6.1.5) จัดใหมีสถานที่ปลอดภัยและที่พักพิงชั่วคราวแกผูอพยพและเจาหนาที่ โดยจั ด
ระเบียบพื้น ที่พักพิงใหเหมาะสมเปนสัดสวนและมีระบบสุขาภิบาล โดยใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก
(6.1.6) การบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว และสนับสนุนกิจกรรมดานสังคมสงเคราะห
เพื่อการฟนฟูดานสังคมและจิตใจใหแกผูประสบภัย และผูป ระสบปญหาทางสังคม โดยใหโดยใหกองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก
(6.1.7) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกลเคียง รวมทั้ง
จัดระเบียบการจราจรในพื้นที่พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับการอพยพ เพื่อเปน การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนและสวนราชการ และสามารถดำเนินการอพยพเคลื่อนยาย เปนไปอยางมีระบบ
สามารถระงับ การแตกตื่นเสี ยขวัญ ของประชาชนไปสูสถานที่ป ลอดภัยไดอยา งมีป ระสิทธิภ าพ โดยให กอง
อำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก
(6.1.8) ใหความชวยเหลือผูอพยพในการขนยายทรัพยสินของใชในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย
และพื้นที่ใกลเคียงตามที่ไดรับการรองขอ โดยใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวน
ตำบลหวยไร เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักหากไมเพียงพอประสานหนวยงานทหารในพื้นที่
(6.1.9) ใหมีการจัดทำทะเบียนเพื่อตรวจสอบจำนวนผูอพยพและผูที่ยังติดคางในพื้น ที่
โดยใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก
(6.1.10) จัดใหมีการบริการดานการแพทยและสาธารณสุขในพื้นที่อพยพ โดยให รพ.สต.
และโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ รวมกันดำเนินการ
(6.1.11) จัดใหมีระบบการรักษาความสงบเรียบรอยของพื้นที่รองรับ การอพยพ โดยจัด
กำลังเจาหนาทีต่ ำรวจและอาสาสมัครตามความเหมาะสม
(6.1.12) จั ด ให มีเจ าหน า ที่ ป ระสานงานกั บ เจ าหน าที่ ต ำรวจในพื้ น ที่ เพื่ อ จัด กำลั งดู แ ล
บานเรือนและทรัพยสินของผูอพยพเปนระยะๆ หากกำลังเจาหนาที่ตำรวจไมเพียงพอ ใหใชกำลังสนับสนุนจาก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) หรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชน แตหากสถานการณลอแหลม
เสี่ ย งต อ การสู ญ เสี ย ชี วิต ห า มเจ า หน า ที่ /อาสาสมั ค รออกปฏิ บั ติ ห น า ที่ ในพื้ น ที่ เสี่ ย งโดยเด็ ด ขาดจนกว า
สถานการณจะบรรเทาความรุนแรงลง และสามารถเขาไปตรวจในพื้นที่ได โดยไมมีความเสี่ยง พรอมทั้งใหมี
การประชาสัมพันธใหผอู พยพทราบสถานการณอยางตอเนื่องและทั่วถึง
(6.1.13) จัดหาพื้นที่รองรับสำหรับการอพยพสัตวเลี้ยง โดยขอใหสำนักงานปศุสัตวอำเภอ
รวมกับกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร ดำเนินการสำรวจ จัดทำ
บัญชี ประชาชนผูเลี้ยงสัตวและผูประกอบการ รวมทั้ง จัดเตรียมยานพาหนะ เครื่องจักรกล สำหรับใชในการ
อพยพ หากไมเพียงพอใหประสานงานหนวยงานที่มีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ
(6.2) การยกเลิกสถานการณ
(6.2.1) ใหติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ สาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเนื่อง
พรอมทั้งตรวจสอบขอมูลจากทุกแหลงจนแนใจ และมีการยืนยันความชัดเจนวาสถานการณคลี่คลายกลั บ
สูภาวะปกติแลว ใหผูอำนวยการทองถิ่นรายงานขอมูลใหผูอำนวยการอำเภอทราบ เพื่อประกาศยุตสิ ถานการณ
สาธารณภัยในพื้นที่ และประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงสถานการณเปนระยะๆ เพื่อปองกันความสับสน
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พรอมทั้ง ใหมีการยืนยันความชัดเจนถึงการยกเลิกสถานการณ และแจงใหผูอพยพเตรียมพรอมในการอพยพ
กลับสูพนื้ ทีอ่ ยูอ าศัยตอไป
(6.2.2) เมื่ อ ได รับ การยืน ยั น อย า งชั ด เจนจากผู อ ำนวยการท อ งถิ่ น ผู อ ำนวยการอำเภอ
ตามลำดับ หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหป ระกาศยุติสถานการณวาสาธารณภัยไดสิ้นสุดลงแลว ใหแจงขอมู ล
ดังกลาวใหผูอพยพทราบเพื่อเตรียมพรอมในการอพยพกลับสูที่ตงั้ ตอไป
(6.2.3) เมื่อยกเลิกหรือปดศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร ใหสง
มอบภารกิจที่ตองดำเนินการตอใหหนวยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจของหนวยงานนั้นตอไป เพื่อความตอเนื่อง
ในการปฏิบัติงาน
(6.3) การอพยพกลับ
เมื่ อประชาชนได รับ แจ งข าวการยกเลิ กสถานการณ สาธารณภั ยอย างชั ดเจนให ผู นำชุ มชน
หรือผูนำกลุมอพยพรีบแจงผูอพยพเพื่อเตรียมความพรอมสำหรับการอพยพกลับและรอรับการแจงจุดอพยพกลับ
โดยการจั ด ระเบี ย บและลำดั บ ก อ นหลั ง ของการอพยพกลั บ อย า งเป น ระบบไปสู พื้ น ที่ อ ยู อ าศั ย เดิ ม
พรอมทั้งประสานงานกับเจาหนาที่ทรี่ ับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ
(6.4) การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตำบลหวยไร แบงประเภทของสวนราชการและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะอพยพมาอยูในพื้นที่ปลอดภัยตามลำดับและความจำเปนเรงดวน พรอมทั้ ง
กำหนดพื้นที่รองรับการอพยพสวนราชการ ครอบครัวสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไวลวงหนา
โดยการดำเนินการอพยพใหเปนไปตามแผนอพยพสวนราชการ เพื่อใหสามารถบริการประชาชนไดตามปกติ

กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบและเครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ
1) แนวทางปฏิบัติในการสื่อสารและโทรคมนาคม
(1) การเตรียมความพรอมดานการสื่อสารและโทรคมนาคม
การเตรียมความพรอมดานระบบและเครื่องมือสื่อสาร องคการบริหารสวนตำบลหวยไร
มอบหมายใหงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนผูกำกับดูแลและใชงานความถี่วิทยุ 162.825 เพื่อใชเป น
ความถี่วิทยุกลางสำหรับ ติดตอประสานงานระหวางหนวยงานของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
สำหรับการประสานงาน ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอื่นๆ ในภาวะปกติ และใน
ภาวะไมปกติ โดยกำหนดใหงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนผูควบคุมดูแลการใชงานภายใน องคการ
บริหารสวนตำบลหวยไร
(2) การปฏิบตั งิ านดานสื่อสารและโทรคมนาคมกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน
(2.1) จัดตัง้ ศูนยสอื่ สารและจัดใหมีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารอื่นๆ ที่
จำเปนใหใชงานไดตลอด 24 ชั่วโมง ใหสามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกลาวกับหนวยงานอื่นไดตามปกติโดยเร็ว
อยางทัว่ ถึงทุกพื้นที่
(2.2) ใชโครงขายสื่อสารทางโทรศัพท โทรสาร และวิทยุสื่อสารเปนหนวยงานหลัก
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร พ.ศ. 2564-2570
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 หนวยงานหลักที่วางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ไดแก งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท..044-056135, 044-056136...โทรสาร.............-...............
 หนวยงานสนับสนุน ไดแก............หมายเลขโทรศัพท................................................
โทรสาร...................................................................
ลำดับที่ ชื่อหนวยงาน นามเรียกขาน ความถี่วิทยุ
1

อบต.

โทรศัพท

ศูนยละมั่ง

162.525

088-5809406

ศูนยสิงหทอง

162.550

0868257568

โทรสาร

หมายเหตุ

โคกมั่งงอย
2

ทต.
คอนสวรรค

3
4
5
ฯลฯ

กองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ
คอนสวรรค
โทรศัพท 044-889926
โทรสาร …………-………………

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ประจำตำบล
โทรศัพท 044810369
โทรสาร ……………-……………….
สายดวน 1669

กองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท/โทรสาร 044-813323
โทรศัพท/โทรสาร .........-............

กองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อบต.หวยไร
โทรศัพท/โทรสาร 044-056135
โทรศัพท/โทรสาร 044-056136
ความถี่วิทยุ 162.825 MHz

สถานีตำรวจภูธร
กองอำนวยการปองกัน
คอนสวรรค
และบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภั
โทรศัพ.ศ.
พท 2564-2570
(อบต.โคกมั่งงอย) ยของ อบต.หวยไร
044-829102
โทรศัพท044-848695

การไฟฟาภูมิภาค
สาขายอยคอนสวรรค
โทรศัพท 044889124

การประปาสวนภูมภิ าค
สาขาคอนสวรรค
โทรศัพท 044882677

องคกรภาคเอกชน
มูลนิธิรวมกตัญู
โทรศัพท 0614962704
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แผนภาพที่ 5-4 : ผังสื่อสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร
(2) แนวทางปฏิบตั ิในการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน
ใหฝายประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร เปนหนวยงานหลัก ดำเนินการ ดังนี้
(2.1) เผยแพรขาวสารที่คาดวาจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยใหสวนราชการและประชาชนไดรับรู
และเขาใจสถานการณ (Situation Awareness) ในทุกระยะการจัดการภัย โดยผานชองทางการสื่อสารที่กำหนด
ไว เชน โทรทัศน วิทยุ หอกระจายขาว สื่อสังคมออนไลน ฯลฯ เพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว
เป นป จ จุบั น และทันตอเหตุก ารณ ซึ่งจะชวยสรางความเชื่อมั่น และลดความตื่นตระหนกที่เกิดจากการรับ รู
และความเขาใจทีไ่ มถูกตอง
(2.2) จัดตั้งศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม (Join Information Center : JIC) ณ พื้นที่ที่เกิดเหตุ ซึ่งอยู
ภายใตก ารกำกั บ ดูแ ล ของศูน ยข อมู ลประชาสัม พั นธรวม เพื่ อ ทำหนา ที่ ป ระสานขอ มู ลข าวสารสาธารณะ
ที่เกี่ยวของกับการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเปนศูนยที่อยูใกลชิดกับเหตุการณ สามารถเขาถึง
ขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสำหรับสื่อขาวสารทุกประเภทที่ไดรับ
การกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพื่อกระจายขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน และตอเนื่อง
โดยใหเจาหนาที่ขอมูลขาวสารสาธารณะควรตองเขามาอยูร วมกันในศูนยประสานขอมูลรวม
(2.3) ตรวจสอบยืนยันความถูก ตองของขอมูลการเกิดภัย จากกำนัน ผูใหญ บาน ผูนำชุมชน
อาสาสมัครแจงเตือนภัย กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป รวมทั้งหนวยงานที่
เกี่ยวของกอนแจงเตือนภัยผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด
(2.4) ดำเนินการแจงเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพื้นที่ที่ประสบภัยและพื้นที่ขางเคียง โดยสื่อ
ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ การเตือนภัยที่มีอยูของชุมชน เชน วิทยุชุมชน หอกระจายขาว หอเตือนภั ย
โทรโขง เปนตน
(2.5) ขอมูลการแจงเตือนภัยนั้นตองชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย เปนขอมูลที่บอกถึง
อันตรายที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพยสิน อันไดแก ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีความเสียหายตามพื้นที่
การปกครอง ชวงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม และประชาชนตองปฏิบัติอยางไร หรือตองมีการ
อพยพหรือ ไม รวมทั้ ง วิธี ก ารแจ งเหตุ หมายเลขโทรศั พ ท และการสื่ อ สารอื่ น ๆ โดยแจ ง เตื อ นภั ย จนกว า
สถานการณภยั จะสิ้นสุด
(2.6) ในกรณี เ กิ ด ไฟฟ า ดั บ การสื่ อ สาร เครื่ อ งมื อ สั ญ ญาณเตื อ นภั ย ไม ส ามารถใช ได
ใหใชสัญลักษณการเตือนภัย เชน ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอื่นที่ไดมีการซักซอมความเขาใจกับประชาชนไวแลว
(3) แนวทางปฏิบตั ิในการบัญชาการเหตุการณ (Incident Command)
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร พ.ศ. 2564-2570
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ให น ำหลั ก การของระบบการบั ญ ชาการเหตุ ก ารณ (Incident Command System : ICS)
มาประยุก ตใชเ ปน เครื่อ งมือ ในการสั่งการ ควบคุม และประสาน ความรวมมือของแตละหนวยงานในการ
จัดการในภาวะฉุกเฉิน และเปนระบบปฏิบัติการในการระดมทรัพยากรไปยังที่เกิดเหตุเพื่อใหสามารถปกปอง
ชีวิต ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุป ระสงค โดยใหทุกสวนราชการ
หน วยงาน และภาคเอกชนใชระบบบัญ ชาการเหตุก ารณ เปนระบบมาตรฐานในการจัดการในภาวะฉุก เฉิน
องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ไดกำหนดแนวทางปฏิบัติโดยใชหลักการบัญชาการณเหตุการณไว ดังนี้
(3.1) วัตถุประสงคการบัญชาการเหตุการณ
(1) ความปลอดภัยทั้งผูประสบภัยและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
(2) ใชทรัพยากรในการปฏิบัติงานอยางคุม คา และมีประสิทธิภาพ
(3) การจัดการสาธารณภัยมีประสิทธิผล
(3.2) การปฏิบตั เิ มือ่ เกิดสาธารณภัย
(3.2.1) การรายงานตัวและทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ใหเจาหนาที่เจาพนักงาน และอาสาสมัครตางๆ ที่มารวมปฏิบัติงานเขารายงานตัวที่
ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นในพืน้ ที่ที่เกิดภัย กอนรับมอบภารกิจและพื้นทีร่ ับผิดชอบไปปฏิบัติ
(3.2.2) การเขาควบคุมสถานการณ คำนึงถึงหลักการ ดังนี้
(1) การปฏิ บั ติ ก ารระยะ 24 ชั่ ว โมงแรก เน น การค น หาผู ร อดชี วิ ต
การรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ น้ำดื่ม อาหารปรุงสำเร็จ เสื้อผา ฯลฯ
(2) การปฏิ บั ติ การระยะ 24-48 ชั่ วโมง (1-2 วั น ) เน นการค นหาผู รอดชี วิ ต
และทรัพยสิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค
เครื่องครัว
(3) การปฏิบัติการระยะ 48-72 ชั่วโมง (2-3 วัน) เนน การคนหาผูรอดชีวิต
การสืบ หาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะหเบื้องตน เงินชดเชย การคนหาทรัพยสิน
และขอมูลการใหความชวยเหลือ ฯลฯ
(4) การปฏิ บั ติ ก ารค น ห าหลั ง ระยะ 72 ชั่ ว โมงขึ้ น ไป (ห ลั ง 3 วั น
ขึ้นไป) ใหพิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการคนหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเนนการชวยเหลือชีวิตคนกอน ตามดวย
ทรัพยสิน พรอมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานใหครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนือ่ ง ฯลฯ
(3.2.3) การควบคุมสถานการณและการเผชิญเหตุ
องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ไดวางแผนการเผชิญ เหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
อยางเปนระบบโดยกำหนดโครงสรางองคกร ขอมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการ
ใชแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อใหการจัดการในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
(1) การรับแจงเหตุและการรายงาน
ให ผู รั บ ผิ ด ชอบจั ด ทำรายงานข อ เท็ จ จริง ที่ เกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ด า นสถานการณ
สาธารณภัย ดานการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ดานการใหความชวยเหลือ และดานอื่นๆ ที่จำเปน
โดยคำนึงถึงความถูกตอง ชัดเจน รวดเร็ว โดยใหชุมชน/หมูบ านสำรวจความเสียหายและความตองการเบื้องตน
ตามแบบรายงานเหตุดวนสาธารณภัย แลวรายงานตอกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหาร
สวนตำบลหวยไร
(2) การประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน มีขั้นตอนดังตอไปนี้
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สนับสนุนเพิ่มเติม

(2.1) นำขอมูลที่ไดทงั้ หมดมาวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยที่เกิดขึน้
(2.2) กำหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางที่ดที สี่ ุดและมีความเสี่ยงนอยที่สุด
(2.3) มีการคาดการณเพิ่มเติมในเรื่องปจจัยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น การขอรับการ

(2.4) การจัดการขอมูล ใหหัวหนาทีมเปนผูนำในการสอบถามสำรวจขอมูล
สถานที่ สิ่ ง ที่ เป น อั น ตรายต อ นั ก กู ภั ย พร อ มทั้ ง บั น ทึ ก วั น เวลา ชื่ อ ที่ อ ยู ผู ให ข อ มู ล และรายงานข อ มู ล
ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลหวยไรทราบมีการบรรยายสรุปใหลูกทีมทราบ กำหนดพื้นที่
อั นตราย พื้น ที่ป ฏิบัติการ พื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบตางๆ ไดแก แกส ไฟฟา ประปา เปนตน ซึ่งเป น
อันตรายตอนักกูภัย
(2.5) การสั่งการ ผูสั่งการตองเป นคนเดียวที่สามารถชี้แจงการปฏิบั ติได
การสั่งการตองชัดเจน ไมคลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหนาหนวยหรือผูค วบคุมชุดปฏิบัติการตองรายงาน
ตัว ตอผูอยูในเหตุการณ และตอผูบัญชาการเหตุการณ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งกอนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จสิ้น
ภารกิจ
(2.6) การรวบรวมขอมูล ไดแก ปญหาอุปสรรคขอขัดของ สาเหตุของการ
เกิดเหตุการณ ผลการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแกไขและนำขอเสนอแนะมาวิเคราะห
(3) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
องค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลห ว ยไร กำหนดโครงสร า งองค ก รปฏิ บั ติ
รับผิดชอบในการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินในแบบโครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหาร
สวนตำบลหวยไร (การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑) โดยมีผูอำนวยการทองถิ่นเปนผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการ
ฉุกเฉิ นองคการบริห ารสวนตำบลหวยไร มีอำนาจในการควบคุม สั่งการ และบัญ ชาการในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ที่เกิดขึ้น ในพื้น ที่ หากสาธารณภัยที่ เกิด ขึ้นในพื้ น ที่ องคการบริห ารสวนตำบลห วยไร
ลุกลามขยายเปนวงกวาง ประชาชนไดรับผลกระทบจำนวนมากและผูอำนวยการจังหวัดตัดสินใจยกระดับการ
จัดการสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร เปนการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ ๒) ศูนย
ปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นองคการบริหารสวนตำบลหวยไร จะรับขอสั่งการจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดไปปฏิบัติ โดยไดกำหนดรูปแบบองคกรปฏิบตั ิในระดับพื้นที่ ตามตารางที่ 5-1
ตารางที่ 5-1 : รูปแบบองคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่
ระดับการจัดการ
สาธารณภัย

องคกรรับผิดชอบ
การจัดการสาธารณภัย
ในภาวะปกติ

ระดับ 1
กองอำนวยการป อ งกั น และ
(อำเภอ/เทศบาล
บรรเทาสาธารณภั ย องค ก ร
เขาควบคุมสถานการณ) ปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่
- กอปภ.ทน. .......-...........แหง
- กอปภ.ทม. ........-..........แหง
- กอปภ.ทต. ........-..........แหง
กองอำนวยการป อ งกั น และ

องคกรรับผิดชอบ
ผูบ ัญชาการ
ในภาวะฉุกเฉิน
(ผูม ีอำนาจ
(เมื่อเกิด
ตามกฎหมาย)
หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย)
- ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น
ผูอำนวยการ
โดย กอปภ.อปท. จัดตัง้
ทองถิ่น
- ศู น ย บั ญ ช าก ารเห ตุ ก ารณ ผูอำนวยการ
อำเภอ (ศบก.อ.)
อำเภอ
โดย กอปภ.อ. จัดตัง้
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บรรเทาสาธารณภั ย อำเภอ
(กอปภ.อ.)

รับผิดชอบเขาพื้นที่ประสบภัย

(4) การคนหาและชวยชีวิต
- กำหนดเขตและกั นเขตพื้ นที่ ประสบภั ย ห ามไม ให ผู ที่ ไม มีหน าที่ และความ

- สนธิกำลังเขาปฏิบัติการคน หาชวยเหลือผูประสบภัย โดยเร็ว โดยสั่งใช
หนวย กูชีพกูภยั เขาปฏิบัติการในพืน้ ที่ประสบภัย พรอมอุปกรณ เครือ่ งมือ เครื่องจักร ที่จำเปนในการกูชีพกูภัย
- กรณีมีสถานการณรุนแรง ควรจัดหาอุปกรณที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงมาใชในการกูภยั

ตารางที่ 5-2 : การปฏิบตั ิขณะเกิดภัยขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร
ลำดับที่
1
2

3

4

การปฏิบตั ิ

สวนงานที่
รับผิดชอบ

หนวยรับผิดชอบ/
ผูร ับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอรโทรศัพท)

จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น
สวนอำนวยการ
รับแจงเหตุและรายงานสถานการณ
สวนอำนวยการ -สำนักปลัด
(ผูรับผิดชอบหลัก)
จั ด เตรี ย มเจ า หน า ที่ เ พื่ อ รั บ แจ ง เหตุ แ ละรายงานสถานการณ ใ ห ก อง
-สวนโยธา
อำนวยการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย (ระบุ ชื่ อ อปท.) และกอง
-ตำรวจ
อำนวยการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย อำเภอทราบเพื่ อ จะได เสนอ
-กำนัน/ผูใหญบา น
ผูวาราชการจังหวัด/ผูอำนวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบ
/ผูนำชุมชน
สาธารณ ภั ย และประกาศเขตพื้ น ที่ ก ารให ค วามช ว ยเหลื อ ฯ ต อ ไป
จนกวาสถานการณสิ้นสุด
ออกสำรวจพื้นที่และประเมินสถานการณ
สวนอำนวยการ -สำนักปลัด
(ผูรับผิดชอบหลัก)
จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเขาสำรวจพื้นที่และประเมินสถานการณ เพื่อวางแผน
-สวนโยธา
รับมือกับสถานการณภัย

-ตำรวจ
-กำนัน/ผูใหญบา น
/ผูนำชุมชน
คณะกรรมการปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย หมูบาน/ชุมชน
ประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน
สวนอำนวยการ -สำนักปลัด
(ผูรับผิดชอบหลัก)
วิเคราะหแ ละประเมิน สถานการณ การเกิด สาธารณภัยเพื่ อการตัด สินใจ
-สวนโยธา
แก ป ญ หา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พื้นที่และ
-ตำรวจ
ประชาชนผูที่จ ะไดรับ ผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของ
-กำนัน/ผูใ หญบาน
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ลำดับที่

การปฏิบตั ิ

สวนงานที่
รับผิดชอบ

พื้นที่ในการรับภัย แนวโนมการเกิดภัยซ้ำขึ้นอีก ภัยที่ตามมา รวมถึงภัยที่มี
ความซับซอน เพื่อกำหนดแนวทางการตอบโตและการแจงเตือนภัย
5

6

หนวยรับผิดชอบ/
ผูร ับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอรโทรศัพท)

/ผูนำชุมชน
คณะกรรมการปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย หมูบาน/ชุมชน
บริหารจัดการขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉินอยางถูกตอง ชัดเจน และเปนระบบ สวนอำนวยการ -สำนักปลัด
(ผูรับผิดชอบหลัก)
-กำนัน/ผูใหญบา น
/ผูนำชุมชน /
คณะกรรมการปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย หมูบาน/ชุมชน
แจงเตือนประชาชน
สวนอำนวยการ -สำนักปลัด
(ผูรับผิดชอบหลัก)
(1) ตรวจสอบข อ มู ล ยื น ยั น ความถู ก ต อ งของการเกิ ด สาธารณภั ย จาก
-สวนโยธา
หนวยงานที่เกี่ยวของทุกแหลง กอนแจงเตือนผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด
-กำนัน/ผูใหญบาน/
(2) ดำเนินการแจงเตือนภัยไปยังชุมชนพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ขางเคียง
ผูนำชุมชน
โดยสื่อ ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณเตือนภัยที่มีอยูของชุมชน เชน วิทยุ
-อาสาสมัครแจงเตือน
ชุมชน หอกระจายขาว หอเตือนภัย โทรโขง เปนตน
ภัย

(3) ขอ มู ลการแจ งเตือ นภั ย ตอ งชั ดเจน ทั น เวลา ถู กต อง และเขา ใจงา ย
บงบอกถึงอันตรายทีก่ ำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพยสิน วิธีการปฏิบัติของ
ประชาชน รวมทัง้ วิธกี ารแจงเหตุ โดยตองแจงเตือนจนกวาสถานการณภยั จะสิ้นสุด
(4) ในกรณีเกิดไฟฟาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไมสามารถ
ใชได ใหใชสัญลักษณการเตือนภัย เชน ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอื่นที่ได
มีการซักซอมความเขาใจกับประชาชนไวแลว เปนตน
7

อพยพผูป ระสบภัย
สวนปฏิบัติการ
กรณีเมื่อเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ และมีผูอยูอาศัยในพื้นที่นั้น
จะเกิดอัน ตราย โดยอพยพเฉพาะเทาที่จ ำเปนแกก ารปอ งกันและบรรเทา
สาธารณภั ย พรอ มทั้ ง รายงานผู อ ำนวยการท อ งถิ่ น ผู อ ำนวยการอำเภอ
ตามลำดับ

8

กำหนดพื้นทีเ่ ตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)
เป น พื้ น ที่ เตรีย มปฏิ บั ติก ารจั ด ตั้ งขึ้ น เพื่ อ ใช เป น สถานที่จั ด เก็ บ และพั ก รอ
ชั่วคราวของทรัพ ยากร (วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)
ที่ไดมาและพรอมใช เพื่อรอการสั่งใชทรัพยากร

9

ระดมทรัพยากรเขาสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย
(1) ระดมทรัพยากร ทั้งกำลังคน วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร มายัง
จุดรวบรวมทรัพยากรเพื่อรอรับการมอบหมายภารกิจ ใหพรอมใชตลอด 24

-สำนักปลัด
(ผูรบั ผิดชอบหลัก)
-สวนโยธา
-กำนัน/ผูใหญบาน/
ผูน ำชุมชน
-อาสาสมัครแจงเตือน
ภัย
สวนอำนวยการ -ผูอำนวยการทองถิ่น/
หัวหนาฝายปองกันและ
ปฎิบัตกิ าร
(ผูรับผิดชอบหลัก)
-ฝายอำนวยการ
-ฝายการเงิน
สวนสนับสนุน -ผูอำนวยการทองถิ่น/
หัวหนาฝายปองกันและ
ปฎิบัตกิ าร
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การปฏิบตั ิ

สวนงานที่
รับผิดชอบ

ชั่วโมง เพื่อรอการสั่งใชเขาสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย
(2) ระดมทรัพ ยากรเขาพื้นที่เตรียมปฏิบัติก าร (Staging Area) พรอ มทั้ง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และ
พลังงาน เพื่อจัดการสาธารณภัย
กำหนดและแบงโซนพื้นที่ในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ
สวนอำนวยการ
ออกเปน.....3......โซน ประกอบดวย
โซนที่ ๑ ประกอบดวย หมู 1, 2, 3, 10 มีผูใหญบานหมู 1, 2, 3 ,10 รับผิดชอบ

พื้นที่
โซนที่ ๒ ประกอบดวย หมู 14, 13, 8, 6 มีผใู หญบานหมู 14, 13, 8, 6 รับผิดชอบ
พื้นที่
โซนที่ 3 ประกอบดวย หมู 4, 5, 7, 9, 11, 12 มีผใู หญบานหมู 4, 5, 7, 9, 11, 12
รับผิดชอบพื้นที่

11

12

หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพื้นที่ไดตามสถานการณและขนาดของพื้นที่
จัดชุดปฏิบัตกิ ารเคลื่อนที่เร็วเขาปฏิบัตกิ ารจัดการสาธารณภัย
สั่งใหหนวยกูช ีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย เพื่อควบคุม
สถานการณไมใหลุกลามขยายตัว

หนวยรับผิดชอบ/
ผูร ับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอรโทรศัพท)
(ผูรับผิดชอบหลัก)
-ฝายอำนวยการ
-ฝายการเงิน
-สำนักปลัด
(ผูรับผิดชอบหลัก)
-สวนโยธา
-กำนัน/ผูใหญบาน/
ผูนำชุมชน
-อาสาสมัครแจงเตือน
ภัย

สวนปฏิบัติการ -ผูอำนวยการทองถิ่น/

หัวหนาฝายปองกันและ
ปฎิบัตกิ าร
(ผูรับผิดชอบหลัก)
-ฝายรักษาความสงบ
เรียบรอย
-ฝายอำนวยการ
-ฝายการเงิน
-หมูบาน/ชุมชน
-กำนัน/ผูใหญบาน

-อาสาสมัครแพทย
ฉุกเฉิน
-อปพร./มิสเตอรเตือน
ภัย/OT0S
/อาสาสมัครตางๆ
ใหเจาหนาที่ เจาพนักงาน และอาสาสมัครตางๆ ที่มารวมปฏิบัตงิ าน
สวนปฏิบตั ิการ -สำนักปลัด
(ผูรับผิดชอบหลัก)
เขารายงานตัวที่ศูนยปฏิบตั ิการฉุกเฉิน (ระบุชื่อ อปท.) กอนรับมอบภารกิจ
-สวนโยธา
และพื้นทีร่ ับผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณในการเขาสนับสนุน
-กำนัน/ผูใ หญบาน/
จัดการสาธารณภัย
ผูนำชุมชน
-อาสาสมัครแจงเตือน
ภัย
การเผชิญเหตุ
สวนปฏิบัติการ -ผูอำนวยการทองถิ่น/
หัวหนาฝายปองกันและ
(1) การปฏิ บั ติ การระยะ 24 ชั่ ว โมงแรก ให ค วามสำคัญ ในการค น หา
ปฎิบัติการ
ผูรอดชีวิตเปน ลำดับ แรก ตอ ดว ยการรักษาพยาบาลผูบ าดเจ็บ มีแนวทาง
(ผูรับผิดชอบหลัก)

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร พ.ศ. 2564-2570
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การปฏิบตั ิ

สวนงานที่
รับผิดชอบ

ปฏิบัติ ดังนี้
(1.1) กำหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย หามมิใหผูที่ไมมีหนาที่
และความรับผิดชอบที่เกี่ยวของเขาพื้นที่ประสบภัยโดยเด็ดขาด
(1.2) สนธิกำลังเขาปฏิบัตกิ ารคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว ดังนี้
(1.2.1) สั่งการให ห นว ยกูชีพ กูภัย ที่ มีศัก ยภาพเขาปฏิ บั ติงาน
ในพื้นที่ประสบภัย
(1.2.2) สั่งการให เจาหน าที่ที่รับ ผิดชอบเครื่อ งมือ เครื่องจัก ร
ทีจ่ ำเปนในการกูชีพกูภัย เขาปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย
(1.2.3) อพยพประชาชนและสั ตวเลี้ยงตามความจำเป น ของ
สถานการณภัย
(1.2.4) กรณี พื้ น ที่ ใดเป น พื้ น ที่ วิ ก ฤต ไม ส ามารถเข า พื้ น ที่
โดยทางรถยนตหรือทางเรือได ใหประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร
จากหนว ยงานทหารหรือตำรวจในพื้ นที่ หรือ พื้น ที่ใกลเคียงเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยอยางเรงดวน
(1.2.5) จั ดตั้งศู นยพั กพิ งชั่ว คราวแกผู ป ระสบภัย ที่บ านเรือ น
เสี ยหายอยางเรงดว นเป น ลำดับ แรก และจั ด ระเบี ย บศูน ยพั ก พิ งชั่ วคราว
พรอมทั้งลงทะเบียนผูอพยพ
(1.2.6) ระดมกำลังแพทยและพยาบาลจากโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพประจำตำบลใกลเคียง เขาชวยปฏิบัติงานในพื้นทีป่ ระสบภัย
(1.27) กรณี โ ครงสร า งพื้ น ฐานได รั บ ความเสี ย หายให เ ร ง
ซอ มแซมเสนทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟ า และประปา แลว แตกรณี
ให ส ามารถใชก ารไดห รือจั ดทำระบบสำรองเพื่ อให ชุดปฏิ บัติก ารสามารถ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ได
(1.2.8) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารที่ปรุงสำเร็จ น้ำดื่ม เครื่องยังชีพที่จำเปนใหแกประชาชนและเจาหนาที่
ทีป่ ฏิบัติงานในพื้นทีป่ ระสบภัยใหเพียงพอและทั่วถึง
(2) การปฏิบัติการระยะ 24-48 ชั่วโมง (1-2 วัน) ใหความสำคัญในการ
คนหาผูรอดชีวิตและทรัพยสิน การสืบหาญาติ การจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว
การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค เครื่องครัว
ขอมูลสถานการณ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(2.1) สำรวจความตองการของผูป ระสบภัยในเบื้อ งตน เพื่อกำหนด
มาตรการช วยเหลือ อย า งต อ เนื่ อ งในช ว งระหว างเกิ ด ภั ย และจั ด ทำบั ญ ชี
การชวยเหลือผูป ระสบภัย
(2.2) จัดเจาหนาที่ป ฏิบัติงานดานการรักษาพยาบาล และเวชภัณ ฑ
ทีจ่ ำเปนมายังพื้นที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสำรองใหเพียงพอ
(2.3) จั ด ส งป จ จั ย สี่ ที่ จ ำเป น ต อ การดำรงชี วิ ต เช น อาหาร น้ ำ ดื่ ม
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร พ.ศ. 2564-2570

หนวยรับผิดชอบ/
ผูร ับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอรโทรศัพท)
-ฝายรักษาความสงบ
เรียบรอย
-ฝายอำนวยการ
-ฝายการเงิน
-หมูบาน/ชุมชน
-กำนัน/ผูใหญบาน
-อาสาสมัครแพทย
ฉุกเฉิน
-อปพร./มิสเตอรเตือน
ภัย/OT0S
/อาสาสมัครตางๆ
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การปฏิบตั ิ

สวนงานที่
รับผิดชอบ

หนวยรับผิดชอบ/
ผูร ับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอรโทรศัพท)

เครื่องนุงหม และยารักษาโรค เปนตน มายังศูนยพักพิงชั่วคราว
(2.4) ตรวจสอบเสนทางคมนาคมที่ไดรับความเสียหายจาสาธารณภัย
พรอมทั้งติดปายเตือน หรือวางแผนปดกั้นชองทางจราจรใหประชาชนผูใช
เส น ทางทราบ จั ดเจ า หน า ที่ ต ำรวจหรือ อาสาสมั ค รอำนวยความสะดวก
การจราจรในจุดอันตราย
(2.5) รักษาความสงบเรียบรอยและจัดการจราจรในพื้นที่ประสบภัย
และศูนยพักพิงชั่วคราว
(2.6) ตั้งศูนยขอมูลผูประสบภัย เพื่อรวบรวมและเปนแหลงขอมูลในการติดตอ
ประสานงานใหประชาชนสามารถสอบถามขอมูลผูบ าดเจ็บและเสียชีวิตได
(3) การปฏิบัติการระยะ 48-72 ชั่วโมง (2-3 วัน) ใหความสำคัญ กับการ
คนหาผูรอดชีวิตอยางตอเนื่องจากปฏิบตั ิการระยะ 24-48 ชั่วโมงแรก การสืบ
หาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะหเบื้องตน อาหาร
น้ำดื่ม ยารักษาโรค เงิน ชดเชย การคนหาทรัพยสิน และขอมูลการใหความ
ชวยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(3.1) กรณีมีผูเสียชีวิตจำนวนมากให จัด เตรียมสถานที่แ ละอุป กรณ
เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตูแชศพ) พรอมทั้งใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตรวจชันสูตรเบื้องตน บันทึกขอมูลศพ การเก็บ รักษาหลักฐาน และเตรียม
ขอมูลทั้งหมดเพื่อการตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล
(3.2) การจัดหนวยบริการประกันสังคมเคลื่อนทีแ่ ละใหบริการทางการแพทย
(3.3) การประเมินสถานการณภัยอยางใกลชิด ตลอดจนประสานการ
ช ว ยเหลือ รับ เรื่อ งราวรองทุ กข ประสานรับ ขอ มูล ความเสีย หายเบื้อ งต น
ความตองการเบื้องตน
(4) การปฏิบัติการระยะ 72 ชั่วโมง (3 วัน) ขึ้นไป ใหพิจารณาสนับสนุน
การปฏิบัติการคน หาระยะ 24 ชั่วโมงแรก (1 วัน) เปนลำดับแรกกอนการ
ปฏิ บัติการคนหาระยะ 24-48 ชั่วโมง (1-2 วัน) และการปฏิบัติการคนหา
ระยะ 48-72 ชั่วโมง (2-3 วัน) ตามลำดับ โดยเนนการชวยเหลือชีวิตคนกอน
ตามดวยทรัพยสิน พรอมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานใหครอบคลุมและทั่วถึง
ตลอดจนการสั บ เปลี่ ย นกำลั ง พลเพื่ อ ให ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและตอเนื่อง
ปกปองสถานที่สำคัญ เชน โรงพยาบาล โรงเรียน วัด เขตพระราชฐาน แหลง สวนปฏิบัติการ -ผูอำนวยการทองถิ่น/
หัวหนาฝายปองกันและ
โบราณสถาน (ถามี) เปนตน และปกปองระบบสาธารณูปโภค เชน ระบบ
ปฎิบัตกิ าร
ไฟฟา ระบบประปา เปนตน
-ฝายรักษาความสงบ
เรียบรอย
-ฝายอำนวยการ
-ฝายการเงิน
-กำนัน/ผูใ หญบาน

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร พ.ศ. 2564-2570
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ลำดับที่

การปฏิบตั ิ

สวนงานที่
รับผิดชอบ

-อาสาสมัครแพทย
ฉุกเฉิน
-อปพร./มิสเตอรเตือน
ภัย/OT0S
/อาสาสมัครตางๆ
-สำนักปลัด
(ผูรับผิดชอบหลัก)
-สวนโยธา
-ตำรวจ
-กำนัน/ผูใ หญบา น
/ผูน ำชุมชน

14

การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนยพักพิงชัว่ คราว (กรณีทมี่ ีการอพยพ)

15

สงเคราะหชว ยเหลือผูประสบภัย
สวนสนับสนุน -ผูอำนวยการทองถิ่น/
หัวหนาฝายปองกันและ
สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยและจัดสงปจจัยสี่ที่จำเปนตอการดำรงชีวิต
ปฎิบตั กิ าร
เชน อาหาร น้ำดื่ม และเครื่องนุงหม เปนตน ไปยังพื้นที่ประสบภัย

16

17

18

สวนสนับสนุน

หนวยรับผิดชอบ/
ผูร ับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอรโทรศัพท)

(ผูรับผิดชอบหลัก)
สวนอำนวยการ -สำนักปลัด
(ผูรับผิดชอบหลัก)
-สวนโยธา
-ตำรวจ
-กำนัน/ผูใหญบาน
/ผูน ำชุมชน

การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือในชวงขณะเกิดภัย
องคกรปกครองสวนทองถิน่ แหงพื้นที่สำรวจและจัดทำขอมูลความตองการของ
ผู ประสบภัยในเบื้องตน และรายงานใหอำเภอเพื่ อประกอบการรองขอการ
สนั บ สนุน และนำไปกำหนดเป นมาตรการและแนวทางในการชวยเหลือ เช น
ความชวยเหลือ ดานอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการ
กำจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน
จัดตั้งศูนยประสานขอมูลรวม (Joint Information Center : JIC)
ศูนยขอมูล
ณ พื้นที่ที่เกิดเหตุ ซึ่งอยูภายใตการกำกับ ดูแล ของศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ประชาสัมพันธ
เพื่ อ ทำหน าที่ ป ระสานขอ มู ล ขาวสารสาธารณะที่ เกี่ย วข องกั บ การดำเนิ น
รวม
กิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเปนศูนยที่อยูใกลชิดกับเหตุการณ สามารถ
เขาถึงขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอ
สำหรับสื่อขาวสารทุกประเภทที่ไดรับ การกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพื่อ
กระจายขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน และตอเนื่อง
โดยใหเจาหนาที่ขอมูลขาวสารสาธารณะเขามาอยูรวมกันในศูนยประสาน
ขอมูลรวม
- กรณีมีผูเสียชีวิตจำนวนมาก จัดใหมีการพิสูจนเอกลักษณบุคคลใหเปนไปตาม สวนปฏิบตั กิ าร
อำนาจหน าที่ การปฏิ บั ติของสำนั กงานตำรวจแห งชาติ และหรือ ตามบั นทึ ก
ขอตกลงระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
- กำหนดให มี สถานที่ รองรั บ ศพ เก็ บ รั กษาศพ (วั ด และตู แ ช ศ พ) และการ
เคลื่อนยายศพ หรือนำศพไปตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคลตามระเบียบกฎหมาย
ทีเ่ กี่ยงของอยางเปนระบบ
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร พ.ศ. 2564-2570

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

-ผูอำนวยการทองถิ่น/
หัวหนาฝายปองกันและ
ปฎิบัตกิ าร
-ฝายรักษาความสงบ
เรียบรอย
-ฝายอำนวยการ
-ฝายการเงิน
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ลำดับที่
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การปฏิบตั ิ

สวนงานที่
รับผิดชอบ

หนวยรับผิดชอบ/
ผูร ับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอรโทรศัพท)

-กำนัน/ผูใหญบาน
-อาสาสมัครแพทย
ฉุกเฉิน
-อปพร./มิสเตอรเตือน
ภัย/OT0S
/อาสาสมัครตางๆ
เมื่ อสาธารณภั ย ที่ เกิ ดขึ้ น ในพื้ น ที่ ยุ ติ แ ล ว ให ผู อำนวยการท องถิ่ นรายงาน สวนอำนวยการ -สำนักปลัด
(ผูรับผิดชอบหลัก)
สถานการณสาธารณภัยใหผูอำนวยการอำเภอทราบ และเมื่อมีการประกาศ
-สวนโยธา
หรือยืน ยันสถานการณ สาธารณภัยในพื้นที่ยุติล งแลว ใหด ำเนินการอพยพ
-กำนัน/ผูใหญบาน/
ประชาชนกลับทีต่ งั้ อยางปลอดภัย
ผูน ำชุมชน
-อาสาสมัครแจงเตือน
ภัย
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อพยพกลับ กรณีสถานการณสาธารณภัยยุติ
สวนปฏิบตั ิการ
เมื่อไดรับแจงขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนำ
ชุมชนหรือกลุมผูน ำอพยพรีบแจงผูอพยพเพื่อเตรียมความพรอมในการอพยพ
กลับไปสูที่อยูอาศัยตอไป โดยจัดระเบียบและลำดับกอนหลังการอพยพกลับ
พรอมทั้งประสานงานกับเจาหนาที่ทดี่ ำเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ
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หากสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซ้ำซอน เกินขีดความสามารถของ อปท. ใหรองขอขอรับการสนับสนุนจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียงหรืออำเภอ
ให ป ระสานขอรับ การสนับ สนุน จากกองอำนวยการปองกัน และบรรเทา
สาธารณภั ย (ระบุ ชื่ อ อปท. ข า งเคี ย ง) และกองอำนวยการป อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอเพื่อดำเนินการในสวนทีเ่ กี่ยวของตอไป

-สำนักปลัด
(ผูรับผิดชอบหลัก)
-สวนโยธา
-กำนัน/ผูใหญบาน/
ผูนำชุมชน
-อาสาสมัครแจงเตือน
ภัย
สวนอำนวยการ -สำนักปลัด
(ผูรับผิดชอบหลัก)
-สวนโยธา
-ตำรวจ
-กำนัน/ผูใหญบาน
/ผูนำชุมชน
คณะกรรมการปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย หมูบา น/ชุมชน

กลยุทธที่ 3 เสริมสรางระบบและแนวปฏิบตั ใิ นการบรรเทาทุกข
(1) แนวทางปฏิบัติในการขอใชเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูป ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉุกเฉิน
เมื่ อ เกิ ด ภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ขึ้ น ในพื้ น ที่ ใด ให ผู มี อ ำนาจดำเนิ น การประกาศให ท อ งที่ นั้ น
เปน เขตการใหความชวยเหลือ ผู ป ระสบภั ย พิบั ติกรณี ฉุก เฉินตามระเบีย บกระทรวงคลังวาดว ยเงินทดรอง
ราชการเพื่อชวยเหลือผูป ระสบภัย พิบัติกรณี ฉุกเฉิน และหลักเกณฑ วิธีการที่เกี่ยวของ โดยมีวัตถุป ระสงค
บรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาของผูประสบภัยพิบัติ แตมิไดมุงหมายที่จ ะชดใชความเสียหายใหแกผูใด
ทั้งนี้ ตองเปนคาใชจายที่จำเปนในการดำรงชีพและความเปนอยูของประชาชน หรือเปนการซอมแซมใหคืนสู
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร พ.ศ. 2564-2570
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สภาพเดิมอันเปนการบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา โดยไดกำหนดวงเงินทดรองราชการของสวนราชการที่
เกี่ยวของสำหรับใหความชวยเหลือผูประสบภัยไวในระเบียบนี้ และใหการขอใชวงเงินทดรองราชการดำเนินการ
ตามวิธีการและหลักเกณฑที่กำหนดไวในระเบียบใหถูกตอง
(2) แนวทางปฏิบัตใิ นการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ
(Damage and Need Assessment : DANA)
กองอำนวยการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย องค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลห ว ยไร ประเมิ น
สถานการณความเสียหายและความตองการความชวยเหลือภายในพื้นที่ประสบภัยตามหลักการดานมนุษยธรรม
ในเบื้องตน (Early Recovery) เปน การใหค วามชว ยเหลือแกผูที่ไดรับ ผลกระทบจากสาธารณภัย ในชว งของ
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน ขณะที่สถานการณสาธารณภัยกำลังดำเนินอยู โดยมีการประเมินความเสียหาย
ทางกายภาพและการประเมิ นความต องการรับความช วยเหลือของผู ที่ไดรับผลกระทบ (Damage and Need
Assessment) หรือ DANA เพื่อ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถดำเนินการใหความชวยเหลือไดอยางครอบคลุม
รวดเร็ ว และตรงกั บความต องการของผู รับ ความช ว ยเหลือ ในระยะเวลาสั้น ๆ เพื่ อ ให ผูป ระสบภัย สามารถ
ดำรงชีวิตในสถานการณ สาธารณภัยดังกลาวไดอยางปลอดภัย และวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัย
ในการตอบโตสถานการณ ฉุก เฉิน ดวยตนเอง รวมทั้ งความตองการความชว ยเหลือเพิ่ ม เติม จากหน วยงาน
ภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล ความ
ช ว ยเหลื อ ด า นสุ ข ภาวะ ที่ พั ก พิ ง อุ ป กรณ ยัง ชี พ เป น ต น การประเมิ น นี้ เป น กระบวนการที่ ส ำคั ญ ในการ
ปฏิบัติงานดานมนุษยธรรมและการชวยเหลือผูประสบภัยใหอยูรอดปลอดภัย โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
(2.1) การประเมินเพื่อวิเคราะหผลกระทบเบื้องตน (initial assessment) ใหดำเนินการภายใน
3 ชั่วโมงแรก โดยรวบรวมขอมูลมาประเมินและวิเคราะหผลกระทบเบื้องตน (ขอมูลกอนเกิดภัย ขอมูลจาก
หนวยงานตางๆ รายงานจากสือ่ ตาง ๆ เอกสารสรุปขอมูลสำคัญ) เชน ขอมูลประชากร ขอมูลทรัพยากร ขอมูล
พื้นฐานของพื้นทีป่ ระสบภัย ขอมูลดานการเกษตร เปนตน
(2.2) การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) ใหดำเนินการทันทีภายหลังจากเกิดสาธารณภัย
ต อเนื่ องไป 72 ชั่ วโมง โดยเป นการประเมิ นเพื่ อรวบรวมข อมู ลความต องการทรั พ ยากรที่ จำเป นทุ กๆ ด าน
ทั้งผูประสบภัย โครงสรางพื้นฐาน สิ่งแวดลอม และสิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย ลำดับ ความสำคัญกอน
และหลังในการใหความชวยเหลือเบื้องตน เพื่อใหการดำเนินความชวยเหลือมีประสิทธิภาพและทันตอความตองการ
ในภาวะฉุกเฉิน โดยใหความสำคัญกับการชวยชีวิตเปนความเรงดวนในลำดับแรก
(2.3) การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) ใหดำเนินการเมื่อภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง
หรืออยางนอยภายใน 2 สัปดาห ขึ้นอยูกับการเขาถึงพื้นที่ป ระสบภัย ซึ่งเปนการประเมินเพื่อใชในการฟนฟู
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวไดอีกดวย โดยตองประเมินมูลคาความเสียหายในมิติตาง ๆ ทางกายภาพ
โครงสรางทางสังคม ประมาณการดานการเงิน และเครื่องมือวัสดุอุปกรณที่จะตองใชในการใหความชวยเหลือ
อยางตอเนื่องตามความจำเปน ทั้งนี้ จำเปนตองใชผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาดำเนินการประเมินความเสียหาย
และความตองการความชวยเหลือในแตละดาน

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร พ.ศ. 2564-2570
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การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ จะตองมีความเชื่อมโยงกับการ
ตอบสนองความตองการของผูที่ไดรับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคำนึงถึงปจจัยดานตาง ๆ เชน อายุ
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา กลุมเปราะบาง
เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความตองการความชวยเหลือแลว ใหนำขอมูลที่ไดมาทำ
การวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเองและจัดทำรายงานสรุป
เสนอผูอำนวยการทองถิ่นเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดความเสมอภาคและทั่วถึงรวมถึงการขอรับ
ความต อ งการความช ว ยเหลื อ เพิ่ ม เติ ม จากหน ว ยงานภายนอก เช น ความช ว ยเหลื อ ด า นอาหาร น้ ำดื่ ม
การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล ความชวยเหลือดานสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณยงั ชีพ เปนตน
ทั้งนี้ ตัวอยางแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ
(Damage and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ด (ตัว อยา ง) แบบประเมิน ภัย พิบัติขั้น ต น
ระยะที่ 1 (Initial Disaster Assessment Form)
(3) แนวทางปฏิบัตใิ นการรับบริจาค
หากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร
พิจารณาเห็นวามีความจำเปนตองจัดใหมีการรับบริจาคเงินหรือทรัพยสิน เพื่อชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยให
ดำเนินการตามระเบียบทีเ่ กี่ยวของ ดังตอไปนี้
(1) ระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐมนตรีวา ด ว ยการรับ บริ จาคและการให ค วามช ว ยเหลื อ
ผูประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ กไขเพิ่มเติม
(2) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการเรีย่ ไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544
(3) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. 2526
(4) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาดวยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใชของศูนย
รับบริจาคเพื่อการสงเคราะหผูเดือดรอน พ.ศ. 2547
กรณี ที่ บุ คคล หน ว ยงาน หรือ องคก รใดจั ดตั้งศู นย รับ บริจ าคเพื่ อชว ยเหลือ ผูป ระสบ
สาธารณภั ย โดยที่ บุ คคล หน ว ยงาน หรือ องคก รนั้น ไม ได รับ มอบภารกิ จ ใดๆ จากกองอำนวยการป อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท.) ใหรับผิดชอบคาใชจายในการขนยายและสงมอบสิ่งของบริจาคเอง
(4) แนวทางปฏิบตั ิในการรายงานขอมูล
เป น การรายงานข อ มู ล ข า วสารกรณี เกิ ด สาธารณภั ย ให ผู รั บ ผิ ด ชอบจั ด ทำรายงาน
พรอมทั้งรายงานขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งดานสถานการณสาธารณภัย ดานการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย
ดานการใหความชวยเหลือ และดานอื่น ๆ ที่จำเปน โดยใหคำนึงถึงความถูกตอง ความชัดเจน และรวดเร็ว
ตามแนวทางปฏิบัติดังนี้
(4.1) ให ผู น ำชุ ม ชนสำรวจความเสี ย หายและความต อ งการเบื้ อ งต น แล ว รายงานให
ศูนยบัญชาการเหตุการณ และรวบรวมความเสียหายและความตองการเบือ้ งตน
(4.2) ใหศูน ยป ฏิบั ติ ก ารฉุ ก เฉิน องค ก ารบริห ารสว นตำบลหว ยไร รายงานสถานการณ
สาธารณภัยตอกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/จังหวัด ตามลำดับชั้นที่เหนือขึ้นไป
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(4.3) ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลห ว ยไร
รายงานสถานการณสาธารณภัยตอกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/จังหวัด ตามลำดับชั้นที่เหนือ
ขึ้นไป
(5) แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว
ศูน ยพักพิงชั่วคราวเปนสถานที่ซึ่งไดจัดเตรียมไวสำหรับผูประสบภัยที่จำเปนตองยายออก
จากที่อยูอาศัยเดิมเนื่องจากไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยจนไมสามารถอาศัยอยูได ผูบัญชาการเหตุการณ
จะสั่งการใหดำเนิน การเปดศูนยพักพิงขึ้น โดยผูประสบภัยจะอาศัยอยูชั่วคราวจนกวาสถานการณภัยจะยุติ
หรือที่อยูอ าศัยเดิมจะไดรับการฟนฟู/มีการซอมสรางใหสามารถอพยพกลับไปอาศัยได
ทั้งนี้ การบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราวใหเปนไปตามมาตรฐานของแผนการบริหารจัดการ
ศู น ย พั ก พิ ง โดยจะต อ งสามารถตอบสนองความต อ งการพื้ น ฐานให แ ก ผู ป ระสบภั ย ได อ ย า งพอเพี ย ง
ทัง้ การบริการดานโภชนาการอาหาร และน้ำดื่ม ความปลอดภัย คุณภาพชีวิต สาธารณูปโภค รวมถึงสุขาภิบาล
และสุขอนามัย โดยจะตองดำเนินการ ดังนี้
5.1 การเปดศูนยพักพิงชัว่ คราว
(1) จั ดใหมี การทำทะเบี ยนผูอ พยพอยางละเอี ย ดโดยคำนึง ถึงกลุม เปราะบางทางสั งคม
เพื่อใหทราบความตองการพื้นฐาน และความตองการพิเศษของผูอพยพ ทั้งขอมูลประชากร ขอมูลสวนบุคคล
และรายงานใหศูนยบญ
ั ชาการเหตุการณทราบ
(2) จัดใหมีอาหาร น้ำดื่ม และความตองการพิเศษอยางพอเพียง เชน นมเด็กทารก
(3) จัดใหมีการกำหนดพื้ นที่อาศัย ภายในศูนยพักพิงชั่วคราวโดยคำนึงถึงความปลอดภั ย
ของผูอพยพ ซึง่ หมายความรวมถึงขอจำกัดทางการแพทย ประเด็นทางเพศสภาพ และมิติหญิงชายดวย
(4) ให ศู น ย พั ก พิ ง ชั่ ว คราวจั ด ให มี ระบบสาธารณู ป โภค เช น ประปา ไฟฟ า เพื่ อ อำนวย
ความสะดวกใหแกผูอพยพ ใหเพียงพอ และทัว่ ถึง
(5) จัดใหมีระบบการแพทยและสาธารณสุขสนับสนุนภายในศูนยพักพิงเพื่อดูแลทั้งสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตของผูอพยพ
5.2 การบริหารศูนยพักพิงชัว่ คราว
(1) คัดเลือกสถานที่ตั้งศูนยพักพิง โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ไมเสี่ยงตอการเกิดน้ำทวมซ้ำอีก
ตองมีการคมนาคมสะดวก มีความพรอมของสาธารณูปโภค เชน ประปา ไฟฟา เปนตน เปนพื้นที่ที่อยูเหนือ
ระดับน้ำทวม และตองมีพนื้ ที่เปนคลังสินคาของบริจาค พืน้ ที่สำหรับคลินิก และสำนักงาน
(2) การบริห ารจัดการขอมูล ในศูนยพั กพิ งเปนสิ่งที่สำคัญ และจำเปน ที่สุดของการบริห าร
จัดการศูนยพักพิง โดยขอมูลที่จำเปนตองเก็บบันทึก ประกอบดวย ขอมูลประชากรผูอพยพ ขอมูล สว นบุคคล
ของผู อพยพ ขอมูลดานธุรการ
(3) การจัดระเบียบศูนยพักพิงชั่วคราวและการอำนวยความปลอดภัย
(3.1) ประสานงานลวงหนากับหนวยงานที่เปนเจาของสถานที่ปลอดภัยสำหรับการอพยพ
ในการจัดพื้นที่ใหเหมาะสมกับจำนวนประชาชนที่จะอพยพเขามา หากเนื้อที่ไมเพียงพอจะตองจัดหาสถานที่
ปลอดภัยแหงอื่นไวรองรับ โดยศึกษาจากฐานขอมูลประชากรในชุมชนหรือหมูบ านเปาหมาย
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร พ.ศ. 2564-2570

หนา 83

(3.2) จัดเตรียมสถานที่ใหมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานใหแก ผูอพยพตามมาตรฐานขั้นต่ำ
(3.3) จัดแบงพื้นที่ใหเปนสัดสวนของแตละครอบครัวหรือของแตละชุมชนใหเปนระเบียบ
เพื่อใหเกิดความสะดวกแกการสื่อสาร การสงเคราะห และการเก็บขอมูล
(3.4) จัดระเบียบเวรยามโดยอาจประสานงานขอกำลังจากเจาหนาที่ตำรวจในพื้นที่หรือใช
กำลังจากหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนหรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชนผูอพยพ เพื่ออำนวย
ความสะดวกและความปลอดภัยแกผูอพยพ
(4) การดูแลความปลอดภัยบานเรือนของผูอพยพ
ศูนยพักพิ งชั่วคราวควรประสานงานกับ เจาหนาที่ ตำรวจในพื้นที่ เพื่ อจัดกำลังสายตรวจ
ไปดูแลบานเรือนของผูอพยพเปนระยะๆ หากกำลังเจาหนาที่ตำรวจไมเพียงพอศูนยพักพิงชั่วคราวอาจขอรับ
กำลังสนับ สนุนจากหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนหรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชนผูอ พยพ
แตสิ่งสำคัญที่สุดคือขอมูลสถานการณภัยพิบัติที่เปนปจจุบัน ภายหลังจากเสร็จภารกิจ ควรนำขอมูลกลับมา
รายงานหัวหนาศูนยพักพิงชั่วคราว เพือ่ แจงขอมูล/ขาวสารแกผอู พยพโดยเร็ว จะทำใหผูอพยพหมดความกังวล
ในความปลอดภัยในทรัพยสินของตน
(5) การอำนวยความสะดวกแกผูอพยพ
ดูแลดานความสะอาดใหถูกสุขลักษณะ จัดใหมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน น้ำบริโภค
น้ำอุปโภค กระแสไฟฟา ใหเพียงพอกับความตองการ จัดสัดสวนพื้นทีร่ ักษาพยาบาล พื้นทีซ่ ักลาง พื้นที่ตากผา
พื้นที่ออกกำลังกาย พื้นที่สันทนาการ พืน้ ทีป่ ระกอบศาสนกิจใหสอดคลองกับจำนวนผูอพยพ และการจัดระบบ
รับของบริจาค โดยจัดใหมีสถานีรับบริจาค สำรวจความตองการรับของบริจาค ตามลำดับความสำคัญสำหรับ
แตละครอบครัว หรือแตละกลุม เมื่อมีของบริจาคมาถึงใหพยายามกระจายแกผูอพยพตามความตองการอยาง
ทั่วถึงและเปนธรรม
(6) การแจงความเคลื่อนไหวของสถานการณ
ศูนยพักพิงชั่วคราวควรติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณอยางใกลชิดและตอเนื่อง
จากทางสื่อทุกทางและหนวยงานที่เกี่ยวของ แลวนำขอมูลขาวสารดังกลาวมาแจงแกผูอพยพทุกระยะ เพื่อให
ผู อ พยพผอนคลายความวิตกกังวล และเมื่ อมีขา วสารยืนยัน อยางชัดเจนจากผู บังคับ บัญ ชาถึงการยกเลิ ก
สถานการณใหรีบแจงผูอพยพเตรียมพรอมในการอพยพกลับสูที่ตั้งตอไป
กำหนดใหกองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กรณี เทศบาล)
หรือสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กรณีองคการบริหารสวนตำบล) เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการบริหาร
ศูนยพักพิงชั่วคราว และประสานงานที่เกี่ยวของในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ ระบบสื่อสาร
ระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งประสานงานกับกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และจังหวัด
เพื่อประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว
5.3 การปดศูนยพักพิงชั่วคราว
เมื่อสถานการณภัยยุติ และผูอพยพสามารถอพยพกลับไปยังที่อยูอาศัยเดิมหรือที่อยูอาศัย
ใหมใหดำเนินการ
(1) จัดใหมกี ารแจงการปดศูนยพักพิงชั่วคราวใหผูอพยพทราบลวงหนา พรอมจัดทำทะเบียน
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ผูอพยพกลับอยางเปนระบบ
(2) ประสานการเตรียมความพรอมอพยพกลับตามแผนการสงกลับ
(3) ให มี แ จ ง ประกาศป ด ศู น ย พั ก พิ ง ชั่ ว คราวอย า งเป น ทางการ พร อ มทั้ ง รายงานให
ศูนยบัญชาการเหตุการณทรี่ ับผิดชอบทราบ
ทั้งนี้ ในทุกระยะการดำเนินการใหรายงานขอมูลใหผูบัญ ชาการเหตุการณทราบเปนระยะ
เพื่อเปนขอมูลในการบริหารจัดการเหตุการณ จนกวาเหตุการณจะยุติ
ใหองคการบริหารสวนตำบลหวยไร เปนหนวยรับผิดชอบหลัก ในการจัดทำคูมือการบริหาร
ศูนยพักพิงชั่วคราว โดยขอความรวมมือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดในการให
คำแนะนำในการจัดทำคูมอื การบริหารศูนยพักพิงชั่วคราวใหเปนไปตามมาตรฐาน

บทที่ 6
การปฏิบัติหลังเกิดภัย
ยุทธศาสตรที่ 3: การเพิ่มประสิทธิภาพการฟน ฟูอยางยั่งยืน
หลังจากภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัยไดบรรเทาลงหรือไดผานพนไปแลว จะเขาสูการจัดการสาธารณภัย
ในระยะฟนฟู โดยใชกระบวนการฟนสภาพ (Rehabilitation) และซอมสราง (Reconstruction) ซึ่งเปนการดำเนินการ
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เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีวติ และสภาวะวิถีความเปนอยูของชุมชนที่ประสบภัย ใหกลับสู
สภาวะปกติ หรือพัฒ นาให ดีขึ้นกวาเดิมตามความเหมาะสม โดยแบงระยะเวลาในการดำเนินการออกเป น
3 ระยะ ไดแก
1) ระยะสั้น เปนการดำเนิน การตอเนื่องจากการคนหาและการบรรเทาหรือการชวยเหลือในภาวะ
ฉุกเฉินไดผานพนไปแลว เปนการใหความชวยเหลือเพื่อยกระดับวิถีชีวิต และเพื่อตอบสนองความตองการของผูที่
ได รั บ ผลกระทบ รวมถึ งการจั ดมาตรการรักษาความปลอดภั ยไม ให เกิ ดอั นตรายหรื อสาธารณภั ยซ้ ำขึ้ นอี ก
การประเมินความเสียหายขั้นพื้นฐาน การจัดทีพ่ ักอาศัยชั่วคราว และการใหบริการสาธารณะ
2) ระยะกลาง เปนการดำเนินการประสานและสนับสนุนชุมชนที่ประสบภัยใหอยูในพื้นที่ปลอดภั ย
ฟนฟูหรือสรางสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตขึ้นใหม การฟน ฟูเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสภาพ
จิตใจ รางกาย และสังคมของผูป ระสบภัย
3) ระยะยาว เปนการดำเนินการตอเนื่องจากระยะกลาง เชน การซอมสรางโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ
เปนตน ซึ่งอาจจะใชระยะเวลาในการดำเนินการยาวนาน นับจากเกิดสาธารณภัยไปจนกวาสถานการณจะกลับ
เขาสูสภาวะปกติ และดีกวาหรือปลอดภัยกวาเดิม

6.1 แนวคิดในการฟนฟู

6.1.1 แนวคิดการพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer)
การจั ด การความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย ที่ เป น มาตรฐานได น ำแนวคิ ด “การพั ฒ นาให ดี ก ว า
และปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer)” มาประยุกตใชในการดำเนินการตาง ๆ มุงให
ความสำคัญ กับ การลดความเสี่ย งเดิม ที่มีอยูแ ละปองกันความเสี่ยงใหมไมใหเกิดขึ้น เพื่อมุงสูการเปนชุมชน
หรื อสั งคมที่ มี ความพรอมรั บและฟ นกลั บเร็วต อสาธารณภั ยอย างยั่งยื น (Resilience) ประกอบด วย แนวทาง
มาตรการตาง ๆ ทางดานการฟนฟู ไดแก 1) การชวยเหลือผูประสบภัยใหสามารถชวยเหลือตนเองได เพื่อให
การดำรงชี วิตกลั บเข าสูภ าวะปกติ โดยไม จำเป นตองพึ่ งพิ งความช วยเหลื อจากภายนอกแต เพี ยงอยางเดี ยว
2) ผูประสบภัยมีสว นรวมในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อใหเกิดการยอมรับและมีสวนรวมในขั้นตอนตาง ๆ ที่จะดำเนินการ
3) การพิจ ารณาประเด็น ความเสี่ ย งจากสาธารณภัย ในการดำเนิน การฟน คืน สภาพ และการสรางใหม
เสมอ โดยมุงเนนการลดความเสี่ย งเดิม ที่มีอ ยูและปอ งกันความเสี่ยงใหมไมใหเกิดขึ้น 4) การดำเนินการซอม
สร างให เร็ว ขึ้ น เท า ที่ ส ามารถทำได เพื่ อ ลดผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ตามมา โดยเฉพาะทางด า นการดำรงชี วิ ต
(Building Back Faster) 5) การสรา งใหมใ หมีค วามมั ่น คงแข็ง แรงกวา เดิม (Building Back Stronger)
เพื่อใหสามารถทนตอสาธารณภัยในอนาคตไดยาวนานขึ้น 6) การใหความสำคัญกับการซอมสรางแกกลุมเสี่ยงที่มี
โอกาสไดรับผลกระทบจากสาธารณภั ยมากที่ สุ ด (Building Back Inclusively) และ 7) การปรับ วิถี ชี วิต ที่ไม
คุ นเคยให เป น สิ่ งปกติ ใหม (New Normal) ในการรั บ มื อ สาธารณภั ย รูป แบบใหม ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต
ทั้งนี้ หากรัฐสามารถดำเนินการฟนฟูไดตามแนวทางดังกลาวแลว จะสงผลตอการใชงบประมาณในการลงทุน
ดานการฟนฟูทมี่ ีประสิทธิภาพและคุม คาอยางแทจริง
อยา งไรก็ ตาม การฟ น ฟู ที่ ดี ก วา และปลอดภัย กว า เดิ ม โดยเฉพาะในกระบวนการฟ น สภาพ
และการซอ มสรางเปนการดำเนินการที่ตองใชระยะเวลาในการดำเนินการยาวนาน และมักจะถูกกำหนดไว
เปนสวนหนึ่งในแผนพัฒนาประเทศ ซึ่งถือเปนมาตรการทางดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่รัฐจะตอง
ให ค วามสำคั ญ ในการดำเนิ น การเป นลำดับ ต น ๆ เพื่ อ สรางความพรอ มรับ และฟ น กลับ เร็ว ให แ กป ระเทศ
ดังแผนภาพที่ 6-1
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พัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม

แผนภาพที่ 6-1 วงจรการจัดการสาธารณภัยสูการพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม

6.1.2 เครือ่ งมือในการขับเคลือ่ นการพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม
การประเมิ น เป น กิ จ กรรมสำคั ญ ที่ ก ำหนดไว ในการปฏิ บั ติ ง านด า นการให ค วามช ว ยเหลื อ
ดา นมนุษ ยธรรม เพื่อ ใหไดขอมูลความตองการความชว ยเหลือของผูป ระสบภัยที่สามารถนำมาวิเคราะห
ประมวลผลและนำไปประกอบในการดำเนินมาตรการความชวยเหลือตาง ๆ ตามความจำเปนและเหมาะสม
โดยกระบวนการประเมินตามหลักสากล แบงเปน 2 ระยะ ไดแก 1) กอนเกิดภัย หรือระยะ 0 ในชวงนี้จะเปน
การเตรีย มพรอมการประเมินและการวางแผนในการรวบรวมขอมูลกอนเกิดภัย 2) หลังเกิดภัย ประกอบดวย
ระยะที่ 1 - ระยะที่ 4 โดยในระยะที่ 1 เปนการประเมินเพื่อวิเคราะหผลกระทบเบื้องตน (Initial Assessment)
ภายใน 3 วั น แรก โดยใช ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ เป น ส ว นใหญ ระยะที่ 2 เป น การประเมิ น อย า งรวดเร็ ว (Rapid
Assessment) ต อ จากระยะที่ 1 เรื่ อ ยไปประมาณ 2 สั ป ดาห เพื่ อวิ เคราะห ผลกระทบและดำเนิ นการให
ความชวยเหลือบรรเทาทุ กขอย างเรงด วน ซึ่งในระยะที่ 1 - ระยะที่ 2 นี้ จะใชแนวทางการประเมินความเสียหาย
และความตองการความชวยเหลือ (Damage and Need Assessment : DANA) เปนเครื่องมือในการประเมิ น
ทั้ ง นี้ จ ะมีก ารเก็บ รวบรวมขอ มูล ปฐมภูมิเ พิ่ม เติ ม โดยการสำรวจภาคสนาม หลัง จากนั้น ในระยะที่ 3 ระยะที่ 4 เปนการประเมินแบบเชิงลึก (In-depth Assessment) ตอเนื่องมาจากระยะที่ 2 ในรายละเอียดของแตละ
สาขาหรือภาคสว นที่ไดรับ ผลกระทบ เพื่ อนำขอมูล การประเมิน ที่ไดไปสูกระบวนการวางแผนฟ น ฟูต อไป
โดยจะใชแนวทางการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster Need Assessment : PDNA)
เปนเครื่องมือในการประเมินดังแสดงในแผนภาพที่ 6-2
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ดัดแปลงจาก : UNDAC Field Handbook. (2013). 6th Edition.
แผนภาพที่ 6-2 กระบวนการประเมินเพื่อการปฏิบัติงานดานการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม

6.2 เปาประสงค
6.2.1 เพื่อฟนฟูใหผูประสบภัย ไดรับการสงเคราะหชว ยเหลืออยางรวดเร็ว ทั่วถึง ตอเนื่อง เปนธรรม
สอดรับกับความจำเปนในการใหความชว ยเหลือ และสามารถกลับไปดำรงชีวิตไดตามปกติ
6.2.2 เพื่อใหพื้นทีป่ ระสบภัยไดรับการฟนฟูใหกลับคืนสูสภาวะปกติหรือใหดกี วาและปลอดภัยกวาเดิม

6.3 กลยุทธการเพิม่ ประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน
กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย
(Post - Disaster Needs Assessment : PDNA)
การประเมินความตอ งการหลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster Needs Assessment : PDNA)
เปนเครื่องมือที่เก็บรวบรวมขอมูลในรายละเอียดของแตละภาคสวนที่เกีย่ วของ เพื่อนำไปวิเคราะห ประมวลผล
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และวางแผนในการดำเนินมาตรการตาง ๆ เพื่อฟนฟูอยางยั่งยืนตามความจำเปน โดยใชขอมูลความเสียหาย
ความสูญเสีย ผลกระทบ และความตองการในการฟนฟู
(1) แนวทางปฏิบัติในการจัด ทำมาตรฐานแบบประเมิน ความต องการหลังเกิดสาธารณภั ย
(PDNA) เพื่อใชเปนกรอบการประเมินความตองการของภาคสวนที่เกี่ยวของ ดังนี้
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร สำรวจความ
ตองการของผูประสบภัยและความเสียหายเบื้องตนภายในพื้นที่ประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดยวิเคราะห
ผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยเพื่อประเมินและวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยใน
การตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเอง ความตองการความชวยเหลือเพิ่ม เติมจากหนวยงานภายนอก เชน
ความชวยเหลือดานอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน รวมทั้งจัดทำ
ฐานขอมูลการสำรวจความเสียหาย เพื่อเปนขอมูลในการฟนฟูและกำหนดกรอบแนวทางในการสรางคืนใหมได
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบตั ิ ดังนี้
(1.1) ชุมชน/หมูบาน สำรวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชนตางๆ
จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทำฐานขอมูลการสำรวจความเสียหาย เพื่อเปนขอมูลในการฟนฟูและกำหนด
กรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(1.2) (ระบุชื่อ อปท.) สำรวจประเมินความจำเปนในการฟนฟูภายหลังการเกิดสาธารณภัย ดังนี้
(1) ขอมูลพื้นฐานดานชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(2) ขอมูลดานความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉินการชวยเหลือ
จากภายนอก
(3) ข อ มู ล การวิ เ คราะห ค วามสามารถในการเผชิ ญ เหตุ ข องชุ ม ชน ความอ อ นแอ
หรือความลอแหลมตอสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
(1.3) สำรวจและประเมินความจำเปนในการฟนฟูภ ายหลังเหตุการณสาธารณภัยควรสำรวจ
ขอมูลดังตอไปนี้
(1) ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย เชน ดานอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช ที่พักพิง สุขภาพ
สุขาภิบาล และสิ่งแวดลอมการประกอบอาชีพ และองคความรู (การชวยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) โดยให
คำนึงถึงการฟน ฟูกลุมเปราะบาง (กลุมเด็ก สตรีมีครรภ คนชรา ผูปวย และผูพิการ) ที่ไดรับ ผลกระทบจาก
สาธารณภัยเปนพิเศษ
(2) ขอมูลการฟนฟูพื้นที่ประสบภัย เชน ที่อยูอาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล สิ่งกอสราง
ตางๆ การชลประทาน การขนสง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เปนตน
(1.4) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร จัดตั้ง
คณะทำงานประสานกับชุมชน/หมูบาน ใหตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การใหความชวยเหลือ และ
ความตองการเบื้องตนของผูป ระสบภัยโดยเร็ว
(1.5) ดำเนินการฟนฟูโครงสรางพื้นฐานที่เสียหายในเบื้องตน โดยงบประมาณที่อยูในความ
รับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถใหขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรืองบอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของ
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(1.6) รายงานสรุป การประเมินความเสียหายและแนวทางการฟนฟู ไปยังกองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนในการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะ
โครงสรางพื้นฐานที่ไดรับความเสียหาย (คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.)
และคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัตจิ ังหวัด (ก.ช.ภ.จ.))
การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ จะตองมีความเชื่อมโยงกับ
การตอบสนองความตองการของผูท ี่ไดรับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคำนึงถึงปจจัยดานตางๆ เชน อายุ
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ และผูพิการ เพื่อประกอบการพิจารณา
(ทัง้ นี้ ในการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัยใชแบบประเมินตามภาคผนวก ด และ ภาคผนวก ต)
(2) แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งระบบและกลไกในการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย
(PDNA) ให กองอำนวยการป องกันและบรรเทาสาธารณภัย องคก ารบริห ารสว นตำบลหว ยไร จัด ใหมีที ม
ประเมิน PDNA ในทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการประเมิน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ (SOP) และคูมือเพื่อใชเปน
กรอบแนวทางในการปฏิบัตกิ ารประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัยแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 2 พัฒนาแนวทางบริหารจัดการดานการฟน ฟู
(1) แนวทางปฏิบตั ิในการฟนฟูดานตางๆ
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร จัดทำแผน
ฟนฟูทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยดำเนินการตามหลักการ ดังนี้
(1.1) การฟนฟูระยะสัน้
เปนการดำเนินการตอเนื่องจากการค นหา การบรรเทา และการชวยเหลือไดยุติลง เพื่ อ
สนองความตองการที่จำเปนของผูประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเรงดวน
หรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการดานการรักษาความปลอดภัยไมใหเกิดอันตรายหรือสาธารณภัย ซ้ำขึ้นอีก
การประเมินความเสียหายของโครงสรางพื้นฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยชั่วคราว และการใหบริการสาธารณะ
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1.1.1) การสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัยในเบือ้ งตน
เป นการฟ นฟู ด านสมรรถภาพทางกายให แก ผู ป ระสบภั ย เช น การตรวจรักษา
ปองกันควบคุมโรค และการฟนฟูความแข็งแรงทางรางกาย เปนตน รวมถึงการฟนฟูดานสภาพจิตใจและจิต
สังคมของผูไดรับ ผลกระทบ ตลอดจนการกระตุนและชวยเหลือใหเกิดการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง
ตามความจำเปน โดยใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบลหวยไร เปนหนวยงายหลักโดยดำเนินการ
ดังนี้
(1) การชวยเหลือและสงเคราะหผูประสบภัย
- แจงใหชุมชน/หมูบาน สำรวจตรวจสอบขอมูลผูประสบภัยและความเสียหาย
เพื่อใหความชวยเหลือตางๆ ตรงกับขอเท็จจริงตลอดจนสงผูป ระสบภัยกลับภูมิลำเนา
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- ใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และองคกรภาคเอกชนในการ
สงเคราะหผูประสบภัยใหเปนไปอยางมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ำซอนในการสงเคราะห
ผูประสบภัย
- ใหชุมชน/หมูบาน จัดทำบัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสินที่เสียหายไว
เปนหลักฐานเพื่อการสงเคราะหผูประสบภัย พรอมทั้งออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไวเปนหลักฐานในการ
รับการสงเคราะหและฟนฟู
- จั ด ให มี ก ารรัก ษาพยาบาลแก ผู ป ระสบภั ย อย า งต อ เนื่ อ งจนกว า จะหาย
กลับมาดำรงชีวิตไดตามปกติ รวมทั้งจัดการที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแกผูประสบภัย ในกรณีที่
ตองอพยพจากพื้นที่อันตราย
- ใหการสงเคราะหแกครอบครัวของผูที่ประสบภัยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
ในกรณีที่ผูเปนหัวหนาครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไมสามารถประกอบอาชีพตอไปได โดยการให
ทุนการศึกษาแกบุตรของผูประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพใหแกบุคคลในครอบครัว
- เลี้ย งดูผูป ระสบภัยที่ ไมสามารถชว ยตัว เองไดในระยะแรก เชน ดู แลเด็ ก
กำพรา นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผูส ูงอายุทปี่ ระสบภัย
(1.1.2) การปองกัน เฝาระวัง และควบคุมโรคระบาด ทัง้ คนและสัตว
(1.1.3) ประชาสัมพันธเพื่ อเสริมสรางขวัญ และกำลังใจของประชาชนใหคืน สู
สภาพปกติโดยเร็ว
(1.1.4) รายงานข า วและประชาสั ม พั น ธ ข า วสารต อ สาธารณชนให ท ราบ
สถานการณเปนระยะๆ
(1.1.2) การฟนฟูพื้นที่ประสบภัย
เป นการบู รณะที่อ ยูอ าศัย โครงสรางพื้ น ฐานต างๆ ที่ไดรับ ความเสีย หายจาก
เหตุ ก ารณ สาธารณ ภั ย ให ก ลั บ สู ส ภาพที่ ส ามารถใช ง านได ทั้ ง นี้ ควรให ค วามสำคั ญ กั บ การฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยตามความเหมาะสมกับ สถานการณและการใชงาน หากการบูรณะ
โครงสรางและสิ่งกอสรางหรือการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ตองฟนฟูใหดีกวาเดิม อาจตองใช
เวลาและงบประมาณในการฟนฟู ควรกำหนดแผนงานไวในการฟนฟูระยะยาวตอไป และการฟนฟูพื้นที่ประสบภัย
ในระยะเริม่ ตนใหปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) ทำความสะอาดบานเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน ในพื้นที่ประสบภัย
และขนยายขยะมูลฝอย
(2) ใหองคการบริหารสวนตำบลหวยไร ที่เกิดเหตุ ดำเนินการฟนฟูพื้นที่ประสบภัย
ปรับสภาพภูมิทัศน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ
(3) กรณี ที่ เกิ น ขี ด ความสามารถขององค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลห ว ยไร ให
หนวยงานที่รับผิดชอบโครงสรางพื้นฐานนั้นๆ ดำเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการที่ไดรับ ความ
เสียหาย ดังนี้
- ทางหลวงแผนดินและเสนทางคมนาคม
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- ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงชัยภูมิห มายเลข 201 และแขวงทางหลวง
ชนบทชัยภูมิ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

- ระบบไฟฟ า ดำเนินการโดยการไฟฟาสว นภูมิ ภ าคจั งหวัดชัย ภูมิและการ

- ระบบประปา
ดำเนินการโดยการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ
(4) ใหรื้อถอนซากปรักหักพัง และซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐาน
และอาคารบานเรือนของผูป ระสบภัย เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพไดตอไป
(5) ซอมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน สถานที่
ราชการ สถานที่ทองเที่ยว และสาธารณูปโภคตางๆ ใหกลับมาใชงานไดดังเดิม
(6) พื้นที่ป ระสบภัย เชน การเก็บ ซากปรักหักพัง การตรวจสอบ ความแข็งแรงของ
อาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหลงน้ำอุปโภคบริโภค การจัดทำภูมิทัศน ดำเนินการโดยสำนักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ สำนักชลประทานที่ ๖ โครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิ องคการบริหาร
สวนจังหวัดชัยภูมิ และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(3) การฟน ฟูระยะกลาง/ระยะยาว
(3.1) การฟ น ฟู ร ะยะกลางเป น การดำเนิ น การต อ เนื่ อ งโดยการประสาน
และสนับสนุนชุมชนที่ป ระสบภัย ฟนฟู หรือสรางสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตขึ้นใหม การฟนฟู
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสภาพรางกาย จิตใจ และสังคมของผูประสบภัย โดยใหปฏิบตั ิ ดังนี้
- การฟนฟูโครงสรางพื้นฐานตางๆ ที่จำเปนตอการดำรงชีวิต เชน ประปา
ไฟฟา ระบบโทรคมนาคม เปนตน
- การฟนฟูและเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
ใหกองคลังขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร เปนหนวยหลักในการฟนฟูและเสริมสราง
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ใหสามารถรวมมือกับภาคเอกชน ไดแก หอการคา สภาอุตสาหกรรม สมาคม
ทองเที่ยว และหนวยงานที่เกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชยขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร
(3.2) สำหรับการฟนฟูระยะยาว เปนการดำเนินการตอเนื่องจากระยะกลาง
ซึ่งอาจใชเวลาหลายเดือนหรือหลายปนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุงเนนการกลับสูสภาวะปกติ หรือใหดี
ยิง่ ขึน้ กวาเดิม โดยหนวยงานที่เกี่ยวของทำการสำรวจและจัดทำแผนโครงการ เพี่อวางแผนการฟนฟูพื้นที่เกิดภัย
ใหสามารถรองรับสาธารณภัยที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตไดดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
- ใหองคการบริหารสวนตำบลหวยไร เปนหนวยหลักในการวางแผนและ
ดำเนินกิจกรรมฟนฟูชุมชนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีสวนรวมกับ
ชุมชน เพื่อใหมีความพรอมรับมือและฟนกลับอยางรวดเร็ว เปนการดำเนินงานฟนฟูที่ตอเนื่องจากการบรรเทา
ภัยที่เกิดขึ้น การให ความชวยเหลือทางวิช าการในการวางแผนฟ นฟู การระบุและติดตามการแกไขความ
ขั ด แย งและการลดความแตกต า ง การประยุ ก ต ใช ห ลั ก การพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยืน ในการวางแผน และการ
กำหนดการประสานความตองการที่ยังไมไดรับการชวยเหลือ
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- ให มี ก ารบู ร ณะและการก อ สร า งที่ อ ยู อ าศั ย ที่ ถู ก ทำลายและได รั บ
ความเสียหายใหมหรือพัฒ นาที่อยูอาศัยถาวร เพื่อเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญ หาดานที่อยูอาศัยที่จะ
รองรับ โดยชุมชนมีสวนในการเสริมสรางความถาวรยั่งยืนและความตานทานตอสาธารณภัยของที่อยูอาศัย
ทั้งนี้ การฟนฟูที่อยูอาศัยมุงที่จะแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยใหผูประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อปองกัน
และลดผลกระทบตอสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก
- ปกป อ งทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มและทรั พ ย สิ น ทาง
ประวั ติศาสตรในการดำเนินงานตอบโตและฟนฟูที่ เหมาะสม เพื่อที่ จะสงวน อนุรักษ บูรณะและปฏิ สังขรณ
ใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาหรือปลอดภัยกวาเดิม
กลยุทธที่ 3 เสริมสรางแนวทางการฟน ฟูทดี่ ีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer)
การฟนฟูใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer) เปนการนำมาตรการดานการ
ฟนฟู ฟนสภาพ และซอมสราง มาใชเพื่อวางแผนในการลดความเสี่ยงที่มีอยูเดิมและปองกันไมใหความเสี่ยงใหม
เกิ ดขึ้ น และการปรับวิ ถี ชี วิตที่ ไม คุ นเคยให เป นสิ่ งปกติใหม (New Normal) รวมถึ งการนำผลการศึ กษา วิ จั ย
นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนในการฟนฟูอยางยั่งยืน ดังนี้
(1) แนวทางปฏิบตั ใิ นการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูชมุ ชนและการพัฒนาศักยภาพ
จัดใหมีการวางแผนและดำเนินกิจกรรมฟนฟูอยางมีประสิทธิภาพ โดยการมีสวนรวมกับชุมชนเพือ่ ให
มีความพรอมรับมือและฟนกลับอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนการดำเนินงานฟนฟูที่ตอ เนื่องจากการบรรเทาภัยที่เกิดขึ้น
โดยจั ดเวทีป ระชุมหารือเพื่ อบู รณาการกระบวนการวางแผนการฟ นฟู ใหมี สาระสำคั ญ เชน ระบุข อบเขต
ลั กษณะสำคัญ ของผลกระทบจากภัย การใหความชวยเหลือทางวิชาการในการวางแผนการฟนฟู การระบุ
และติดตามการแกไขความขัดแยง และการลดความแตกตาง รวมถึงการประยุกตใชหลักการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
ในการวางแผน และการกำหนดการประสานความตองการที่ยังไมไดรับการชวยเหลือ
(2) แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการวางแผนและสนั บ สนุ น การฟ น ฟู บ ริ ก ารด า นสุ ข ภาพ และ
การบริการสังคม
เสริมสรางความพรอมที่จะรับมือ และการฟนกลับสูสภาวะปกติไดอยางรวดเร็วของทองถิ่นใน
การบริ ก ารด า นสุ ข ภาพ และการบริ ก ารด า นสั ง คมของบุ ค คลและชุ ม ชนที่ ป ระสบภั ย ครอบคลุ ม ถึ ง
การสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย
(3) แนวทางปฏิบัตใิ นการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูที่อยูอ าศัย
จั ด ให มี ก ารบู รณะ และการก อ สรา งที่ อ ยู อ าศั ย ที่ ถู ก ทำลายและได รับ ความเสี ย หายใหม
หรือพัฒนาที่อยูอาศัยถาวร เพื่อเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยที่จะรองรับความตองการ
ของทั้ งชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยชุมชนมีสวนในการเสริมสรางความถาวรยั่งยืนและความตานทาน
ตอสาธารณภัยของที่อยูอ าศัย ทั้งนี้ ภารกิจสนับสนุนการฟนฟูทอี่ ยูอาศัยมุงที่จะแกไขปญหาดานที่อยูอ าศัยหลัง
การเกิดสาธารณภัยเพื่อปองกันและลดผลกระทบตอสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก
(4) แนวทางปฏิบตั ใิ นการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูระบบโครงสรางพืน้ ฐาน
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เพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานฟนฟูระบบโครงสรางพื้นฐานใหลุลวงเร็วขึ้น โดยจะเกี่ยวของ
กับหนวยงานเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนที่มคี วามเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมบริการและประชาชนในภาคสวน
โครงสรางพื้นฐานหลายภาคสวน ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมโครงสรางพื้นฐาน สวนหลักและสวนยอยดังตอไปนี้:
พลังงาน น้ำ เขื่อน การสื่อสาร ระบบการขนสง การเกษตร (การผลิตอาหารและการจัดสง) สถานที่ทำการของ
รัฐบาล สาธารณูปโภค การสุขาภิบาล วิศวกรรม การควบคุม และระบบอื่น ๆ ที่สนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน
ทางกายภาพดานการสื่อสาร รวมถึงสถานที่ทำการสำหรับ การใหบ ริก าร ไดแก ความปลอดภั ยสาธารณะ
การบริการฉุกเฉิน และสถานทีพ่ ักผอนหยอนใจ เปนตน
(5) แนวทางปฏิบตั ใิ นการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ปกป อ งทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม และทรั พ ย สิ น ทางประวั ติ ศ าสตร ใ นการ
ดำเนินงานตอบโตและฟนฟูที่เหมาะสม เพื่อที่จะสงวน อนุรักษ บูรณะ และปฏิสังขรณใหกลับคืนสูสภาพเดิม
หรือดีกวาหรือปลอดภัยกวาเดิมตามที่ชุมชนรองขอการสนับสนุน โดยเปนการกระตุนใหหนวยงานที่มีหนาที่
รับผิดชอบในทุกระดับ รวมถึงหนวยงานภาคเอกชนที่เปนเครือขายใหการสนับสนุนแผนงานและภารกิจสำคัญ
ตามแผนปฏิบัติการทองถิ่นที่กำหนดวิธีการที่จะใชทรัพยากรและสมรรถนะเพื่อตอบสนองความตองการของ
ชุมชนไดตรงและเพียงพอ
(6) แนวทางปฏิบตั ใิ นการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูระบบเศรษฐกิจ
สงเสริมและสนับสนุนการพลิกฟน ระบบเศรษฐกิจ รวมถึงดานเกษตรกรรมคืนสูสภาวะที่มนั่ คง
และพั ฒ นาโอกาสทางเศรษฐกิ จ ซึ่งจะสงผลให ชุมชนเกิด ความเข ม แข็งยั่ งยืน และสามารถอยูรอดในเชิ ง
เศรษฐกิจได ทั้งนี้ สาธารณภัยไมเพียงแตสรางความเสียหายตอทรัพยสินเทานั้น แตยังเกิดความเสียหายใหกับ
ตลาดสิน คาและบริการทั้งหมดอีกดวย ดังนั้น ความรวดเร็วและประสิทธิผลในการพลิกฟนชุมชนใหสามารถ
พึ่งพาตนเอง และมีความสามารถในการอยูรอดขึ้นอยูกับ การปรับ ตัวอยางรวดเร็วใหเขากับสภาวะตลาดที่
เปลี่ยนไป การเปดดำเนินธุรกิจตอเนื่อง และ/หรือ การสรางธุรกิจใหม การดำเนินธุรกิจทำใหมีการจางคนงาน
การจัดหาบริการใหและตอบสนอง ความตองการของชุมชน รวมถึงการสรางรายไดอีกครั้งซึ่งเปนการชวยเหลือ
ชุมชน รวมถึงการสนับสนุน ทางการเงินในการฟนฟูดานอื่นๆ ที่มีความจำเปนตอการเสริมสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจ การดึงดูดการลงทุนจากภายนอก และบทบาทการมีสวนรวมของภาคเอกชนเปนประเด็นสำคัญ
ทีไ่ มอาจจะมองขามไดในฐานะที่เปนรากฐานที่สำคัญสำหรับการฟนฟูเศรษฐกิจ
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บทที่ 7

ยุทธศาสตรที่ 4 : การสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศ
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
จากสถิติสาธารณภัยของโลกแสดงใหเห็นแนวโนมการเกิดสาธารณภัยที่มีความรุนแรงและความถี่มากขึ้น
ทั้งการเกิดสาธารณภัยรูปแบบเดิม และภัยคุกคามรูปแบบใหม กอใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสิน
ทำใหก ารพัฒ นาตา ง ๆ หยุด ชะงัก สง ผลกระทบตอ เศรษฐกิจ และสัง คมในระยะยาว ประชาคมโลก
จึง ตระหนัก ถึง ความสำคัญ ในการยกระดับ ความรว มมือ ในเชิง หุ น สว นทางยุ ท ธศาสตร (Strategic
Partnership) เพื่อดำเนินการไปสูเปาหมายรวมกัน (Common Goals) ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ในขณะเดียวกันประเทศไทยจำเปนตองสรางความเปนหุนสวนการจัดการสาธารณภัยและประสาน
ความรวมมือระหวางประเทศดานการใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรมในทุก ๆ ระดับรวมกับประเทศตาง ๆ
และหนว ยงานภาคีเครือ ขา ยในระดับ สากล โดยการนำแนวคิด กรอบการพัฒ นาระดับ โลกที่เ กี่ย วขอ ง
เชน การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การปรับ ตัวตอ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศ และการพัฒนา
ที่ยั่งยืน เปน ตน มาเชื่อ มโยง (Coherence) และปรับ ใชกับแผนพัฒ นาทุกภาคสวนเพื่อการลดความเสี่ย ง
จากสาธารณภัยตามบริบทของประเทศสูการปฏิบัติตั้งแตระดับชาติจนถึงระดับชุมชน (Localization) รวมถึง
การพัฒนาศักยภาพของชุมชนใหเกิดความยั่งยืนและมีภมู ิคมุ กันตอการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ยังตองสงเสริม
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การพัฒ นาศัก ยภาพในการจัด การสาธารณภัย ทั้ง ระบบของประเทศผา นการเรีย นรูรว มกัน สรา งระบบ
การบูรณาการทรัพยากรที่เหมาะสม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณและแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
เพื่อ สรา งความรว มมือ ความรูค วามเขา ใจเกี่ย วกับ ความเสี่ย ง และนำไปสูก ารปฏิบัติเพื่อ ลดความเสี่ย ง
(Risk-Informed) ใหเกิดความตระหนักในการลงทุนที่คำนึงถึงความเสี่ยงและประโยชนที่ไดรับอยางรอบดาน
และสมดุล อันจะนำไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน

7.1 แนวคิดการสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศในการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย

การลดความเสี่ย งจากสาธารณภั ย เป น หั ว ใจหลั ก ของการพั ฒ นาที่ ยั่ งยืน ซึ่ง ต อ งอาศัย ความรว มมื อ
แบบเปนหุนสวน (Partnership) จากทุกภาคสวนในทุกระดับอยางครอบคลุม (Inclusive approach) โดยแตละ
ประเทศตองเห็นพองรวมกันในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมที่คำนึงถึงความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมถึง
การประชุมหารือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายใต
กรอบความรว มมือตาง ๆ การประเมินผลสัมฤทธิ์ข องการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดผลผลิตอยางเปนรูป ธรรม
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการสงเสริมบทบาทของประเทศไทย ใหมคี วามมั่นคง (Security) มีความมั่งคั่ง
และยั่งยืน (Sustainability) มีสถานะและเกียรติภูมิ (Status) มีมาตรฐานสากล (Standard) และมีเอกภาพ
มีพลัง (Synergy)

7.2 เปาประสงค

7.2.1 เพื่อใหทุกภาคสวนมีความตระหนัก และเขารวมเปนหุน สวนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยอยางยั่งยืน
7.2.2 เพื่ อยกระดั บมาตรฐานการจั ดการความเสี่ ยงจากสาธารณภั ยในระดั บชุ มชน ระดั บชาติ และนานาชาติ
7.2.3 เพือ่ ยกระดับการประสานความชวยเหลือดานมนุษยธรรมอยางมีเอกภาพ

7.3 กลยุทธการสงเสริมการเปนหุนสวนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

เพื่อเปนการสงเสริมศักยภาพ และพัฒนาความรวมมือของหนวยงานภาคีเครือขายตามแนวทาง
ของกรอบการพัฒนาระดับโลก องคการบริหารสวนตำบลหวยไรจึงไดนำแนวคิดตามกรอบของประเทศซึ่ง
มุงเนน การสงเสริมและประสานความรวมมือกับหนวยงานระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยที่สอดคลองกับกรอบนโยบายตางประเทศ ซึ่งตองพิจารณาจากความเชีย่ วชาญและประสบการณที่จะ
ไดรับประโยชนรวมกัน โดยเฉพาะความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน ระดับภูมิภาค และระดับโลก มาเปน
แนวทางในการปฏิบตั ใิ นการสงเสริมการเปนหุน สวนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ดำเนินยุทธศาสตรการเปนหุนสวนดานการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยทั้งแบบทวิภาคี และพหุภาคีตามแนวทางของประเทศ ดังนี้
(1) ใหมีการจัดทำบันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ความรวมมือทาง
วิชาการดานการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัยกับประเทศเพื่อนบานที่มีชายแดนติดกัน
(2) จัดทำโครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยริเริ่ม
ในภาคสวนตางๆ อาทิ ภาคเกษตร ภาคคมนาคม ภาคการศึกษา ภาคสาธารณสุข เปนตน
(3) รวมกันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการปองกันและลดผลกระทบ เชน การจัดทำแผนที่
เสี่ยงภัย การพัฒนาระบบแจงเตือนภัย การจัดทำกรอบและแผนการฟนฟูหลังการเกิดสาธารณภัย การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยดานการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย เปนตน
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(4) เขารวมประชุมสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยน (Platform) องคความรูทางวิชาการ และการฝกซอม
ดานการจัดการสาธารณภัย การฝกการรับและใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมจากตางประเทศ เปนตน

บทที่ 8
ยุทธศาสตรที่ 5 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตใชนวัตกรรมดานสาธารณภัย
ระบบบริหารจัดการ (Management System) และนวัตกรรม (Innovation) เปนเครื่องมือที่ใชเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทำงานใหเกิดความรวดเร็ว ความประหยัด เพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน โดยการพัฒนาคน
องคกร หนวยงาน รวมไปถึงการปรับปรุงในกระบวนการทำงานที่มีอยูเดิมใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ดังนั้ น เพื่อใหการจัดการสาธารณภัยของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงใชระบบบริหารจัดการ และนวัตกรรม
ภายใตกรอบแนวคิดการพัฒ นานวัตกรรมอยางยั่งยืน โดยใชฐานขอมูล องคความรู เทคโนโลยี การลงทุน
บุคลากร องคกรที่เกี่ยวของ การวิจัยและการสรางนวัตกรรมดานสาธารณภัย การทบทวนและบังคับใชกฎหมาย
ตลอดจนการเสริมสรางความเขา ใจความตระหนัก และเพิ่ มศักยภาพของชุม ชนในการปอ งกัน และจั ดการ
สาธารณภัย เปนเครื่องมือในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศใหดียิ่งขึ้น

8.1 แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสรางนวัตกรรมดานสาธารณภัย
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นมีแนวโนมทวีความรุนแรง มีความถี่ในการเกิดเพิ่มขึ้น มีลักษณะการเกิดที่ไมแนนอน
ผั น ผวนตลอดเวลา มีค วามซับ ซ อ น ทำให ก ารจั ด การความเสี่ย งจากสาธารณภั ย รูป แบบเดิ ม ไม ส ามารถ
ดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเปนตองมีการปรับเปลี่ยนการจัดการสาธารณภัยและการสราง
การจัดการสาธารณภัยรูปแบบใหม เพื่อตอบสนองตอการจัดการสาธารณภัยที่มีความซับซอนเพิ่มขึ้น โดยใช
กรอบแนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการที่มุงเนนการสรางการมีสวนรวมการสรางภูมิคุมกัน
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จากสาธารณภัยในทุกภาคสวน โดยมีชุมชนเปนฐาน (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM)
เปนแนวทางและวางรากฐานใหชุมชนมีสวนรว มกับ หนวยงานภาครัฐอยางเขม แข็ง การพัฒ นาศัก ยภาพให
ชุมชนหรือเมืองมีความสามารถรับมือและปรับตัวกับสาธารณภัยทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป (Smart Community/City)
รวมถึงการสรางนวัตกรรมดานสาธารณภัย โดยใชความคิดสรางสรรคเพื่อพัฒนาหรือประดิษฐสิ่งใหมๆ เชน
การบริการ ผลิตภัณฑ หรือกระบวนการใหมๆ (Service, Product, Process) ที่มีคุณคา (Value Creation)
สามารถพั ฒ นาต อ ยอดเพื่ อ นำไปสู ก ารเปลี่ ย นแปลงการจั ด การความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย ที่ ดี ขึ้ น เป น
มาตรฐานสากลและมีความยัง่ ยืน

8.2 เปาประสงค
8.2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศโดยนำระบบอัจฉริยะในการสราง
ระบบบริหารจัดการ การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมปิ ญญา
8.2.2 เพื่อสรางภูมิคมุ กันดวยการรูเ ทาทันภัยใหกับประชาชนทุกชวงวัยอยางเสมอภาค และการมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวน (Stakeholder)

8.3 กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสรางนวัตกรรมดานสาธารณภัย
กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศดานสาธารณภัย
สารสนเทศดานสาธารณภัยสามารถนำมาใชในการสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย ตั้งแต
การป องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการฟนฟูใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น สามารถเขาถึงและเชื่อมโยงขอมูลจากแหลงตาง ๆ ไวเปนระบบเดียวกันและนำมาวิเคราะหประเมินผล
เพื่อใชในการตัดสินใจ การปฏิบัตงิ าน รวมทั้งการเผยแพรสูสาธารณะ
แนวทางปฏิบัติการพัฒนาฐานขอมูลสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร ดังนี้
(1) แนวทางปฏิบตั ิในการใชแพลตฟอรม (Platform) สารสนเทศดานการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภั ย ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลห ว ยไร โดยการจั ด ทำข อ มู ล สารสนเทศสาธารณภั ย ภายใต
แพลตฟอรมที่กองอำนวยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกำหนด เพื่อใหพัฒนาระบบสารสนเทศระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ
(2) แนวทางปฏิบัติในการจัดทำมาตรฐานชุดขอมูลสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบล
ห ว ยไร โดยเฉพาะอยา งยิ่ งข อ มูล ดา นสาธารณภัย เพื่ อ ให ทุก หน ว ยงานสามารถนำระบบมาตรฐานกลาง
ฐานขอมูลไปดำเนินการจัดทำ พัฒนา ปรับปรุงระบบฐานขอมูลของแตละหนวยงานใหเปนไปตามมาตรฐาน
เดียวกันซึ่งสามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานได ฐานขอมูลที่เกีย่ วของ ไดแก
(1) ขอมูลดานพื้นทีเ่ สี่ยงภัย
(2) ขอมูลดานทรัพยากร เครือ่ งมือ อุปกรณ เครือขาย ผูเชีย่ วชาญ
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(3) ขอมูลขอมูลทางสังคม ขอมูลทางสาธารณูปโภค ขอมูลโครงสรางพื้นฐาน ขอมูลทางเศรษฐกิจ
(4) ขอมูลดานการใหความชวยเหลือ ความเสียหายและการฟน ฟู
(3) แนวทางปฏิบัตใิ นการพัฒนาระบบวิเคราะหและประมวลผลขอมูลจากฐานขอมูลสาธารณภัย
สนับสนุนระบบการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) ในการจัดการความเสี่ยง
สาธารณภัยดานการปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การฟนฟู
ที่มีความถูกตอง แมนยำ รวดเร็วบนพื้นฐานหลักวิชาการทั้งมิติดานเศรษฐกิจและสังคม และนำไปใชในการ
จั ด การความเสี่ย งจากสาธารณภั ย ในพื้ น ที่ ภายใตแ พลตฟอรม (Platform) สารสนเทศ ด านการจั ดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใตระบบที่กองอำนวยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกำหนด
(4) แนวทางปฏิบัติในการจัดทำระบบนำเสนอขอมูลการเขาถึงขอมูล สนับสนุนการใชประโยชน
จากการใช ระบบสารสนเทศด า นการจั ด การความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย เช น ระบบสืบ คน การคั ด กรอง
วิเคราะห การแสดงผลดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใตแพลตฟอรม (Platform) สารสนเทศที่
กองอำนวยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกำหนด

กลยุทธที่ 2 พัฒนาการจัดการองคความรูด า นการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากล จำเปนตอง
ใชองคความรูจากการศึกษา วิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี มาประยุกตใชในการดำเนินการในสวนที่เกีย่ วของ นอกจากนี้
จำเป นตองมีกระบวนการเผยแพรถายทอดองคความรูดานการจัด การความเสี่ย งจากสาธารณภัย โดยเพิ่ ม
ขี ดความสามารถให บุ คลากรด านการจัด การความเสี่ย งจากสาธารณภั ย มี ทัก ษะในการปฏิบั ติ งาน รวมถึ ง
ประชาชน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู นำไปสูการเตรียมความพรอมรับมือจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึน้
องคการบริหารสวนตำบลหวยไร มีแนวทางปฏิบตั ใิ นการพัฒนาองคความรูดานการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้
(1) แนวทางปฏิบัตใิ นการสงเสริมใหมีการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี
กำหนดใหมีการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทั้งในภาครัฐ เอกชน ในพื้นที่ เพื่อประยุกตใช
ในงานดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อใหเกิดการสรางและการใชนวัตกรรม ตลอดจนผสมผสาน
ต อยอดภูมิป ญ ญาทองถิ่น และการนำหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยงเพื่อการวางแผนปองกันและลด
ผลกระทบไดอยางเหมาะสมตามบริบทของพื้นทีแ่ ละการเปลีย่ นแปลงของสถานการณภัยในอนาคต
(2) แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาองคความรูในดานการจัดการ
ความเสีย่ งจากสาธารณภัย
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กำหนดให มี การสนั บสนุ นให บุ คลากรเข าใจในบทบาทหนา ที่ โดยการส งให มี ก ารฝ ก อบรม
พั ฒ นา องค ความรูในด า นการจั ด การความเสี่ ยงจากสาธารณภั ย รวมทั้ งการแลกเปลี่ย นบุ ค ลากรในการ
ปฏิบัติงานระหวางหนวยงาน
(3) แนวทางปฏิบตั ใิ นการสงเสริมกระบวนการจัดการความรูดานสาธารณภัย
กำหนดให มี ก ารถ า ยทอดองคค วามรูสู ส าธารณะดว ยวิ ธีก ารตา งๆ อาทิ การจัด เวที เสวนา
สัมมนา อบรม สื่อออนไลน ตลอดจนสงเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ สังเคราะหบทเรียน แนวปฏิบัติที่ดี
(best practice) การจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัยในทองถิ่น เพื่อถายทอดความรูดานสาธารณภัยแกทุกภาค
สวนที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐทุกระดับ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และอาสาสมัคร
กลยุทธที่ 3 พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภัยทีม่ ีประสิทธิภาพ
การสื่อสารเปน กลไกสำคัญ ที่สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหบ รรลุเปาหมาย
ไดอยางรวดเร็ว ทั่วถึง คุมคา โดยเฉพาะสื่อสารใหเกิดการปฏิบัติระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมถึงเปนเครื่องมือในการแจงขาวสารและเผยแพรขอมูลสาธารณภัยแกประชาชน
ใหรับทราบอยางทั่วถึงสามารถลดความสูญเสียดานชีวิตและทรัพยสิน ทั้งนี้ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาประยุกตใชในการพัฒ นาระบบสื่อสารจะเพิ่มประสิทธิภาพ การติดตอสื่อสาร การกระจายขอมูลขาวสาร
นำไปสูก ารสรางมาตรฐานการสื่อสารการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย
องคการบริหารสว นตำบลหวยไร มีแ นวทางปฏิบัติในการพัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้
(1) แนวทางปฏิ บั ติ ในการพั ฒ นาและสรา งรูป แบบการสื่อ สารความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย
สูสาธารณะ
กำหนดให มีก ารพั ฒ นารู ป แบบ สื่อ ประชาสั มพั น ธ ที่มี ค วามรวดเร็ ว ครอบคลุ ม ทั น ต อ
สถานการณ เชน การสรางสื่อออนไลนเพื่อใหขอมูลความเสี่ยงจากสาธารณภัย เกมส แอพพลิเคชั่นบน Smart
Phone เว็ บ ไซต รวมถึ งเป น ช อ งทางในการโต ต อบ รับ และส ง ข อ มู ล ความเสี่ย ง โดยความรว มมื อ ภาครั ฐ
และภาคเอกชน ไปยังประชาชนทุกกลุม รวมทั้งกลุมเปราะบาง และนักทองเที่ยว ที่เขาใจไดงายและสามารถ
นำขอมูลดังกลาวไปใชในการวางแผนเตรียมความพรอมรับมือจากสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น และในระหวางเกิด
สาธารณภัย
(2) แนวทางปฏิบัติใ นการพัฒ นาการแจง เตือ นภัย แบบครบวงจร (End-to-End Early
Warning System) ที่สามารถแจงเตือนภัยที่หลากหลายประเภทภัย (Multi-Hazard)
กำหนดใหมีการแจงเตือนสถานการณสาธารณภัย ขาวสารขอมูล แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิด
สาธารณภั ย ให ป ระชาชนในพื้ น ที่ รับ ทราบ โดยต องมี ความแม น ยำ รวดเร็ ว ครอบคลุ ม ทั่ ว ถึ ง ทุ ก พื้ น ที่
และเหมาะสมกับประเภทสาธารณภัยทีเ่ กิดขึ้น
กลยุทธที่ 4 สงเสริมการลงทุนดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยแบบมีสวนรวมจากภาครัฐ
เอกชน และภาคประชาสังคม
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การลงทุน ในการจัด การความเสี่ย งจากสาธารณภัย สามารถดำเนิน การไดทั้ งมาตรการดา น
โครงสรา งและด า นไม ใช โ ครงสร า ง เช น ระบบโครงสรา งพื้ น ฐาน มาตรการทางการเงิน ฯลฯ และใช
กระบวนการสรางความเปนหุนสวนเขามาเปนกลไกในการขับเคลื่อนใหเกิดการลงทุนเพื่อการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยใหบรรลุเปาหมาย เพื่อสรางรากฐานใหมีความมั่นคงและยัง่ ยืน
องคการบริหารสวนตำบลหวยไร มีแนวทางปฏิบัติในการสงเสริมใหภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนมีการลงทุน ดังนี้
(1) แนวทางปฏิบตั ิในการสงเสริมใหภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีการลงทุน
กำหนดใหมีการสงเสริมใหภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีการลงทุนดานการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย แบบมีสวนรวมดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยการนำผลงานวิจัย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาเปนขอมูลพิจารณาประกอบการลงทุน ดังนี้
(1.1) ภาครัฐ สงเสริมใหทุกหนว ยงานที่เกี่ย วของทั้ง ในทอ งถิ่น จัด สรรงบประมาณในการ
ปองกัน และลดความเสี่ยงดว ยการลงทุนในการบำรุงบูรณะโครงสรางพื้นฐานเดิม และกอสรางโครงสรา ง
พื้ น ฐานใหมดว ยนวัตกรรมที่ตอบโจทยการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เชน การกอสรางระบบปองกัน น้ ำ
ทวม ระบบชลประทานสำหรับภัยแลง
(1.2) ภาคเอกชน สงเสริมใหห นวยงานภาคเอกชนในพื้นที่ลงทุนดานโครงสรางเพื่อปองกัน
และลดความเสี่ยงของตนเอง เชน สรางคันปองกันน้ำรอบนิคม การลงทุนในระบบดานการปองกันอัคคีภัย ดานพลังงาน
(1.3) ภาคประชาชน สงเสริมใหป ระชาชนสรางพื้นที่อยูอาศัยและพื้นที่ทำกินของตนเองใหมี
ความปลอดภัย
(2) แนวทางปฏิบัตใิ นการเสริมสรางความเปนหุน สวนระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชน
กำหนดใหมีการสนับสนุนเสริมสรางความเปนหุนสวนระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ในการจั ดการความเสี่ยงจากสาธารณภั ยทั้ งในท องถิ่ น เพื่ อให เกิ ดความเป นเจ าของรวมกั นในการดำเนิ นการ
ผลประโยชน และความรับผิดชอบ เชน สงเสริมใหภาคเอกชนและชุมชนรวมดำเนินโครงการดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
(3) แนวทางปฏิบัติในการกำหนดกลไก/มาตรการทางการเงินและการคลัง เพื่อการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
กำหนดใหมีการกำหนดกลไก/มาตรการทางการเงินและการคลัง เพื่อการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย เชน การจัดตั้งกองทุนการจัดการสาธารณภัยในระดับชุมชน มาตรการให อปท. ยกเวนหรือลด
ภาษีสำหรับผูประกอบการและประชาชน เพื่อจูงใจใหตระหนักถึงสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เชน การสราง
สิ่งปลูกสรางเพื่อรองรับสาธารณภัย การดำเนินธุรกิจของผูประกอบการทีค่ ำนึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
(4) แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมธุรกิจประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และขยาย
ขอบเขตใหครอบคลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ใหทวั่ ถึงและเปนธรรม
กำหนดให มีการสงเสริมให ผูประกอบการ และประชาชนทำประกันภัยเพื่อกระจายความเสี่ ย ง
และลดภาระที่เกิดจากผลกระทบจากสาธารณภัย
กลยุทธที่ 5 เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย
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การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม โดยสรา งขีด ความสามารถในการปฏิบัติติงานรวมกัน อยา งสอดคลอ งเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน รวมถึงการสรางชุมชนที่มีภูมิคุมกันจากสาธารณภัยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช โดยมี
เปาหมายเพื่อพัฒนาไปสูสังคมที่มีความปลอดภัย
องคการบริหารสวนตำบลหวยไร มีแ นวทางปฏิบัติเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ใน
การจัดการ ความเสีย่ งจากสาธารณภัย ดังนี้
(1) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาความรวมมือระหวางภาคีเครือขาย ภาคประชาชน อาสาสมัคร
และอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเจาหนาที่รัฐ โดยสงเสริมการรวมคิด รวมดำเนินการ รวมวางแผนในการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้
(1.1) สรางจิ ตสำนึ กการทำงานร วมกั นและการแสวงหาผู รวมดำเนิ นการ โดยการเสริ มสร า ง
องคความรูดา นการจัดการสาธารณภัย โดยการฝกอบรมใหความรูดานการจัดการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแก
ผูนำชุมชนรวมถึงคนในชุมชน เพื่อกระตุนใหชุมชนตระหนักถึงสภาพความเสี่ยงในพื้นที่และเขามามีสวนรวมใน
ทุกภาคสวนทุกขั้นตอนของการจัดการสาธารณภัย
(1.2) สร า งข อ ตกลงและร ว มกั น วางแผน (Partnership Agreement & Action Planning)
โดยสรางแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยระดับชุมชน โดยมุงเนนการวางกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมการลด
ความเสี่ยงจากในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีชุมชนเปนศูนยกลางในการวางแผนเตรียมพรอมรับมือปองกัน
จัดการบรรเทาและฟนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย
(1.3) กำกับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อใชเปนเครื่องมือทบทวนผลการดำเนินงานการดำเนินการรวมกัน
วามีความกาวหนาหรือประสบผลสำเร็จตามที่กำหนดไว และนำผลจากการติดตามและประเมินผลมาใชพัฒนา
แนวทางการพัฒนาความรวมมือที่มีประสิทธิภาพตอไป
(1.4) สรางความเขมแข็งและความตอเนื่องของเครือขายอยางยั่งยืน โดยใชงานวิจัยในการแสวงหา
ทางเลือกในการทำกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธและการแสวงหาแกนนำเครือขาย เชน การฝกการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแบบมีสวนรวมอยางตอเนื่อง การสรางระบบจูงใจการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอยาง
พอเพียงในการใหความชวยเหลือหรือแกไขปญหา
(2) แนวทางปฏิบัตใิ นการพัฒนาศักยภาพชุมชนหรือเมืองใหมีขดี ความสามารถในการรับมือสาธารณภัย
(2.1) การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (Community Based
Disaster Risk Management : CBDRM) เนนการอาศัยชุมชนเปนศูนยกลางในการปองกัน แกไข บรรเทา
และฟนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผน ตัดสินใจ กำหนดแนวทาง
แกปญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อลดความเสี่ยงภัยของชุมชนและ เพิ่มขีดความสามารถให
คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยไดดวยตนเองในระดับหนึ่งกอนที่หนวยงานภายนอกจะเขาไปให
ความชวยเหลือจึงเปนเครื่องมือในการเตรียมประชาชน/ชุมชน ใหมีความพรอมที่จะเผชิญ สาธารณภัยและ
ไดรับผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินใหนอยที่สุดรวมทั้งเปนการสรางภาคีเครือขายภาคประชาชนในรูปแบบ
อาสาสมัครเพื่อชวยเหลืองานเจาหนาที่ในขั้นตอนการเตรียมความพรอม เชน การศึกษาขอมูลการวิเคราะห
ข อมู ล ภัย การแจ งเตือ นภั ย การจัดตั้ งคณะกรรมการป องกัน และบรรเทาสาธารณภั ยของชุ ม ชน/หมูบ า น
การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประเมินผล
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องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ไดดำเนินการฝกอบรมประชาชนที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยใหมี
ความพรอมรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นไดดวยชุมชนเองกอนที่หนวยงานภายนอกจะเขามาใหความชวยเหลือ
ตามหลักการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิ บัติ โดยอาศัยชุมชนเปน ฐาน (Community Based Disaster Risk
Management: CBDRM) รวมกับสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเปนประจำทุกป
(2.2) การพัฒนาศักยภาพชุม ชนหรือเมืองใหมีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวกับ
สถานการณสาธารณภัยที่เปลี่ยนแปลงไป (Smart Community/City) โดยเสริมสรางศักยภาพการจัดการความ
เสี่ ยงจากสาธารณภั ย ของชุม ชนและเมื อ ง (Community Base Disaster risk Management) ให มีค วามรู
ความเขาใจ และทักษะ บนกรอบแนวคิด “ความพรอม รับ มือ และฟนกลับเร็ว (Resilience)” ทั้งนี้ มีแนว
ปฏิ บั ติตามการสรางเมืองปลอดภัยอยางยั่งยืนของสำนัก งานลดความเสี่ย งภัย พิบัติแหงสหประชาชาติ 10
ประการ ดังนี้
(2.1) จัดตั้งองคกรเพือ่ สรางการรับรู ความตระหนัก และเตรียมความพรอมดานการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยในระดับพื้นทีอ่ ยางมีสว นรวมกับภาคสวนตางๆ
(2.2) จัดสรรงบประมาณและการสรางแรงจูงใจทุกระดับในสังคมให มีการลงทุ น เพื่ อการลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(2.3) ปรั บ ปรุ งข อ มู ล ภั ย และข อ มู ลความเปราะบางให เป น ป จ จุ บั น รวมทั้ งมี ก ารประเมิ น
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพือ่ นำไปสูการตัดสินใจและวางแผนพัฒนาเมืองอยางเหมาะสม
(2.4) ลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานโดยคำนึงถึงปจจัยทางดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(2.5) ประเมินและปรับปรุงสถานศึกษาและสถานพยาบาลใหมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย
(2.6) บังคับใชกฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง และจัดสรรพื้นทีท่ มี่ คี วามปลอดภัยจาก
สาธารณภัยอยางเทาเทียม
(2.7) อนุ รั กษ ระบบนิ เวศวิ ทยา และจั ดให มี แนวป องกั นลดผลกระทบจากภั ยพิ บั ติ โดยใช
โครงสรางทางธรรมชาติ
(2.8) พัฒนาระบบการแจงเตือนภัยลวงหนาและเสริมสรางศักยภาพเรื่องการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
รวมทัง้ การฝกซอมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2.9) ประเมิ นความต องการหลั งเกิ ดสาธารณภั ยเพื่ อเป นข อมู ลในการดำเนิ นการฟ นสภาพ
และซอมสรางที่อยูอาศัย และสภาพชีวิตความเปนอยูของผูไดรับผลกระทบ รวมทั้งเปนขอมูลในการกำหนด
แนวทางมาตรการที่สามารถสนับสนุนการจัดการในภาวะฉุกเฉินในอนาคต
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บทที่ 9
การขับเคลื่อนแผนปฏิบตั ิการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององคการบริหารสวนตำบลหวยไรไปสูก ารปฏิบตั ิ
การขับ เคลื่อ นแผนปฏิบัติก ารในการปอ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย ของ องคการบริหารสวน
ตำบลหวยไร ไปสูก ารปฏิบัติ ประกอบดวย 1) การขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ 2) การติดตามประเมินผล 3)
การวิ จัยและพั ฒนา และ 4) การทบทวนแผนปฏิบ ัต ิก ารในการปอ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย ของ
องคการบริหารสวนตำบลหวยไร
9.1 การขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ
แผนปฏิบัติก ารในการปอ งกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริห ารสวนตำบลหวยไร พ.ศ.
2564-2570 ไดจัดทำขึ้นโดยใชกรอบแนวคิดใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ
พ.ศ.2564 และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ.2564-2570 การจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร
แนวคิดการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ การมองอนาคต การทบทวนสถานการณตาง ๆ นโยบาย กฎหมาย และ
ระเบี ยบที่ เกี่ ยวข อง โดยเฉพาะพระราชบั ญญั ติป องกันและบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ.2550 ตลอดจนแนวโน ม
สถานการณทางสังคม รวมทั้งการประเมินผลแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ผานมา
เปนแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใชกระบวนการแบบมีสวน
รวมของภาคีทกุ ภาคสวน โดยการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ ดังนี้
9.1.1 กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตำบลหวยไร พ.ศ.2564
กลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร
ส วนตำบลห วยไร พ.ศ. 2564-2570 ไปสูการปฏิบั ติเปน ไปตามบทบัญ ญั ติในพระราชบัญ ญั ติปอ งกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 20 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นทีม่ ีหนาที่ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตทองถิ่นของตน โดยมีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่นั้นเปนผูรับผิดชอบในฐานะ
ผูอำนวยการทองถิ่น
9.1.2 แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร
สวนตำบลหวยไร พ.ศ. 2564-2570
แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิ บั ติ การในการป องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย องคก าร
บริหารสวนตำบลหวยไร พ.ศ.2564 มีกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. เปนกลไกสำคัญใน
การกำกับดูแลยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม โดยมีแนวทางการขับเคลือ่ น ดังนี้
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(1) เสริมสรางและพั ฒนาความเขาใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของแผนปฏิ บัติการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร พ.ศ.2564-2570 นโยบายการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เชน การประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ การสื่อสาร
และถ ายทอดแผน โดยการจัดประชุมสรางความเขาใจ การอบรม และซักซอมการปฏิบัติจากการจำลองฉากทั ศน
เปนตน และการเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในทุกระดับ โดยสรางความเปนเจาของแผนปฏิบัติการ
ในการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย องค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลห ว ยไร พ.ศ.2564-2570 (Sense of
Belonging) เชน ผลักดันแผนงาน โครงการและกิจกรรม บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น เปนตน
(2) จัดทำแนวทางปฏิบัติของยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสูการปฏิบัติผานแผนงาน โครงการ และกิจกรรมภายใตแผนปฏิบัติการระดับ
หน วยงานสูระดับพื้ นที่ โดยการผสาน (Mainstreaming) ภารกิ จหลักของหน วยงานที่ มี เป าหมายและตัว ชี้ วั ด
ทีส่ อดคลองกับยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(3) ผลั กดั น ให มี งบประมาณเชิ งบู รณาการด านการจั ดการความเสี่ ยงจากสาธารณภั ย ของทุ ก
หนวยงาน โดยการจัดประชุมหารือกับสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อกำหนดแนวทางวิธีการจัดสรรงบประมาณ
ใหสอดคลองกับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบล
หวยไร พ.ศ.2564-2570 รวมทั้งงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของหนวยงาน และการจัดสรร
งบประมาณใหแกระดับพื้นที่
(4) จั ดทำแผนปฏิ บั ติ การในการป องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยขององคกรปกครองส วนท องถิ่ น
แผนเผชิญเหตุใหสอดคลองกัน รวมทั้งแผนจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ยานพาหนะ เครื่องหมาย
สัญญาณหรือสิ่งอื่นใดในการแจงใหประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย และสำหรับใชในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และบรรจุไวในแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนกรอบในการ
ปฏิบัตงิ านในระดับพื้นที่
(5) กำหนดบทบาทหนวยงานและภาคีเครือขายทุกระดับในการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติตามบทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 รวมทั้งนโยบาย
และกฎหมายตาง ๆ โดยมีแนวทางดำเนินการของแตละภาคสวน ดังนี้
ตารางที่ 9-1 : แนวทางดำเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบตั ิ
ลำดับที่
การดำเนินการ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการ - อ งค ก ารบ ริ ห าร
1
ปองกันและบรรเทาสาธารณภั ย องคการบริหารสวนตำบลหว ยไร พ.ศ. สวนตำบลหวยไร
2564 รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ - ห น ว ย ง า น ที่
อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเอง เพื่อสรางความตระหนักใหกำนัน ผูใหญบาน เกี่ ย ว ข อ งกั บ ก า ร
อาสาสมัคร คนในชุมชน/ทองถิ่นไดรับรู รับทราบ เขาใจถึงระเบียบกฎหมายที่
ปองกั นและบรรเทา
เกี่ ยวข องกั บ สาธารณภั ย และสร างการมี ส วนรวมของภาคประชาชนและ
สาธารณภัย
ภาคเอกชนในพื้นที่
2

จั ด ให มี ก ารประชุ ม กองอำนวยการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย - อ งค ก ารบ ริ ห าร
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ลำดับที่

การดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลหวยไร อยางนอยทุก ๒ เดือน อยางตอเนื่อง เพื่อ
ใช เป น กลไกและเวที ในการบู ร ณาการการทำงานระหว างหน ว ยงานที่
เกี่ยวของ ตั้งแตภารกิจดานการปองกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม
ความพรอม การรวมวิเคราะหประเมินความเสีย่ งจากสาธารณภัยในพื้นที่

3

มีสวนรวมกับ อำเภอคอนสวรรค และจังหวัดชัย ภูมิ อยางตอ เนื่อ ง เพื่ อ
เชื่ อ มการทำงานอย า งประสานสอดคล อ ง โดยจั ด ประชุ ม แลกเปลี่ ย น
ข อ คิ ด เห็ น การดำเนิ น การกิ จ กรรม เช น รว มสำรวจประเมิ น วิ เคราะห
พื้นที่เสีย่ ง ปจจัยเสี่ยงที่ทำใหเกิดภัย เปนตน

4

จัดทำแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลหวยไร การ
รวมฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการปองกันและ
บรรเทา สาธารณภัยระดับตางๆ เพื่อทดสอบและฝกความชำนาญรวมกับ
หนวยงานตางๆ ทีเ่ กี่ยวของ

5

จัดทำแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน
ภารกิ จ เชน งบพั ฒ นาจั งหวัด งบพั ฒ นากลุมจั ง หวัด งบพั ฒ นาท องถิ่ น
สำนัก งานกองทุน สนับ สนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุ นความ
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องคกร
สาธารณกุศล โดยใหเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ

6

กำหนดแผนงาน/โครงการที่ไดมีการประเมินความเสี่ยงในพื้นทีท่ ี่มุงเนนการ
ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมอยางมีสวน
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนตำบลหวยไร
- หนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
กั บ การป อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย
- อ งค ก ารบ ริ ห าร
สวนตำบลหวยไร
- สนง.ปภ.สาขาคอน
สวรรค
- สนง.ปภ.จว. ชัยภูมิ
- ศูนย ปภ. เขต
นครราชสีมา
- อ งค ก ารบ ริ ห าร
สวนตำบลหวยไร
- สนง.ปภ.สาขาคอน
สวรรค
- สนง.ปภ.จว. ชัยภุมิ
- ศู น ย ป ภ . เข ต
นครราชสีมา
- ห น ว ย ง า น ที่
เกี่ ย ว ข อ งกั บ ก า ร
ปองกั นและบรรเทา
สาธารณภัย
- อ งค ก ารบ ริ ห าร
สวนตำบลหวยไร
- สำนักงานจังหวัด
ชัยภูมิ
- ห น ว ย ง า น ที่
เกี่ ย ว ข อ งกั บ ก า ร
ปองกั นและบรรเทา
สาธารณภัย
- (ระบุชื่อ อปท.)
- สำนั ก งานจั ง หวั ด
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ลำดับที่

การดำเนินการ
รวมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลไดใหความสำคัญกับการเตรียมพรอมแหงชาติ
ประกอบกั บ ให มีค วามเชื่ อ มโยงและสง ผลต อ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาจั งหวั ด
และกลุมจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามภารกิจ
ของอำเภอ/องคกรปกครองสว นทอ งถิ่น ภายใตแ ผนพั ฒ นาท องถิ่น เพื่ อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุมจังหวัด โดยบรรจุใน
แผนปฏิบัติราชการประจำปจังหวัดและกลุมจังหวัด ที่เปนกรอบแผนงาน/
โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุม จังหวัดตอไป

7

8

9

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ชัยภูมิ
- ห น ว ย ง า น ที่
เกี่ ย ว ข อ งกั บ ก า ร
ปองกั นและบรรเทา
สาธารณภัย

ให ค วามรู แ ก ภ าคี เครื อ ข า ยที่ เกี่ ย วข อ งทั้ ง ด า นวิ ช าการและการปฏิ บั ติ - อ งค ก ารบ ริ ห าร
สรา งองคค วามรู เพื่ อ เป น ข อ มู ล ในการกำหนดนโยบายทั้ ง ระดั บ จัง หวั ด สวนตำบลหวยไร
ระดับอำเภอ และระดับพื้นที่
- สพป.ชัยภูมิ
- สพม.ชัยภูมิ
สนับ สนุน กำกับ ติดตาม ใหคำแนะนำในการจัดทำแผนการปองกั นและ - อ งค ก ารบ ริ ห าร
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมูบาน เพื่อเปนกรอบปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ สวนตำบลหวยไร
ใหมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัตกิ ารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตำบลหวยไร
การติ ด ตามและประเมิ น ผล โดยการมี ส ว นร ว มของหน ว ยงานต า งๆ - อ งค ก ารบ ริ ห าร
ทั้งสวนกลางและระดับพื้นที่ การกำหนดใหจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน สวนตำบลหวยไร
ให ผู อ ำนวยการจั งหวั ด เพื่ อ รายงานผลต อ ไปยั ง ผู อ ำนวยการกลางและ - สนง.ปภ.สาขาคอน
ผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบเปนประจำทุกป รวมทั้งการติดตาม สวรรค
และประเมิ น ผลการนำแผนปฏิ บั ติ ก ารในการป อ งกั น และบรรเทา - สนง.ปภ.จ.ชัยภูมิ
สาธารณภัยองคการบริห ารสวนตำบลหวยไร ไปสูการปฏิบัติ ในชวงกลาง - ศู น ย ป ภ .เ ข ต
แผนและปลายแผน พรอมทั้งพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ
นครราชสีมา
- สำนั ก งานจั ง หวั ด
ชัยภูมิ

โดยมีกระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบล
หวยไร พ.ศ. 2564-2570 ไปสูก ารปฏิบัติ ดังแผนภาพที่ 9-1
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แนวทางขับเคลื่อน
เสริมสราง พัฒนา
ความเขาใจเกีย่ วกับแนวคิด
และกำหนดใหประเด็นการลด
ความเสีย่ งจากสาธารณภัย
เปนสาระสำคัญของแผน
เชื่อมโยงเปาหมาย กลยุทธ
และมาตรการในการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยจากแผนในทุกระดับ
ใหเกิดการบูรณาการการดำเนินงาน
และการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

การจัดสรรทรัพยากรเพือ่ ใช
ประโยชนรวมกันของหนวยงาน
ภาครัฐรวมกับองคกร ภาคีเครือขาย
และภาคสวนตางๆ

การติดตาม
และประเมินผล

การศึกษา วิจัย และพัฒนา
หมายเหตุ : สีฟา :
สีแดง :
สีมวง :
สีเขียว :
สีเหลือง :

ผลผลิต (1) และ (2)
ผลผลิต (1) (2) (3) (4) (5) (7) และ (8)
ผลผลิต (5) (6) และ (9)
ผลผลิต (5) และ (7)
ผลผลิต (8)

นโยบาย

ยุทธศาสตร

การปฏิบัติ

(1) การสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการนำองคความรูการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยสูก ารขับเคลือ่ นแผน
ไปสูการปฏิบัติ
(2) การสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภัยและเผยแพรความรูผ านสื่อตางๆ ทีค่ รอบคลุมทุกภาคสวน รวมทั้งกลุมเปราะบาง

(1) การจัดทำแผนปฏิบัตกิ ารในการปองกันละบรรเทาสาธารณภัยขององคืกรปกครองสวนทองถิน่ และแผน
อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัย
(2) การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อการวางแผนและเลือกใชมาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(3) การลงทุนดานการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย แบบสรางความเปนหุน สวน
(4) การฝกอบรม การฝกซอม และการทดสอบแนวทางปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกรูปแบบ
(5) การพัฒนาชุมชนหรือเมืองใหมขี ีดความสามารถ รูเทาทันภัย โดยปรับใชและพัฒนาระบบอัจฉริยะ
ในการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย (Smart Community/ City)
(1) การกำหนดใหหนวยงานหลักและภาคีเครือขายความรวมมือ จัดสรรทรัพยากร (อาทิ เครื่องมืออุปกรณ
งบประมาณ บุคลากร องคความรู ขอมูล เปนตน) และการลงทุนเพือ่ การลดความเสีย่ งจากสาธารณภัย
(2) การจัดใหมีระบบและกลไกการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
(3) การเชือ่ มโยงระบบการจัดสรรทรัพยากรเชิงพื้นที่ ทั้งในระดับภูมิภาค และนานาชาติ
(4) การเพิม่ ความสามารถในการเขาถึงขอมูลความเสีย่ งสาธารณภัย ระบบการแจงขาวและการเตือนภัยของสาธารณะ

1. ใหกลไกติดตาม
ความกาวหนา
และผลการดำเนินงาน

2. ใหกลไกประเมินผลลัพธ
การดำเนินงานการลด
ความเสีย่ งจากสาธารณภัย
และสังเคราะหบทเรียน
เพื่อการปรับปรุง

3.1 มีความเชื่อมโยงการติดตาม
และประเมินผล โดยมีขอเสนอแนะ
การดำเนินการหรือยุทธศาสตร เพื่อใหมี
การปรับแผน โดยไมตองรอใหแผนสิ้นสุด
3.2 การใหชองทางการปรับปรุงระหวาง
การดำเนินการตามยุทธศาสตร

(1) การจัดการความรู และถอดบทเรียนเพื่อการพัฒนาและขยายผล
(2) การวิจัยและพัฒนาองคความรูการกำหนดมาตรฐานตางๆ
(3) การสรางสรรคนวัตกรรมการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อใชในการปรับปรุงพัฒนา
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณและสามารถลดความเสี่ยงสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลผลิต

ผลลัพธ

(1) แผนของหนวยงานมีการบรรจุ
แนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

(1) มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม
และแผนปฏิบัติราชการ ที่มีการกำหนด
วัตถุประสงค และตัวชี้วัดการลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย

(2) ทุกภาคสวนสามารถถายทอด
องคความรูการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยสูแนวปฏิบัติในลักษณะ
ตางๆ ได
(3) ไดหุนสวนความรวมมือเพื่อ
การลงทุนดานการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย
(4) แผนมีความเชื่อมโยงในเปาหมาย
และวัตถุประสงคการลดความเสีย่ ง
จากสาธารณภัย
(5) หนวยงาน เครือขาย และชุมชมมี
กิจกรรมการเตรียมพรอมเพือ่ การ
ลดเความเสี่ยงจากสาธารณภัย และ
ทบทวนบทเรียนจากการฝกซอม
(6) แผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยทุกระดับมีการดำเนินงาน
เชิงบูรณาการ
(7) มีระบบการติดตามและประเมินผล
(8) นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม
รวมถึงองคความรู เพื่อเปนแนวทาง
การปรับปรุงแผนและการดำเนินงานใน
ทุกมิติ โดยสามารถพัฒนาเปนแนวทาง
ปฏิบัติหรือสรางนวัตกรรมลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยในชุมชน/ เมืองได
(9) รูปแบบขอมูลความเสี่ยงและระบบ
เตือนภัยทีค่ รอบคลุม

แผนภาพที่ 9-1 กระบวนการขับเคลื่อนแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ 2564 - 2570 ไปสูการปฏิบัติ

แผนปฏิบัตกิ ารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร พ.ศ. 2564-2570
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(2) แนวปฏิบัติเฉพาะความเสี่ยง
จากสาธารณภัย และภัยที่มีความคาบ
เกี่ยวตอเนื่อง รวมทั้งมาตรการทีม่ ี
เปาหมายการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(3) เกิดการลงทุนมาตรการในการลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของทุกภาค
สวนรวมกัน
(4) หนวยงานสามารถนำไป
ดำเนินการตามแผนและการจัดสรร
ทรัพยากรอยางเปนระบบรวมกันทุก
ภาคสวน
(5) เครือขายชุมชนปลอดภัยทีม่ ี
การทำกิจกรรมการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย
(6) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
ภาวะฉุกเฉิน และการสนธิกำลังอยาง
เปนระบบดวยมาตรฐาน
(7) แผนไดรับการปรับปรุง ดวย
บทเรียนจากการประเมินผล พรอม
ทบทวนโดยสอดคลองกับกฎหมาย
และสถานการณสาธารณภัยที่เปน
ปจจุบัน
(8) ชุมชน/ เมืองสรางแนวปฏิบัติการลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามองค
ความรู/ นวัตกรรมของตนเอง
(9) ประชาชนเขาถึงขอมูลความเสี่ยง
และสามารถเตรียมพรอมเพื่อความ
ปลอดภัย

9.2 การติดตามและประเมินผล

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลหวยไร
พ.ศ. 2564 ไปสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายตามที่กำหนด จำเปนตองมีกลไกการกำกับ ติดตามและประเมินผล
เชิงยุทธศาสตรที่มีกระบวนการและการจัดการใหเกิดการทบทวนทั้งดานการจัดการ (Management Review)
และการทบทวนผลงาน (Performance Review) ที่เหมาะสมและทันตอสถานการณ
(1) แนวทางการติดตามและประเมินผล
แนวทางการติดตามและประเมินผล ประกอบดวย หลักการประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยวิเคราะห
การบรรลุถึงเปาหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย หลักการคิดเชิงเหตุผล เชื่อมโยงความสัมพันธเชิง
สาเหตุและผลผลิตไปสูผลลัพธและผลกระทบดวยขอมูล รวมถึงเหตุผลเชิงประจักษที่เชื่อถือได และหลักความ
รวมมือระหวางหนวยงาน และภาคสวนตางๆ ในสังคม พรอมทั้ง กำหนดใหมีการจัดทำรายงานผลเสนอตอ
คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร
พ.ศ. 2564-2570 ทั้งรายป กลางแผน และปลายแผน โดยใหคณะกรรมการจัดทำแผนฯ เปนหนวยรับผิดชอบ
หลักดำเนินงาน ตามแนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสูปฏิบัติ โดยมีแนวทางปฏิบัติในการติดตาม และ
ประเมินผล ดังนี้
(1.1) คณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตำบลหวยไร พ.ศ. 2564-2570 ดำเนินงาน ดังนี้
1) ติดตามและประเมินผลประเด็นการขับเคลื่อนที่สำคัญ
2) ติดตามและประเมินผลระดับยุทธศาสตร
3) ติดตามและประเมินผลภาพรวม
โดยใหจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเปาหมายการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย การประเมินผลกระทบจากการขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผล พรอมทั้ง
จัดทำเปนรายงานเสนอตอคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร
สวนตำบลหวยไร พ.ศ. 2564-2570 พิจารณาเพื่อนำไปสูการปรับปรุงหรือทบทวนแนวทางการดำเนินงานตอไป
(1.2) กรอบระยะเวลาการติดตามและประเมินผล
1) การติดตามและประเมินผลรายป
2) การติดตามและประเมินผลในระยะกลางแผนฯ
3) การติดตามและประเมินผลในระยะปลายแผนฯ
โดยใหจัดทำรายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร
สวนตำบลหวยไร พ.ศ.2564-2570 ไปสูการปฏิบัติเพื่อตอบสนองตอเปาหมายการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยใหมปี ระสิทธิภาพ ยกระดับไปสูมาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนำปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลหวยไร พ.ศ.25642570 ตอไป
(1.3) กลไกการติดตามและประเมินผล ใหคณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลหวยไร พ.ศ.2564-2570 เปนกลไกในการ
ประสานการปฏิบัติ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร พ.ศ. 2564-2570

หนา 110

บริหารสวนตำบลหวยไร พ.ศ.2564-2570 ภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร พ.ศ.2564-2570
(2) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ประกอบดวย
กำหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสรางความเขาใจในสาระสำคัญของแผนปฏิบตั ิการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลหวยไร แนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสูการ
ปฏิบัติ รวมทั้งแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แลวกำหนดประเด็นและตัวชี้วัด การ
ประเมินแหลงขอมูลเพื่อประกอบการวิเคราะหประเมินผลใหสะทอนกระบวนการดำเนินงาน ผลผลิต และ

รวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผล ไดแก (๑) ขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการสำรวจภาคสนาม
การระดมความคิดเห็น และอื่นๆ รวมทั้งควรกำหนดเปาหมายและพื้นที่จัดเก็บขอมูลที่ชัดเจนและ (๒) ขอมูล
ทุติยภูมิที่ไดจากเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของหนวยงาน

ประเมินผลและวิเคราะหขอมูลตามหลักการที่กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตำบลหวยไร กำหนดขึ้นมา

จัดทำรายงานสรุปผลภาพรวม และขอเสนอแนะ

นำเสนอรายงานสรุปผลใหผูบริหารระดับหนวยงานพิจารณาใหความเห็นชอบ

นำผลการประเมินเสนอใหผอู ำนวยการทองถิ่น

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัยสูแผนพัฒนาทองถิ่น

(3) หนวยงานและภาคีเครือขายดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร พ.ศ. 2564-2570
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ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร เปน
หนวยรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสูการปฏิบัติ โดยใหจัดทำ
รายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเปาหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผลกระทบ
การขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลใหผูอำนวยการอำเภอเพื่อรายงานผลตอ ไปยัง
ผูอำนวยการจังหวัด ผูอำนวยการกลางและผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบ เพื่อนำไปสูการปรับปรุงแนว
ทางการดำเนินงานตอไป
การจัดทำรายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา สาธารณภัย
องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ไปสูการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองตอเปาหมายการจัดการสาธารณภัย ของ
องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ใหมีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสูมาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนำปญหา
อุปสรรคและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวน
ตำบลหวยไร ตอไป
9.3 การวิจัยและพัฒนา
เปนกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู และการคนหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติ
หรือสิ่งประดิษฐ เพื่อนำไปใชในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดำเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยที่เปนประโยชนทั้งแกประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน รวมทั้งการนำสิ่งที่ได
มีการคิดคนหรือคนพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการดำเนินงาน กระบวนการดำเนินงาน
และ
การบริการใหมีลักษณะรูปแบบใหม หรือการปรับปรุงใหดีขึ้นกวาเดิม และสามารถดำเนินการรวมกับ การ
ติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของการ
ทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรูทั้งกอนการดำเนินการ ระหวางดำเนินการ และเมื่อเสร็จสิ้น
การ
ดำเนินการ โดยมีแนวทางการดำเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้
(1) องคการบริห ารสว นตำบลหว ยไร เปน หนวยงานหลัก ในการประสานงานดาน
การศึ ก ษา คนควา และการวิ จั ย และพัฒ นาที่ เ กี่ ยวขอ งกั บ การป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภัย ร ว มกั บ
สถาบันการศึ กษา ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนำองคความรูและเทคโนโลยีมาพัฒนาและ
ประยุกตใชเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร ใหเหมาะสม
(2) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณสาธารณภัยสำคัญที่ผานมาของ องคการบริหารสวน
ตำบลหวยไร เพื่อใหทราบขอมูลขอเท็จจริงสำหรับ ไปประยุกตใชในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย ให มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(3) จัดทำสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสำคัญที่ผานมา
ของ (ระบุชื่อ อปท.) เพื่อเปนประโยชนในการบริหารจัดการในอนาคต
9.4 การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหาร
สวนตำบลหวยไร
พระราชบัญ ญัติป อ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 44 กำหนดว า
ในกรณีที่ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ไดกำหนดไวในแผนตางๆ

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร พ.ศ. 2564-2570

หนา 112

ตามพระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไป หรือแผนดังกลาวไดใชครบหาปแลว ใหเปนหนาที่ของผูรับผิดชอบในการ
จัดทำแผนดำเนินการปรับปรุงหรือทบทวนแผนที่อยูในความรับผิดชอบ
ดังนั้น หาก องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ไดดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดไว
ในแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลหวยไร พ.ศ.2564-2570
และไดมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณสาธารณภัยที่ไมไดกำหนดไวในแผน หรือมี
การวิจัยและพัฒนาพบขอบกพรอง หรือมีนวัตกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและเหมาะสม
ให องคการบริหารสวนตำบลหวยไร พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร พ.ศ.2564-2570 ไดตามความเหมาะสมทุกป

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร พ.ศ. 2564-2570

หนา 113

ภาคผนวก ก : คำยอ

คำยอ

กห.

สป.
ทท.
บก.ทท.
นขต.บก.ทท.
นทพ.
สนภ.
นพค.
ทบ.
นขต.ทบ.
ทภ.
มทบ.
ทร.
ทรภ.
ฐท.กท.
ฐท.สส.
ฐท.พง.
กปช.จต.
นรข.
ฉก.นย.ภต.
ทอ.
นขต.ทอ.
รร.การบิน
บน.
ศบภ.กห.
ศบภ.ทบ.
ศบภ.ทร.
ศบภ.ทอ.
ศบภ.บก.ทท
ศบภ.สป.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

หนวยงาน

กระทรวงกลาโหม
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย
หนวยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทย
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค
หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่
กองทัพบก
หนวยขึ้นตรงกองทัพบก
กองทัพภาค
มณฑลทหารบก
กองทัพเรือ
ทัพเรือภาค
ฐานทัพเรือกรุงเทพ
ฐานทัพเรือสัตหีบ
ฐานทัพเรือพังงา
กองบัญชาการปองกันชายแดนจันทบุรีและตราด
หนวยเรือรักษาความสงบเรียบรอยตามลำแมน้ำโขง
หนวยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต
กองทัพอากาศ
หนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ
โรงเรียนการบินกองทัพอากาศ
กองบิน
ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม
ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก
ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ
ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ
ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทย
ศูนยบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

คำยอ

นร.
ตร.
มท.

สมช.

รมว.มท.
ปมท.
ผวจ.
อปภ.
นอภ.
องคกรปฏิบัติ
กอ.รมน.
กอปภ.ก.
กอปภ.กทม.
กอปภ.จ.
กอปภ.ทน./ทม./ทต.
กอปภ.เมืองพัทยา
กอปภ.สนข.
กอปภ.อ.
กอปภ.อบต.
บกปภ.ช.
สปฉ.
ศบก.อ.
ศบก.สนข.
ศบก.จ.
ศบก.จ. (สวนหนา)
ศบก.กทม.
ศบก.กทม. (สวนหนา)
ศปก.อปท.
คณะกรรมการ
ก.ช.ภ.จ.
กนช.
กปภ.ช.
กปอ.
กภช.

หนวยงาน

:
:
:
:
:
:
:
:
:

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
สำนักงานตำรวจแหงชาติ
กระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผูวาราชการจังหวัด
อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอำเภอ

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขต
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบล
กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
การสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
ศูนยบัญชาการณเหตุการณอำเภอ
ศูนยบัญชาการณเหตุการณสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร
ศูนยบัญชาการณเหตุการณจังหวัด
ศูนยบัญชาการณเหตุการณสวนหนาจังหวัด
ศูนยบัญชาการณเหตุการณกรุงเทพมหานคร
ศูนยบัญชาการณเหตุการณสวนหนากรุงเทพมหานคร
ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น

:
:
:
:
:

คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด
คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ
คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ
คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ

คำยอ

หนวยงาน

นปท.
: คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
ผูบ ัญชาการและผูอำนวยการ
ผบ.ปภ.ช.
: ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
(รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย)
ผอ.กลาง
: ผูอำนวยการกลาง
(อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
ผอ.กอปภ.ก.
: ผูอำนวยการกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
ผอ.จว.
: ผูอำนวยการจังหวัด
ผอ.กทม.
: ผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร
ผอ.อำเภอ
: ผูอำนวยการอำเภอ
ผอ.ทองถิ่น
: ผูอำนวยการทองถิ่น
ผอ.เขต
: ผูอำนวยการเขต

ภาคผนวก ข : ตัวอยางลักษณะภัย
สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว
โรคระบาดสัตวน้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจาก
ธรรมชาติ มีผูทำใหเกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิตรางกายของประชาชน
หรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศและการกอ
วินาศกรรมดวย
1. ภัยจากอัคคีภัย
อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทำใหเกิดการติดตอลุกลามไป
ตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหมตอเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้น ถาการลุกไหมที่มีเชื้อเพลิง
หนุนเนื่อง หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความรอนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น
2. ภัยจากวาตภัย
2.1 ภัยจากพายุหมุนเขตรอน หมายถึง ภัยที่กอใหเกิดความเสียหายของอาคารบานเรือน ตนไม
และสิ่งกอสรางตาง ๆ เปนบริเวณกวางจากความแรงของลมที่พัดเวียนเขาหาศูนยกลางของพายุหมุนภัยดังกลาว
เกิดขึ้นตามแนวเสนทางเดินของพายุ โดยปกติจะมีความกวาง 50-100 กิโลเมตร ขึ้นอยูกับขนาดและความแรง
ของพายุแตละลูก โดยความเสียหายจะมีมากที่สุดบริเวณใกลแนวศูนยกลางที่พายุเคลื่อนผาน
2.2 ภัยจากคลื่นพายุซัดฝง หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนเขาหาฝง
ความสูงของคลื่นขึ้นกับความแรงของพายุ ปรากฏการณนี้เกิดขึ้นเมื่อพายุหมุนเขตรอนที่มีความแรงลมมากกวา
100 กิโลเมตรตอชั่วโมง ระดับน้ำที่สูงขึ้นจากความกดอากาศที่ลดต่ำลงบริเวณใกลศูนยกลางของพายุพรอมกับ
คลื่นลมแรงจัดที่พัดเขาหาฝงกอใหเกิดความเสียหายตอพื้นที่ราบชายฝงทะเลใกลศูนยกลางของพายุ โดยเฉพาะพื้นที่
ชายฝงที่เปนดานรับลม ระดับความรุนแรงของความเสียหายจะขึ้นอยูกับความแรงลมของพายุ สภาพภูมิประเทศ
และขนาดของชุมชน
2.3 ภัยจากพายุโซนรอน หมายถึง พายุที่เกิดในชวงที่มีลักษณะอากาศรอนอบอาวติดตอกันหลาย
วัน และเมื่อมีอากาศเย็นจากความกดอากาศสูงในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนพัดมาปะทะกับอากาศรอน
จะทำใหอากาศรอนชื้นที่เบากวาลอยตัวขึ้นเหนืออากาศเย็นอยางรวดเร็ว เกิดเปนเมฆและพายุฟาคะนองที่มี
ยอดเมฆสูงมาก (เมฆคิวมูโลนิมบัส) เกิดพายุฟาคะนอง ลมกรรโชกแรง ฟาผา และมักมีลูกเห็บตกตามมาดวย
พายุฤดูรอนมักเกิดขึ้นและสิ้นสุดลงในชวงเวลาสั้นๆ ไมเกินหนึ่งชั่วโมง และครอบคลุมบริเวณพื้นที่ไมเกิน 20-30
ตารางกิโลเมตร แตจะมีลมกรรโชกแรงที่เริ่มสรางความเสียหาย เมื่อมีความรุนแรงลมตั้งแต 50 กิโลเมตร
ตอชั่วโมงขึ้นไป
2.4 ภัยจากพายุฤดูรอน หมายถึง ความเสียหายของอาคารบานเรือน ตนไม และสิ่งกอสรางตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นเปนบริเวณแคบๆจากลมกระโชกแรงที่เกิดจากพายุฝนฟาคะนอง หรือลูกเห็บ มักเกิดในระยะเวลาสั้น ๆ
ซึ่งบอยครั้งมีความเร็วลมเกินกวา 100 กิโลเมตรตอชั่วโมง

2.5 ภัยจากลูกเห็บ หมายถึง ภัยที่เกิดจากกอนน้ำลักษณะเหมือนน้ำแข็งรูปรางไมแนนอน
เกิดจากละอองหยาดฝนซึ่งเย็นแบบยิ่งยวดในเมฆฝน (ยังอยูในสภาพของเหลวที่อุณหภูมิต่ำกวาจุดเยือกแข็ง)
ปะทะกับวัตถุแข็ง เชน ผงฝุน หรือกอนลูกเห็บที่เกาะตัวอยูกอนแลว จนเกิดการแข็งตัวเกาะรอบวัตถุนั้น ๆ
และกลายเปนกอนลูกเห็บ ซึ่งมักเกิดขึ้นพรอมกับพายุฤดูรอน
3. ภัยจากอุทกภัย
3.1 ภัยจากอุทกภัย หมายถึง เหตุการณที่มีน้ำทวมพื้นดินสูงกวาระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุจาก
มี ป ริมาณน้ำฝนมากจนทำใหมีปริมาณน้ำ สวนเกินมาเติมปริมาณน้ำ ผิว ดิน ที่มีอ ยูตามสภาพปกติจนเกิน
ขีดความสามารถการระบายน้ำของแมน้ำ ลำคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระทำของมนุษย โดยการปดกั้น
การไหลของน้ำ ตามธรรมชาติ ทั้งเจตนาและไมเจตนา จนเปนอันตรายตอชีวิต ทรัพ ยส ินของประชาชน
และสิ่งแวดลอม สามารถจำแนกตามลักษณะการเกิดได ดังนี้
(1) น้ำทวมขัง/น้ำลนตลิ่ง หมายถึง สภาวะน้ำทวมหรือสภาวะน้ำลนตลิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
ระบบระบายน้ำไมมีประสิทธิภาพ มีลักษณะคอยเปนคอยไป อันเปนผลจากการเกิดฝนตกหนัก ณ บริเวณนั้น ๆ
ติดตอกันเปนเวลาหลายวัน มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุมริมแมน้ำและบริเวณชุมชนเมืองใหญๆ น้ำทวมขัง
สวนใหญจะเกิดบริเวณทายน้ำและแผเปนบริเวณกวางเนื่องจากไมสามารถระบายน้ำไดทัน
(2) น้ำทวมฉับพลัน หมายถึง สภาวะน้ำทวมที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันในพื้นทีเ่ นื่องจากฝนตกหนัก
ในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ำหรือตานน้ำนอยหรืออาจเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ
เชน เขื่อนหรืออางเก็บน้ำพังทลาย น้ำทวมฉับพลัน มักเกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนัก และมักเกิดขึ้นในบริเวณ
ที่ราบระหวางหุบเขา ซึ่งอาจจะไมมีฝนตกหนักในบริเวณนั้นมากอนเลย แตมีฝนตกหนักมากบริเวณตนน้ำที่อยู
ห างออกไป การเกิดน้ ำทว มฉับ พลันมี ความรุนแรงและเคลื่ อนที่ ดว ยความเร็ว มาก โอกาสที่จ ะป อ งกั น
และหลบหนีจึงมีนอย
3.2 ภัยจากดินถลมหรือโคลนถลม หมายถึง ภัยที่เกิดจากปรากฏการณที่มวลดินหรือหินไถลเลื่อน
ลงจากพื้นที่สูงสูพื้นที่ต่ำกวาภายใตอิทธิพลแรงโนมถวงของโลก และการมีน้ำเปนตัวกลางทำใหมวลวัสดุเกิด
ความไมมีเสถียรภาพ อัตราการไถลเลื่อนดังกลาวขางตนอาจชาหรือเร็วขึ้นกับประเภทของวัสดุ ความลาดชัน
สภาพสิ่งแวดลอม และปริมาณน้ำฝน ในบางกรณีแผนดินถลมอาจเกิดจากแผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด
การเคลื่อนตัวของวัสดุดังกลาวอาจพัดพาตนไม บานเรือน รถยนต สิ่งปลูกสรางอื่นๆ ชำรุด หรือพังทลาย
และยังอาจทำใหชองเปดของสะพานและแมน้ำลำคลองอุดตันจนเปนสาเหตุใหเกิดอุทกภัยขึ้นไดในเสนทาง
การเคลื่อนตัวปรากฏการณดังกลาวเปนอันตรายตอชีวิต ทรัพยสินของประชาชนและสิ่งแวดลอม
4. ภัยแลง หมายถึง ภัยที่เกิดจากความแหงแลงของลมฟาอากาศ อันเกิดจากการที่มีปริมาณฝนนอย
หรือฝนไมตกเปนระยะเวลานานและครอบคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวาง ทำใหเกิดการขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช
พื ช พั นธุไมตา ง ๆ ขาดน้ำ ไมสามารถเจริญ เติบ โตไดตามปกติ เกิดความเสียหายและสงผลกระทบอยาง
กวางขวางรุนแรงตอประชาชนโดยภัยแลงเกิดจากสาเหตุ ดังนี้
(1) ฝนแลง หมายถึง สภาวะที่มีฝนนอยหรือไมมีฝนเลยในชวงเวลาหนึ่งซึ่งตามปกติจะตองมีฝน
(ภาวะที่ปริมาณฝนตกนอยกวาปกติหรือไมตกตองตามฤดูกาล) โดยขึ้นอยูกับสถานที่และฤดูกาล ณ ที่นั้น ๆ
(2) ฝนทิ้งชวง หมายถึง ชวงที่มีปริมาณฝนตกไมถึงวันละ 1 มิลลิเมตรติดตอกันเกิน 15 วัน ในชวง
ฤดูฝน เดือนที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งชวงสูงคือเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม

5. ภัยหนาว หมายถึง ภัยที่เกิดจากสภาพอากาศที่มีความหนาวจัด อุณหภูมิต่ำกวา 8 องศาเซลเซียส
และลดลงตอเนื่องซึ่งประชาชนไดรับผลกระทบอยางรุนแรงและกวางขวาง
6. ภัยจากโรคระบาดในมนุษย หมายถึง ภัยจากโรคซึ่งปรากฏขึ้นในประชากรกลุมหนึ่งในระยะเวลาหนึ่ง
ในอัตราที่สูงขึ้นมากกวาที่คาดการณไว โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีตโรคนั้นอาจเปนโรคติดตอทาง
สัมผัสหรือไมก็ได แตสงผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนทั้งในพื้นที่เกิดโรคระบาดและพื้นที่ใกลเคียง
7. ภัยจากโรคระบาดสัตว หมายถึง ภัยที่เกิดจากโรคซึ่งปรากฏขึ้นในประชากรสัตวเลี้ยงหรือสัตวปา
โดยเปนโรคติดตอทั้งในสัตวชนิดเดียวกัน ตางชนิดกัน รวมถึงการติดตอมาสูคน ในระยะเวลาหนึ่ง ในอัตรา
ที่ สูงขึ้นมากกวาที่คาดการณไว โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีต สรางความเสียหายตอเศรษฐกิจ
และสุขภาพของประชาชน
8. ภัยจากโรคระบาดสัตวน้ำ หมายถึง ภัยที่เกิดจากโรคซึ่งปรากฏขึ้นในประชากรสัตวน้ำ โดยเปน
โรคติดตอทั้งในสัตวน้ำชนิดเดียวกัน ตางชนิดกัน รวมถึงการติดตอมาสูคน ในระยะเวลาหนึ่ง ในอัตราที่สูงขึ้น
มากกวาที่คาดการณไว โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีต สรางความเสียหายตอเศรษฐกิจและสุขภาพ
ของประชาชน
9. ภัยจากการระบาดของศัตรูพืช หมายถึง ภัยที่เกิดจากสิ่งซึ่งเปนอันตรายแกพืช เชน เชื้อโรค พืช
แมลง สัตว หรือพืชที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกพืช สงผลใหสวนหนึ่งสวนใดของพืช เชน ตน ตา ตอ แขนง
หนอ กิ่ง ใบ ราก เหงา หัว ดอก ผล เมล็ด เชื้อ และสปอรของเห็ด ไมวาที่ยังทำพันธุไดหรือตายแลว และให
หมายความรวมถึงตัวห้ำ ตัวเบียน ตัวไหม ไขไหม รังไหม ผึ้ง รังผึ้ง และจุลินทรีย จนสงผลกระทบในวงกวาง
ตอเศรษฐกิจ สังคม และประชาชน
10. ภัยจากไฟปาและหมอกควัน หมายถึง ภัยที่เกิดจากไฟปาไมวาจะจากสาเหตุใดก็ตาม เกิดขึ้นใน
ปาธรรมชาติหรือสวนปาก็ตาม แลวลุกลามไปไดโดยอิสระปราศจากการควบคุม ตลอดจนสงผลใหเกิดฝุน ควัน
และอนุภาคแขวนลอยในอากาศ รวมตัวกันในสภาวะที่อากาศปด ทำใหเกิดอันตรายตอทรัพยสินและสุขภาพ
ของประชาชน
11. ภัยจากมลพิษทางอากาศประเภท PM2.5 หมายถึง เหตุการณที่มลพิษทางอากาศประเภท
ฝุ น ละอองขนาดไม เ กิ น 2.5 ไมครอน หรื อ PM2.5 ที่ มี แ หล ง กำเนิ ด จากเหตุ ก ารณ ทางธรรมชาติห รื อ
จากกิจกรรมของมนุษยเกิดการสะสมในบรรยากาศ อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ ทำให PM2.5 ปกคลุมพื้นที่
อยูอาศัยของประชาชน จนมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนจำนวนมาก

12. ภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม
12.1 ภัยจากแผนดินไหว หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากการปลดปลอยพลังงานใตพิภพ
ทำใหเกิดการสั่นสะเทือนของพื้นดิน การสั่นสะเทือนนี้อาจมีระดับความรุนแรงขั้นต่ำที่ไมกอใหเกิดความเสียหาย
ใด ๆ แตบางครั้งก็อาจมีระดับความรุนแรงในขั้นที่เปนอันตรายจนกอใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงได
12.2 ภัยจากอาคารถลม หมายถึง ภัยที่เกิดจากอาคารและสิ่งปลูกสราง ไดแก ตึก บาน โรงเรือน
ราน แพ คลังสินคา สำนักงาน ที่ไดรับความเสียหายจากการโยกไหวตัวรุนแรงของแผนดิน ซึ่งเปนผลมาจาก
แผนดินไหวและกอใหเกิดความเสียหายหรือพังทลายลงมาได
13. ภัยจากสึนามิ หมายถึง ภัยที่เกิดจากคลื่นยักษ คำวา สึนามิ เปนภาษาญี่ปุน แปลวา คลื่นทาเรือ
สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ประเภทแรก คือ คลื่นสึนามิเฉพาะแหง (Local Tsunami) มักจะเกิดใกล ๆ
ชายฝงและเคลื่อนเขาถลมชายฝงอยางทันทีทันใด และประเภทที่สอง คือ คลื่นสึนามิที่เดินทางขามทวีป
(Distance Tsunami) มักจะเกิดจากแผนดินไหวที่คอนขางรุนแรงและสามารถเคลื่อนตัวขามทวีปไปยังชายฝง
ที่อยูหางไกลหลายหมื่นกิโลเมตร โดยสาเหตุของการเกิดคลื่นสึนามิ มีหลายสาเหตุ เชน แผนดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด ดินถลม และอุกกาบาตตกลงสูมหาสมุทร โดยภัยจากสึนามิกอใหเกิดความเสียหายทั้งตอชีวิตประชาชน
และสิ่งปลูกสรางตลอดแนวพื้นที่ราบชายฝง
14. ภัยจากการคมนาคม หมายถึง ภัยจากอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ
ภั ยจากระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ ภัย จากกระบวนการขนสงสารเคมีแ ละวัต ถุอ ันตราย และภัยจาก
การรั่วไหลของน้ำมันและวัตถุอันตรายในแหลงน้ำ รวมถึงการเททิ้งน้ำมันหรือของเสียในแมน้ำหรือทะเล
15. ภัยทางอากาศ หมายถึง ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ โดยอากาศยาน อาวุธนำวิถี ขีปนาวุธ
หรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเคลื่อนที่หรือทรงตัวบนอากาศ และการโจมตีดังกลาวสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
16. ภัยจากการกอวินาศกรรม
16.1 ภัยจากการกอวินาศกรรม หมายถึง ภัยที่เกิดจากการกระทำใด ๆ อันเปนการมุงทำลาย
ทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐหรือสิ่งอันเปนสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวาง หนวงเหนี่ยว
ระบบการปฏิบัติงานใด ๆ ตลอดจนการประทุษรายตอบุคคลอันเปนการกอใหเกิดความปนปวนทางการเมือง
การเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ โดยมุงหมายที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของรัฐ
16.2 ภัย จากการกอการราย หมายถึง ภัยที่เกิดจากการกระทำใด ๆ ที่สรางความปนปว น
ใหประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเพื่อขูเข็ญหรือบีบบังคับรัฐบาล หรือองคการระหวางประเทศใหกระทำ
หรือละเวนกระทำการอยางหนึ่งอยางใด อันกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินที่สำคัญ
16.3 ภัยจากการกอการรายสากล หมายถึง ภัยที่เกิดจากการปฏิบัติการของบุคคล หรือกลุม
บุคคลที่มุงหวังผลตามเงื่อนไขขอเรียกรองทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งสวนใหญจะปฏิบัติการลวงล้ำ
เขตแดน หรือเกี่ยวพันกับชาติอื่น การกระทำนั้นอาจเปนไปโดยเอกเทศ ปราศจากการสนับสนุนจากรัฐใด ๆ
หรือมีรัฐใดรัฐหนึ่งสนับสนุนรูเห็นก็ได เมื่อเกิดขึ้นยอมมีผลกระทบโดยตรงตอผลประโยชนของชาติ พันธกรณี
ระหวางประเทศ นโยบายของชาติทั้งดานการเมืองและการปองกันประเทศ การเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา
ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของชาติ

ภาคผนวก ค : นิยามศัพท
กลยุทธ (Strategy) หมายถึง แผนทั่วๆ ไป หรือคำแนะนำที่เลือกมาใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลุมเปราะบาง (Vulnerable Group) หมายถึง กลุมบุคคลที่มีความสามารถจำกัดในการเผชิ ญ
เหตุการณสาธารณภัย ซึ่งตองการความดูแลเปนพิเศษ เชน เด็ก สตรีมีครรภ ผูสูงอายุ บุคคลทุพลภาพ ผูปวย
ผูพลัดถิ่น ผูลี้ภัย คนตางดาว เปนตน
การกำกับ ควบคุมพื้นที่ (Area Command) หมายถึง การกำกับดูแลการจัดการเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
ในชวงเวลาเดียวกันหลายเหตุการณ และมีองคกรระบบการบัญชาการเหตุการณหลายองคกรแยกกันทำหนาที่
จัดการเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นแตละเหตุการณ หรือทำหนาที่กำกับดูแลการจัดการเหตุฉุกเฉินขนาดใหญหรือเหตุ
ฉุกเฉินที่กำลังลุกลามขยายตัวซึ่งมีทีมงานจัดการเหตุฉุกเฉินหลายทีมงานเขามามีสวนเกี่ยวของ
การเขาใจและตระหนักถึงความเสี่ ยง (Risk - Informed) หมายถึง กระบวนการสรางความเขาใจ
ความเสี ่ ยง โดยมีข  อ มู ลความเสี ่ ยงครบถ วนและรอบด าน และนำไปสู  แนวทางปฏิ บ ัต ิ เพื ่ อ ลดความเสี ่ ย ง
เชน การลงทุนเพื่อการลดความเสี่ยง (Risk – Informed Investment) หมายถึง การสรางความเขาใจความ
เสี่ยงดานการลงทุน ซึ่งนำไปสูการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงโดยเนนไปที่ความคุมคาของการลงทุน เพราะหาก
ไมมีการลงทุนมูลคาความสูญเสียและความเสียหายจะมากกวามูลคาของการลงทุน
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดระบบและบริหารจัดการ
ทรัพยากรและความรับผิดชอบเพื่อเผชิญเหตุการณฉุกเฉินทุกรูปแบบ
การซอมสราง (Reconstruction) หมายถึง การฟนฟูโครงสรางและสิ่งกอสรางที่ไดรับความเสียหาย
จากเหตุการณสาธารณภัยใหกลับมาสูสภาพที่สามารถใชงานไดดังเดิม
การเตรียมความพรอม (Preparedness) หมายถึง ความพยายามในการเตรียมการรับมือกับสาธารณภัย
มุงเนนกิจกรรมตาง ๆ ที่ทำใหผูคนมีความสามารถในการคาดการณ เผชิญเหตุ และจัดการกับผลกระทบจาก
สาธารณภัยอยางเปนระบบ หากมีการเตรียมความพรอมไดดีจะทำใหสามารถดำเนินการตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสมทั้งในชวงกอน ระหวาง และหลังการเกิดสาธารณภัย และเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตใหปลอดภัย
จากเหตุการณสาธารณภัยไดมากขึ้น
การเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) หมายถึง การใหขอ มูล ขาวสารที่เปนประโยชนแ ละทัน
เหตุการณผานทางหนวยงาน/องคกรตาง ๆ เพื่อใหบุคคลที่กำลังเผชิญความเสี่ยงตอการเกิดสาธารณภัย
สามารถกระทำการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงและพรอมที่จะรับมือกับสถานการณได
อยางมีประสิทธิภาพ
การบริห ารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัต ิ/ สาธารณภัย (Disaster Risk Management: DRM)
หมายถึง กระบวนการอยางเปนระบบของการใชคำสั่ง ทางการบริหารองคก รและทักษะ ความสามารถ
เชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินยุทธศาสตร นโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมตาง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยง ลด หรือถายโอน
ความเปนไปไดในการเกิดภัยพิบัติ รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพในการจัดการปญหา เพื่อเตรียมพรอมรับผลกระทบ
ทางลบของภัย

การบริ ห ารจัด การความเสี ่ย งแบบธรรมาภิบ าล (Risk Governance) หมายถึ ง ระบบควบคุม
และจัดการความเสี่ยง รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก
องคกรที่มีประสิทธิภาพ โดยนำผลของการประเมินดังกลาวเสนอใหผูมีอำนาจตัดสินใจตอไป
การบริห ารจัด การภัยพิบ ัติ/ สาธารณภัย (Disaster Management: DM) หมายถึง การใชก ลไก
กระบวนการและองคป ระกอบในการดำเนินงาน เพื่อ จุดมุง หมาย ในประสิทธิผ ลและประสิทธิภาพของ
ปฏิบัติการดานภัยพิบัติ เชน การปองกัน การลด ผลกระทบ การเตรียมพรอม การเผชิญเหตุ การชวยเหลือ
บรรเทาทุกข ตลอดจนการบูรณะซอมแซมและพัฒนา
การบรรเทาทุกข (Relief) หมายถึง การใหความชวยเหลือเบื้องตนในทันทีที่เกิดสาธารณภัยเพื่อรักษา
ชีวิตและตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานใหผูประสบภัยสามารถดำรงชีพอยูได
การบัญชาการ (Command) หมายถึง การทำหนาที่อำนวยการ สั่งการหรือการควบคุมโดยอาศัย
อำนาจที่กำหนดไวอยางชัดเจนในกฎหมาย กฎระเบียบหรืออำนาจหนาที่ที่ไดรับมอบ
การบัญชาการรวม (Unified Command) หมายถึง การประยุกตใชระบบบัญชาการเหตุการณเมื่อมี
หนวยงานที่มีอำนาจหนาที่ตามกฎหมายในการจัดการเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นมากกวาหนึ่งหนวยงาน หรือเมื่อเหตุ
ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นขยายตัวขามขอบเขตอำนาจหนาที่ทางการเมือง หนวยงานตางๆ จะทำงานรวมกันผานตัวแทน
ของแตละหนว ยงานที่ไดร ับการแตง ตั้งเปนสมาชิกในหนว ยบัญ ชาการรว ม มีห นา ที่ห ลักในการกำหนด
วัตถุประสงคและกลยุทธรวม และจัดทำแผนเผชิญเหตุที่จะใชรวมกันเพียงแผนเดียว
การบัญชาการเหตุการณ (Incident Command) หมายถึง หนวยบัญชาการที่ทำหนาที่รับผิดชอบ
การจัดการเหตุการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในภาพรวม และประกอบดวยผูบัญชาการเหตุการณ และเจาหนาที่
สนับสนุนที่ไดรับการมอบหมาย
การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ (Damage and Needs Assessment :
DANA) หมายถึง การประเมินผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการ
เผชิญสถานการณฉุกเฉินดวยตนเอง รวมทั้งความตองการความชว ยเหลือเพิ่มเติมจากหนวยงานภายนอก
เชน ความชวยเหลือดานอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล ดานสุขภาวะ
ที่พักพิง อุปกรณยังชีพ
การประเมินความเสียหายและความสูญเสีย (Damage and Loss Assessment : DALA) หมายถึง
การวิเคราะหผลกระทบจากสาธารณภัย เปนการประมาณการเชิงปริมาณวาเกิดผลกระทบอะไรขึ้นจาก
เหตุการณสาธารณภัย โดยอาศัยการเก็บขอมูลทุติยภูมิจากพื้นที่ประสบภัย ขอมูลจากการประเมินจะนำไปใช
ในการประมาณการซอมสรางสิ่งกอสรางที่เสียหายไป และเพื่อใชในการวางแผนเพื่อการฟนฟูจากความสูญเสีย
การประเมิ น ความเสี ่ ย ง (Risk Assessment) หมายถึ ง กระบวนการกำหนดลั ก ษณะ ขนาด
หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะหภัยที่เกิดขึ้น รวมทั้งประเมินสภาวะการเปดรับตอความเสี่ยง
ความเปราะบาง ในการรับ มือ ของชุมชนที่อาจเปนอันตรายและคาดการณผลกระทบตอชีวิต ทรัพ ยสิน
การดำรงชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนการวิเคราะหความนาจะเปนในการเกิดผลกระทบจากภัยในพื้นที่หนึ่งๆ
มีประโยชนในการวางแผนเพื่อการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

การประสานงาน ณ จุดเดียว (National Single Window : NSW) หมายถึง การเชื่อมโยงขอมูล
ทางอิเล็กทรอนิกสแ บบไรเ อกสาร ระหวางหนว ยงานที่เกี่ย วขอ งในกระบวนการ นำเขา สงออกสิ น คา
เพื ่ อ อำนวยความสะดวกให แ ก ผ ู  ป ระกอบการ ในการตรวจสอบใบอนุ ญ าต และใบรั บ รองต า งๆ
ทางอิเล็กทรอนิกสกอนการตรวจปลอยสินคา ระบบนี้จ ะทำหนา ที่ประสานกิจ กรรมทางอิเ ล็ก ทรอนิกส
แบบครบวงจร ผูป ระกอบการสามารถรับ สง ขอ มูลทางอิเ ล็ก ทรอนิก สก ั บองคก รที่เกี่ย วขอ งไดอัต โนมัติ
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไมตองเดินทางไปติดตอกับหนวยงานตางๆ ดวยตัวเอง
การปรับตัว (Adaptation) หมายถึง การปรับตัวในระบบธรรมชาติหรือระบบมนุษยเพื่อตอบสนอง
ตอสิ่งเราทางภูมิอากาศหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัย ซึ่งจะชวยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
หรือชวยสรางโอกาสจากสภาวะวิกฤตได
การปองกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการหรือแนวทางตางๆ เพื่อชวยขจัดผลกระทบเชิงลบ
จากเหตุการณสาธารณภัยที่อาจเกิดกับบุคคลหรือทรัพยสินใหหมดไปอยางสิ้นเชิง ครอบคลุมถึงมาตรการ
เชิงโครงสรางและมาตรการที่ไมใชเชิงโครงสราง
การปองกันภัยฝายพลเรือน (Civil Defense) หมายถึง การปองกันพลเรือนใหปลอดภัยจากการโจมตี
ทางทหาร แต ป  จ จุ บ ั น ครอบคลุ ม ถึ ง การช ว ยให พ ลเรื อ นปลอดภั ย จากการคุ ก คามทางสาธารณภั ย
ดวย หนาที่ของกองกำลังปองกันภัยฝายพลเรือน (civil defense force) จากเดิมที่มีแตการฝกการทหาร
จึงหมายรวมถึงการดูแลใหประชาชนปลอดภัยจากสาธารณภัยและการปฏิบัติการชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย
เชน การชวยเหลือเคลื่อนยายในชวงอพยพ การชวยกระจายถุงยังชีพ การอำนวยความสะดวกในการขนสง
อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใช การชวยซอมแซม กอสรางบานเรือนที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ
การเผชิญเหตุ (Response) หมายถึง มาตรการหรือการปฏิบัติการตาง ๆ ที่ควรเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
และทันทวงทีเพื่อรักษาชีวิตและใหความชวยเหลือบรรเทาทุกขขั้นพื้นฐานแกประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน
จากเหตุการณสาธารณภัย เชน การกูชีพกูภัย การปฐมพยาบาล การแจกถุงยังชีพและสิ่งของบรรเทาทุกข
การบัญชาการในเหตุการณฉุกเฉิน การประสานงานเพื่อลำเลียงผูปวย การบริหารจัดการศูนยอพยพ
การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (Exercise) หมายถึง การจำลองสถานการณเพื่อฝกฝน
ทักษะหรือซักซอมกระบวนการการดำเนินงานที่ไดวางแผนไว เปนแบบฝกหัดเพื่อใหผูที่มีบทบาทหนาที่และ
ความรับผิดชอบในการรับมือสถานการณฉุกเฉินไดฝกซอมขั้นตอนปฏิบัติที่จำเปน ทำใหมีทักษะสามารถใช
เครื่องมือ อุปกรณตางๆ ไดอยางถูกตอง ซึ่งชวยใหพรอมปฏิบัติงานไดจริงหากเกิดสาธารณภัยขึ้น
การฟนฟู (Recovery) หมายถึง การปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีพ และสภาวะวิถี
ความเปนอยูของชุมชนที่ประสบภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดียิ่งขึ้นกวาเกาตามความเหมาะสม
โดยการนำเอาปจจัยตางๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขามาชวยในการฟนฟูดวย (Build back
better) หมายรวมถึง การซอมสราง (Reconstruction) และการฟนสภาพ (Rehabilitation)
การฟนสภาพ , การเยียวยา (Rehabilitation) หมายถึง การจัดการความเสียหายหรือผลที่เกิดจาก
สาธารณภัยเพื่อพลิกฟนสภาวะการดำรงชีพของชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการเกิดสาธารณภัยใหกลับคืนสู

สภาพที่เปนอยูกอนหนานี้ รวมทั้งการดูแลสภาพจิตใจและจิตสังคม (Psychosocial Support) ของผูไดรับ
ผลกระทบ ตลอดจนการกระตุนและชวยเหลือใหเกิดการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงตามความจำเปน
การรูรับ ปรับตัว และฟนคืนกลับ (resilience) หมายถึง ความสามารถของระบบ ชุมชน หรือสังคมที่
มีความเสี่ยงตอสาธารณภัย ในการเรียนรูเกี่ยวกับสภาพความเสี่ย งภัยของตน รวมทั้งรูจักวางมาตรการ
และปฏิบัติตัวเพื่อชวยลดหรือถายโอนความเสี่ยงดังกลาวเพื่อลดโอกาสในการไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย
และหากประสบกับสาธารณภัยก็สามารถฟนตัวจากผลของภัยไดดวยแนวทางและในระยะเวลาที่เหมาะสม
หมายรวมถึงความสามารถของชุมชนในการดูแลรัก ษาโครงสรา งและกลไกพื้นฐานที่จ ำเปนใหปลอดภัย
จากสาธารณภัยดวย
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction : DRR) หมายถึง แนวคิดและวิธีปฏิบัติ
ในการลดโอกาสที่จะไดรับผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยผานความพยายามอยางเปนระบบที่จะวิเคราะห
และบริหารจัดการปจจัยที่เปนสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อดำเนินนโยบาย มาตรการ หรือ กิจกรรม
ตาง ๆ ในการลดความลอแหลม ลดปจจัยที่ทำใหเกิดความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพในการจัดการปญหา
มีเปาหมายในการลดความเสี่ยงที่มีอยูในชุมชนและสังคมในปจจุบัน และปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง ปฏิบัต ิการลดผลกระทบทางลบโดยตรงของภัยที่เปน
อันตรายตอสัง คมและสิ่งแวดลอม เนื่องจากผลกระทบทางลบของภัยโดยมากไมสามารถขจัด ใหห มดไป
อย า งสิ้น เชิง แตข นาดและความรุนแรงของความเสีย หายสามารถลดทอนลงไดจ ากการดำเนินนโยบาย
และกิจกรรมตาง ๆ
การวิเ คราะหความเสี่ยง, การประเมินความเสี่ย ง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการ
กำหนดลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะหภัยที่เกิดขึ้นและประเมินสภาวะการ
เปดรับตอความเสี่ยง (exposure) ความเปราะบาง (vulnerability) และศักยภาพ (capacity) ในการรับมือ
ของชุมชนที่อาจเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน การดำรงชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนการวิเคราะหความนาจะเปน
ในการเกิดผลกระทบจากภัยในพื้นที่หนึ่ง ๆ มีประโยชนในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงอยางมีระบบ
การสนับสนุนการจัดการเหตุการณ (Incident Management Assistance Team : IMAT) หมายถึง
การจั ด รู ป แบบการบั ญ ชาการเหตุ ก ารณ ซึ ่ ง ประกอบด ว ยที ม งานบั ญ ชาการและที ม งานปฏิ บ ั ต ิ ก าร
และเจาหนาที่ที่เหมาะสมอื่นๆ ภายในโครงสรางระบบบัญชาการณ ที่สามารถจะจัดสงไปปฏิบัติงานหรือลงมือ
ปฏิบัติงานไดตามความจำเปน มีการกำหนดคุณสมบัติและการรับรองอยางเปนทางการ
การสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) หมายถึง การติดตอสื่อสาร เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารและความคิดเห็นระหวางผูประเมินความเสี่ยง (risk assessor) ผูจัดการความเสี่ยง (risk manager)
ผูบริโภค ภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาและกลุมหรือองคกรอื่นที่เกี่ยวของและสนใจ (stake holder)
เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ถูกตองและแมนยำ อาจกลาวไดวาการสื่อสารความเสี่ยงนั้นมีอยูในทุกกระบวนการ
ของการวิเคราะหความเสี่ยง

การอพยพ (Evacuation) หมายถึง การเคลื่อนยาย การกระจาย และการนำพลเรือนออกจากพื้นที่
อันตราย หรือพื้นที่ที่อาจเปนอันตรายอยางเปนระบบตามขั้นตอนและมีการกำกับดูแล รวมถึงการรับ รอง
และการดูแลบุคคลเหลานี้ในสถานที่ปลอดภัยดวย
ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) หมายถึง วิธีการที่ได
กำหนดหรือจัดทำขึ้นเพื่อใหผูมีหนาที่เกี่ยวของปฏิบัติตามอยางเปนกิจวัตรในการทำงานอยางใดอยางหนึ่ง
ขาวสาร (Intelligence) หมายถึง ขาวสารที่เกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเปนองคประกอบที่สำคัญ
ของการบัญชาการเหตุการณ เปนภารกิจของสวนแผนงานซึ่งมุงเนนไปที่ขาวสารในเหตุฉุกเฉิน
ขีดความสามารถ , ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถที่จะกระทำการอยางใดอยางหนึ่ง
หรือความสามารถที่อาจจะพัฒนาตอไปใหเปนประโยชนมากขึ้น
คลังสำรองทรัพยากร (Stockpiling) หมายถึง วัสดุหรือเสบียงที่สะสมไวเพื่อใชในเวลาฉุกเฉินหรือ
ยามเกิดภัยพิบัติ เชน อุปกรณปฐมพยาบาล อาหาร น้ำดื่ม ไฟฉาย ถุงนอน เครื่องนุงหม เครื่องประกอบอาหาร
ความปกติใ หม , ฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) หมายถึง รูป แบบการดำเนินชีวิตอยางใหม
ที่แตกตางจากอดีตอันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุนเคยอยางเปน
ปกติและเคยคาดหมายลวงหนาไดตองเปลี่ยนแปลงไปสูวิถีใหมภายใตหลักมาตรฐานใหมที่ไมคุนเคย
ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึ ง ป จ จั ย หรื อ สภาวะใดๆ ที ่ ท ำให ช ุ ม ชนหรื อ สั ง คม
ขาดความสามารถในการปกปองตนเอง ทำใหไมสามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไมสามารถฟนฟูไดอยาง
รวดเร็ว จากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปจจัยเหลานี้มีอยูในชุมชนหรือสังคมมานานกอนเกิด
สาธารณภัยและอาจเปนปจจัยที่ทำใหผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น
ความร ว มมื อ ระหว า งภาครั ฐ และภาคเอกชน (Public-Private Partnership : PPP) หมายถึ ง
การรวมลงทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในกิจการของรัฐ โดยมักเปนการใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการ
พื้นฐาน หรือโครงการใหบริการสาธารณะในระยะยาวที่มุงเนนการใหบริการที่มีประสิทธิภาพคุมคากับตนทุน
มากกวาภาครัฐจะดำเนินการเอง เปนทางเลือกในการพัฒนาประเทศอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งใหเอกชนมีสวน
รวมในกิจกรรมตาง ๆ เชน การกอสราง การดำเนินการบำรุงรักษา การจัดหาเงินทุน การใหบริการ ซึ่งเอกชน
เปนผูบ ริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการตามระยะเวลาและรายละเอียดของสัญญาที่กำหนดไว
ความลอแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผูคน อาคารบานเรือ น ทรัพยสิน ระบบตางๆ หรือ
องคประกอบใดๆ มีที่ตั้งอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยและอาจไดรับความเสียหาย
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk) คือ โอกาสหรือความเปนไปไดในการไดรับผลกระทบทางลบ
จากการเกิดสาธารณภัย โดยผลกระทบสามารถเกิดขึ้นกับชีวิต สุขภาพ การประกอบอาชีพ ทรัพยสิน และบริการ
ตางๆ ในระดับบุคคลชุมชน สังคม หรือประเทศ
ความสูญเสีย (Loss) หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงของการหมุนเวียนสินคาและบริการ รวมถึงสภาพ
ทางเศรษฐกิจซึ่งเปนผลจากสาธารณภัย ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นตั้งแตชวงระยะเวลาที่เกิดสาธารณภัย
จวบจนกระทั่งมีการซอมแซมหรือสรางใหมของทรัพยสินที่เสียหาย และมีการฟนฟูทางเศรษฐกิจอยางสมบูรณ
ในบางกรณีอาจใชเวลาหลายป

ความเสียหาย (Damage) หมายถึง ทรัพยสินทางกายภาพ เชน อาคารและสวนประกอบ โครงสราง
พื้นฐาน สินคาที่เก็บไวในคลัง และทรัพยากรธรรมชาติ ที่ถูกทำลายทั้งหมดหรือบางสวน โดยความเสียหาย
อาจเกิดขึ้นระหวางหรือภายหลังจากประสบเหตุการณภัยในทันที ความเสียหายถูกวัดในเชิงกายภาพและคิด
คำนวณดวยมูลคาทดแทนเปนตัวเงิน
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
จากการเกิดเหตุการณใดๆ
ผูบัญชาการเหตุการณ (Incident Commander) หมายถึง บุคคลที่มีหนาที่รับผิดชอบการดำเนิน
กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวของกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น และรับผิดชอบการพัฒนากลยุทธ และยุทธวิธี และการสั่งใช
และการจัดสงทรัพยากร ผูบัญชาการเหตุการณมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบโดยรวมตอการปฏิบัติการ
ตอบโตเหตุฉุกเฉิน และรับผิดชอบการจัดการการปฏิบัติการตอบโตเหตุฉุกเฉินในสถานที่เกิดเหตุทั้งหมด
ผูอำนวยการ (Director) หมายถึง ผูอำนวยการกลาง ผูอำนวยการจังหวัด ผูอำนวยการอำเภอ
ผูอำนวยการทองถิ่น และผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร
แผนที่เสี่ยงภัย (Hazard Map) หมายถึง แผนที่แสดงพืน้ ที่ซึ่งมีความเสี่ยงตอการเกิดภัย เชน อุทกภัย
สึนามิ ภูเขาไฟ ระเบิด เปนผลของการประเมินความเปนไปได ความถี่ของการเกิดภัย ตลอดจนความรุนแรง
ของภัยนั้นๆ
แผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) หมายถึง แผนซึ่งจัดทำเปนลายลักษณอักษรหรือสั่งดวย
วาจาซึ่งประกอบดวยวัตถุประสงคทั่วไปที่สะทอนหรือแสดงถึงกลยุทธในภาพรวมสำหรับการจัดการเหตุฉุกเฉิน
อาจรวมถึงการกำหนดทรัพยากรที่จะใชในการปฏิบัติงาน ภารกิจที่มอบหมาย และขอมูลขาวสารสำหรับ
จัดการเหตุฉุกเฉินระหวางชวงระยะเวลาการปฏิบัติการชวงหนึ่งหรือหลายชวง
ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุก ารณที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษยที่อาจนำมาซึ่ง
ความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน ตลอดจนทำใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ภัยพิบัติ (Disaster) หมายถึง การหยุดชะงักอยางรุนแรงของการปฏิบัติหนาที่ ของชุมชนหรือสังคม
อันเปนผลมาจากการเกิดภัยทางธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษย ซึ่งสงผลตอชีวิต ทรัพยสิน สังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอมอยางกวางขวางเกินกวา ความสามารถของชุมชนหรือสังคมที่ไดรับผลกระทบดังกลาวจะรับมือ
ไดโดยใชทรัพยากรที่มีอยู
ภาคประชาสังคม (Civil Society) หมายถึง บุคคล หนวยงาน หรือองคกรอิสระซึ่งไมแสวงหาผลกำไร
ที่มีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณะ มีเปาหมายเพื่อกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีดานสัง คม
และสิ่งแวดลอม
ยุทธวิธี (Tactics) หมายถึง การใชงานและการกำกับดูแลทรัพยากรที่ปฏิบัติการตอบโตเหตุฉุกเฉิน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดขึ้นดวยกลยุทธ
ระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning System) หมายถึง ระบบที่มีศักยภาพในการประมวลผล
ขอมู ลและแจงเตือนตามชวงระยะเวลา เพื ่อใหบ ุคคล ชุมชน และหนวยงานที่เสี่ยงต อภัยมีเวลาเพี ย งพอ
ในการเตรียมการและรับมือไดอยางเหมาะสม เพื่อลดโอกาสการเกิดอันตรายและความสูญเสีย

ระบบบัญชาการเหตุการณ (Incident Command System : ICS) หมายถึง แนวทางในการบริหาร
จัดการเหตุการณที่เกี่ยวของกับภัยทุกประเภทอยางมีมาตรฐานในพื้นที่เกิดเหตุ ตั้งแตเหตุฉุกเฉินขนาดเล็กไป
จนถึงเหตุฉุกเฉินที่มีความซับซอน โดยผูปฏิบัติงานในบทบาทหนาที่ตาง ๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถ
ดำเนินการรวมกันไดภายใตการบัญชาการแบบรวมศูนย (unified command) โดยปกติมีการจัดโครงสราง
ระบบเพื่อการปฏิบัติงานใน 5 สายงานหลัก คือ สวนบัญชาการ (command) สวนปฏิบัติการ (operation)
สวนแผนงาน (planning) สวนสนับสนุนกำลังบำรุงหรือโลจิสติกส(logistics) และสวนการเงิน/การบริหาร
จัดการ (finance/administration) ซึ่งมีความยืดหยุนในการปรับลดหรือขยายสวนงานที่อาจจำเปนหรือไม
จำเปนตองใชงาน ขึ้นอยูกับลักษณะของเหตุการณนั้น ๆ
ส ว นสนั บ สนุ น (Logistics Section) หมายถึ ง ส ว นที ่ ต อบสนองการส ง กำลั ง บำรุ ง ที ่ จ ำเป น
และตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร สวัสดิการและความมั่นคงของ
มนุษย พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และงบประมาณและการบริจาค เพื่อใหการจัดการใน
ภาวะฉุกเฉินดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใหหนวยงานที่รับผิดชอบภารกิจในแตละดาน
รวมกันจัดทำ ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสรางภายในของสวนฯ
ศูนยบัญชาการเหตุการณ (Incident Command Post) หมายถึง สถานที่ที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่เพื่อใช
ในการดำเนินภารกิจหลัก ศูนยบัญ ชาการอาจจะตั้งอยูรวมกันกับฐานที่ตั้งหรือสถานที่อื่น ๆ ที่จัดตั้ง ขึ้ น
เพื่อวัตถุประสงคในการจัดการเหตุฉุกเฉิน
ศูนยปฏิบัต ิการฉุก เฉิน (Emergency Operations Center) หมายถึง สถานที่ที่ใชป ระสานงาน
ดานขอมูลขาวสารและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน (การปฏิบัติการใน
สถานที่เกิดเหตุ) ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินอาจเปนสถานที่ชั่วคราวหรืออาจเปนสถานที่ศูนยกลางหรือสถานที่
มั่นคงถาวรกวาหรืออาจจัดตั้งในองคกรในระดับสูงกวา หรืออาจจัดตามภารกิจหลักแตละดาน หรือจัดตาม
ขอบเขตอำนาจหนาที่และพื้นที่รับผิดชอบ
ศูนยประสานขอมูลรวม (Join Information Center : JIC) หมายถึง สถานที่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหนาที่
ประสานขอมูลขาวสารสาธารณะที่เกี่ยวของกับการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน ศูนยประสานขอมูล
รวมเปนจุดกลางของการติดตอสำหรับสื่อขาวทุกประเภท
ศูนยพักพิงชั่วคราว (Temporary shelter) หมายถึง สถานที่เพื่อใหผูประสบภัยใชอยูอาศัยเมื่อไม
สามารถเขาถึงที่อยูอาศัยตามปกติได อาจเปนสถานที่ที่สรางจากวัสดุชั่วคราว เชน เต็นท บานจากวัสดุ
สังเคราะห ที่พักอาศัยชั่วคราวชนิดอื่นหรือในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง อาจเปนสวนหนึ่งของนโยบาย
หรือเปนเอกสารที่จัดทำตางหาก โดยมีรายละเอียดดานบุคลากร สถานที่ ระยะเวลา และแนวทางในการปฏิบัติ
อยางชัดเจน
หนวยงานสนับสนุน (Supporting Agency) หมายถึง หนวยงานที่ใหการสนับสนุน และ/หรือใหความชวยเหลือ
ดานทรัพยากรแกหนวยงานอื่นๆ
องค ก รปฏิ บ ั ต ิ ก ารจั ด การในภาวะฉุ ก เฉิ น (Emergency Operation Centre : EOC) หมายถึ ง
สถานที่ที่มีเครื่องมืออุปกรณพรอม เปนศูนยกลางเพื่ออำนวยการและประสานการปฏิบัติหนาที่ในหวงเวลา

ของการเผชิญเหตุการณภัยพิบัติ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยสั่งการ ใหแนวนโยบายปฏิบัติการ และอำนวย
ความสะดวกด า นการประสานงานสำหรั บ ผู บ ริห ารและเจ า หน าที ่ เพื ่ อ ให ก ารเผชิญ เหตุก ารณฉ ุ ก เฉิน
มีประสิทธิภาพ
เอกภาพในการบัญ ชาการ (Unity of Command) หมายถึง หลักการของระบบการบัญชาการ
เหตุ ก ารณท ี ่ก ำหนดใหแ ต ละบุคคลที ่ ทำหนา ที่ ตอบโตเ หตุฉ ุก เฉิน จะได รั บ การมอบหมายใหอ ยูภ ายใต
ผูควบคุมดูแลเพียงหนึ่งคนเทานั้น

ภาคผนวก ง
พื้นที่เสี่ยงภัยตางๆ

ภาคผนวก จ
สถานที่สําคัญที่ตองดูแลเปนพิเศษ
ลําดับที่
1
2
3
4

5
6
7
8
9

รวม

สถานที่
ที่ตั้ง
ชุมสายโทรศัพท / เสาสัญญาณสื่อสาร บานหลุบเพ็ก ม.4, บานโคกไมงาม ม.6
บานซับสมบูรณ ม.14
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล บานซับผักกูด ม.13 ต.หวยไร
สถานที่ราชการ
บานซับผักกูด ม.13 ต.หวยไร
โรงเรียน / สถานศึกษา
บานหวยไร ม.1, บานหนองไฮโคกสงา ม.2,3
บานโสกมูลนาค ม.5, บานหวยยาง ม.7
บานหลุบเพ็กซับมวงไข ม.4,9
วัด / โบสถ / มัสยิด / สุเหรา
วัดมีทุกหมูบาน 14 หมู พื้นที่ ต.หวยไร
โรงงานอุตสาหกรรม / นิคมอุตสาหกรรมบานหวยยาง ม.12 (ฟารมหมูขนาดใหญ)
สถานีบริการน้ํามัน
บานหลุบเพ็ก ม.4, บานดงเย็น ม.8
บานซับทอง ม.10
โรงแรม / รีสอรท / ที่พัก
บานดงเย็น ม.8, บานซับสมบูรณ ม.14
บานหวยยาง ม.7
สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญในพื้นที่
บานหวยยาง ม.12 (ฟารมหมูขนาดใหญ)
โบราณสถานและสถานที่ทาง
ประวัติสาสตรที่สําคัญ

9

หมายเหตุ

ภาคผนวก ฉ : บัญชีหนวยงานประสานการปฏิบัติในจังหวัด
ภาคผนวก ฉ-1 : บัญชีรายชื่อบุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน
วิทยุสื่อสาร
สวนราชการ
นายอําเภอคอนสวรรค
นายก อบต. หวยไร
รองนายก อบต. หวยไร
ปลัด อบต.หวยไร
เทศมนตรีเทศบาลคอนสวรรค
ปลัด อ.หัวหนากลุมงานบริหารงาน
ปกครอง
ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร
ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความหมั่นคง
นายก อบต.ชองสามหมอ
นายก อบต.โคกมั่งงอย
ทองถิ่นอําเภอคอนสวรรค
สถานีตํารวจภูธรคอนสวรรค
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยไร
การไฟฟาภูมิภาคอําเภอคอนสวรรค
สาธารณสุขอําเภอคอนสวรรค
พัฒนาชุมชนอําเภอคอนสวรรค
เกษตรอําเภอคอนสวรรค
ปศุสัตวอําเภอคอนสวรรค
ประมงอําเภอคอนสวรรค
หัวหนาสํานักงาน ปภ. สาขา........(ถามี)
มูลนิธิ/องคการสาธารณกุศล
การประปาภูมิภาคอําเภอคอนสวรรค
โรงพยาบาลคอนสวรรค
อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)

หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร

นามเรียกขาน

ความถี่

บานเย็น 1
ไผหวาน 1
ไผหวาน 12
ไผหวาน 2
สิงหทอง 1

162.525
162.825
162.825
162.825
162.625

-

-

ละมั่ง
คอนสวรรค
หวยไร
-

-

หมายเลข
โทรศัพท
044-889013
044-056135
044-056135
044-056135
044-889098
-

044-052508
152.775 044-848695
153.200.
168.275

044-810369
044-889124
044-889101
083-3604759
044-889103
044-869152
044-889103

153.875 044-867313

หมายเลข

โทรสาร

โทรศัพทมือถือ

-

-

-

-

-

-

รวม

ภาคผนวก ฉ-2 : บัญชีรายชื่อองคการสาธารณกุศล หนวยงานเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายชื่อองคการ
สาธารณกุศล
ลําดับที่
หนวยงาน
เครือขาย

1

2

มูลนิธิสวาง
คุณธรรม
(จุดหวยไร)

มูลนิธิสวาง
พุทธธรรม
(แกงครอ)

สถานที่ตั้ง

ความเชี่ยวชาญ

หมายเลข
โทรศัพท

โทรศัพท

จํานวนสมาชิก
ที่ปฏิบัติงานได

มือถือ
ตําบลหวยไร
อําเภอคอน
สวรรค จังหวัด
ชัยภูมิ

การเคลื่อนยาย
ผูประสบภัย/
การปฐม
พยาบาล
เบื้องตน

ตําบลหนองไผ
อําเภอแกงครอ
จังหวัดชัยภูมิ

การเคลื่อนยาย
ผูประสบภัย/
การปฐม
พยาบาล
เบื้องตน

-

082-1957144

-

-

รวม

2

ภาคผนวก ฉ-3 : บัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญดานสาธารณภัย
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

สังกัดหนวยงาน

หมายเลขโทรศัพท

ผูเชี่ยวชาญดาน

ภาคผนวก ฉ-4 : บัญชีฐานขอมูลอาสาสมัคร (OTOS)
ลําดับที่

1
2
3

ชื่อ – นามสกุล

นาย/นาง/นางสาว
...............................
นาย/นาง/นางสาว
...............................
.............................................
................

4

.............................................
................
.............................................
................

5

.............................................
................
.............................................
................

6
7
8
9
10

.............................................
................
.............................................
................
.............................................
................
.............................................
................
.............................................
................

ตําแหนง

ที่อยู

เบอรโทรศัพทติดตอ

ภาคผนวก ฉ-4 : บัญชีฐานขอมูลอาสาสมัคร อปพร./OTOS
ลําดับที่

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหนง

ที่อยู

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายไพรสาร
นายชาติชาย
นายแพ
นายสัมฤทธิ์
นายวิทูล
นายคําผง
นายถาวร
นายปรีชา
นายศิรา
นายจินดา

ไทยแท
จันทรแปลง
ประสานวงษ
พาอีเมง
ประทุมตรี
อุบาลี
นารี
ญาติพรอม
ไชยรักษ
หมั่นคง

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

11

นายสากล

ตอพล

สมาชิก อปพร. 17 หมู 1 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

12
13
14
15
16
17
18
19

นายยุทธนา ญาติพรอม
นายสามารถ หิรัญอร
นายจันทรดี ญาติปลื้ม
นายภิพบ ตอชาติ
นายวิจิตร คลังสมบัติ
นายพงษศกั ดิ์ หิรัญอร
นายจํารูญ ประจิตร
นายประสิทธิ์ จอกสถิตย

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

20

นายสมชาย

ศรีชัยภูมิ

สมาชิก อปพร. 71 หมู 2 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

21

นายสุวรรณ

เคานาวัง

สมาชิก อปพร. 75 หมู 2 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

นายวิรัตน ฐานหมั่น
นายวิพล
ตอติด
นายศิลา
มนตชัยภูมิ
นายทิศ
กระโพธิ์
นายรัก
ศรีชัยภูมิ
นางทองปน กองเกิด
นายวีระ ครองศรี
นายสุดใจ หงษวิลัย
นายสมัคร งามใจ
นายสัญญา ชูพันธ
นายประสิทธิ์ ขอดคํา
นายประทวน ศรีวิพัฒน
นายธนา
อุดมทรัพย

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

70 หมู 1 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
52 หมู 1 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
44/1 หมู 1 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
95 หมู 1 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
60 หมู 1 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
109 หมู 1 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
56 หมู 1 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
84 หมู 1 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
26 หมู 1 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
58 หมู 1 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

เบอรโทรศัพทติดตอ

086-9956992
082-1254253
083-2211694
084-6053976
093-4480465
088-3630459
090-7632136
087-3780467

84 หมู 1 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
139 หมู 2 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
105 หมู 2 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
80 หมู 2 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
9 หมู 2 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
29 หมู 2 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
111 หมู 2 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
198 หมู 2 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

51 หมู 3 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
100 หมู 3 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
17 หมู 3 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
174 หมู 3 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
146 หมู 3 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
117 หมู 3 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
38 หมู 3 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
148 หมู 4 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
37 หมู 4 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
100 หมู 4 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
45 หมู 4 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
146 หมู 4 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
149 หมู 5 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

088-4934322
084-6412208

080-4081082

ลําดับที่

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหนง

ที่อยู

เบอรโทรศัพทติดตอ

35
36

นายสมบัติ พานทอง
นายประสิทธิ์ สุหะ

สมาชิก อปพร. 125 หมู 5 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
สมาชิก อปพร. 54 หมู 5 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

37

นายสังคม

สมาชิก อปพร. 55 หมู 5 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

นางประมูล ชัยยนต
นางผมหอม งามปญญา
นางสมใจ แจมมณี
นายแสวง วิลัยวงษ
นายอุลาน เสมียนชัย
นายประวิทย พิลาวัลย
นายบุญเหลี่ยม อาจเวทย
นายจิตติพงษ ปลายชัยภูมิ
นายปกรณ พานทอง
นายวินัย
งามปญญา

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

48

นายสุพรรณ สําราญทิพย

สมาชิก อปพร. 74 หมู 6 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

49
50

นายวิไล
นายสวรรค

ตอชีพ
ตอโชติ

สมาชิก อปพร. 51/1 หมู 6 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
สมาชิก อปพร. 25 หมู 6 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

51

นายหลวง

สานุสน

สมาชิก อปพร. 40/1 หมู 7 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 081-5753803

52
53
54

นายปญญา หาญชนะ
นายบัวสี ชินเนหันหา
นายสมศกดิ์ อิงชัยภูมิ

สมาชิก อปพร. 148 หมู 7 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
สมาชิก อปพร. 130 หมู 7 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
สมาชิก อปพร. 119 หมู 7 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

55

ญาติปลื้ม
ยิ่งสําราญ
แตงเชื้อ
หมีกุละ
แซงภูเขียว
มิสา
โกกล่ํา
ถิ่นนอก

สมาชิก อปพร. 135 หมู 7 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

56
57
58
59
60
61
62

นายภาคภูมิ
นายคํามุก
นายพอใจ
นายสมควร
นายบัวไล
นายอนงค
นายยุน
นายถัด

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

63

นายสมชาย

หงษวิลัย

สมาชิก อปพร. 33 หมู 7 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

095-4791898

64
65
66
67
68

นายสุวิทย
นายแดง
นายอรุณ
นายเขียว
นายวิระ

เวียงอินทร
หงสวิไล
อาพาส
พันธุเพ็ง
สิงขา

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

065-0620443

พรัมมา

085-6319224

51 หมู 5 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
145 หมู 5 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
120 หมู 5 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
167 หมู 5 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
156 หมู 5 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
24 หมู 5 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
202 หมู 5 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
81 หมู 5 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
125 หมู 5 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
145 หมู 5 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

081-2096198

154 หมู 7 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
95 หมู 7 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
56 หมู 7 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
61 หมู 7 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
98 หมู 7 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
26 หมู 7 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
105 หมู 7 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
16 หมู 7 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
86 หมู 7 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
135 หมู 7 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
65 หมู 7 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
44 หมู 8 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

ลําดับที่

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหนง

ที่อยู

เบอรโทรศัพทติดตอ

086-9646175
091-2207084

69

นายเมี้ยน

คิดเห็น

สมาชิก อปพร. 95 หมู 8 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

70

นายสุพี

หารธรรม

71
72

นายวิชยั
จําชาติ
นายจีระศักดิ์ ดอกจันทร

สมาชิก อปพร. 137 หมู 8 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
สมาชิก อปพร. 44 หมู 9 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
สมาชิก อปพร. 4 หมู 9 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

73

นายสมจิตร

หงษวิเศษ

สมาชิก อปพร. 40 หมู 9 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

74

นายกาน

ชึรัมย

สมาชิก อปพร. 32 หมู 9 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

75
76
77

นายสายัณห
นายประยุทธ
นายอนุสรณ

อิงชัยภูมิ
พานาม
ศรีครั่ง

สมาชิก อปพร. 90 หมู 9 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
สมาชิก อปพร. 88 หมู 9 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
สมาชิก อปพร. 20 หมู 9 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

78

นายสมพร

งิมสันเทียะ

สมาชิก อปพร. 12 หมู 9 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

79

นายอัมพร

สิงหสาย

สมาชิก อปพร. 46 หมู 9 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

80

นายเสมอ

งิมสันเทียะ

สมาชิก อปพร. 57 หมู 9 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

81
82
83

นายธวัฒน
หิรัญมูล
นายวิเชียร
ทาโพธิ์
นายพงษพัฒน ทองแสง

สมาชิก อปพร. 28 หมู 10 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
สมาชิก อปพร. 35 หมู 10 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
สมาชิก อปพร. 42 หมู 10 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

84

นายอุไทย

เกยสันเทียะ

สมาชิก อปพร. 14 หมู 10 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 089-4272609

85

นายชลกาล

หิรัญคํา

สมาชิก อปพร. 18 หมู 10 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 085-4126832

86

นายกิตกิ ร

ไทยนอย

สมาชิก อปพร. 57 หมู 10 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

87

นายโยธิน

ศรีชัยภูมิ

สมาชิก อปพร. 19 หมู 10 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 085-3468286

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

นายอิสระพร รอญยุทธ
นายสุริยา ไพศาลธรรม
นายอรุณ นานอก
นายคมสัน ยิ่งสําราญ
นายบุญเพิ่ม ผลประเสริฐ
นายวัฒนา กุลแดง
นายแสง เอียงชัยภูมิ
นายนิกร
คําภีระ
นายทวรรณ บุตรอินทร
นายวิไล
แกวหนองแดง
นายอุไล ครองหนองแดง
นายสาคร พานทอง
นายกองศรี คําภีระ
นายสุรชัย เอียงชัยภูมิ
นายบุหลัน กองทอง

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.

30 หมู 10 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
25 หมู 11 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
18 หมู 11 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
1 หมู 11 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
11 หมู 11 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
155 ม. 12 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
7 หมู 12 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
152 ม.12 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
94 หมู 12 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
8 หมู 12 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
1 หมู 12 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
77 หมู 12 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
26 หมู 12 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
17 หมู 12 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
35 หมู 12 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

081-4580219
090-0346630
087-9298824
080-0483933
088-3642156
090-1852195

087-1247688

083-7315460
085-1214778

085-6572511

ลําดับที่

ชื่อ – นามสกุล
มากศรี

ตําแหนง

ที่อยู

103

นายมณี

104
105
106

นายสมจิตร หงษวิไล
นางชื่นกมล เลิศอาวุธ
นางศุลาวัน คําลาน

สมาชิก อปพร. 25
สมาชิก อปพร. 50
สมาชิก อปพร. 99
สมาชิก อปพร. 81

107

นายณัฐวุฒิ

ทาเพชร

สมาชิก อปพร.

108
109
110
111

นายสมศักดิ์
นายสุดใจ
นายประวิทย
นายสมคิด

หนวดเนา
ชํานาญ
พลศรี
มนตชัยภูมิ

สมาชิก อปพร. 10 หมู 13 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
สมาชิก อปพร. 91 หมู 14 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
สมาชิก อปพร. 10 หมู 14 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
สมาชิก อปพร. 13/1ม. 14 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

112

นายโสภณ

พลไธสงค

สมาชิก อปพร.

113

นายกฤษฎา

ชํานาญ

114
115
116

นายศักดิ์ศรี วงจันลา
นายประหยัด โสภาเพชร
นายสํารวย หงษาแกว

สมาชิก อปพร. 91 หมู 14 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
สมาชิก อปพร. 79 หมู 14 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
สมาชิก อปพร. 47 หมู 14 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
สมาชิก อปพร. 67 หมู 14 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

117

นายชัยญา โชคเหมาะ

สมาชิก อปพร. 41 หมู 6 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

เบอรโทรศัพทติดตอ

หมู 12 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
หมู 12 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
หมู 13 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
หมู 13 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

35 หมู 13 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 061-6758360

4 หมู 14 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 082-1335594

083-0119756

ภาคผนวก ช : ขอมูลสถานีเตือนภัย หอเตือนภัย ปายเตือนภัย สัญญาณเตือนภัย และหอกระจายขาว
ลําดับที่ ชนิดอุปกรณเตือนภัย
1
2

รวม

ที่ตั้ง

สถานีวัดปริมาณน้ําฝน/ อบต.หวยไร
เครื่องวัดปริมาณน้ําฝน
หอกระจายขาว/
ทั้ง 14 หมูบาน
เสียงตามสาย

2

หนวยงานรับผิดชอบ
กรมอุตุนิยมฯ
ผูนําหมูบาน

ผูประสานงาน/
เบอรโทรศัพท
ผูรับผิดชอบ
กรมอุตุนิยมฯ 044-056135-6
ผูนําหมูบาน

-

หมายเหตุ

ภาคผนวก ซ
บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลําดับที่
1
2
3
4
5

ประเภทเครื่องมือ อุปกรณ
ยานพาหนะ ฯ
รถบรรทุกน้ําดับเพลิง
รถพยาบาลฉุกเฉิน
รถสวนกลาง(รถปคอัพ)
เครื่องรับ-สงวิทยุสื่อสาร
เครื่องตัด/ถาง

จํานวน

หนวยงาน

1 คัน
1 คัน
1 คัน
1 เครื่อง
1 ชุด

อบต.หวยไร
อบต.หวยไร
อบต.หวยไร
อบต.หวยไร
อบต.หวยไร

ชื่อผูควบคุม/
ประสานงาน
นายธวัชชัย
ฉลองภูมิ
ตําแหนง เจา
พนัก
งานปองกันฯ

หมายเลข
โทรศัพท
089-8464312

ภาคผนวก ณ : แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
โครงการ/
กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

ผลผลิต

ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ภาคผนวก ณ : แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ
โครงการ/
กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

ผลผลิต

ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ภาคผนวก ณ : แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน
โครงการ/
กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

ผลผลิต

ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ภาคผนวก ณ : แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
โครงการ/
กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

ผลผลิต

ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ภาคผนวก ณ : แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตใชนวัตกรรมดานสาธารณภัย
โครงการ/
กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

ผลผลิต

ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ภาคผนวก ฌ : ขอมูลบัญชีศักยภาพพื้นฐานทางดานสาธารณสุข
ขอมูลบุคลากรทางการแพทยในจังหวัด....
ลําดับที่ โรงพยาบาล
รวม

-

แพทย

ทันตแพทย

เภสัชกร

-

-

-

พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค
-

-

นักวิชาการ
สาธารณสุข
-

รวม
-

ขอมูลพื้นฐานโรงพยาบาล/สถานบริการสุขภาพในจังหวัด...
จํานวน
จํานวนเตียง จํานวนเตียง
ลําดับที่ โรงพยาบาล ประเภท
(ตามกรอบ)
(จริง) รพ.สต. ในสังกัด
รวม
ขอมูลอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยของโรงพยาบาลในจังหวัด....
เครื่อง
เครื่อง MRI
CT-SCAN
ลําดับที่ โรงพยาบาล
รถพยาบาล(คัน)
(เครื่อง)
(เครื่อง)
ALS
รวม
Local Quarantine ของจังหวัด...
ลําดับที่
รวม

สถานที่
-

รองรับ
จํานวนคน
ไดจํานวน
(คน)
-

BLS
-

รายชื่อ
ผู
ประสานงาน
-

-

-

หมายเลข
โทรศัพท
ติดตาม

หมายเหตุ

-

-

เครื่องชวย
หายใจ
(เครื่อง)
-

เครื่อง
อัลตราซาวด
(เครื่อง)
-

อื่นๆ
-

ภาคผนวก ญ
บัญชียานพาหนะเพื่อเตรียมการอพยพประชาชน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

รายการ
รถยนตกระบะสวนกลาง
รถพยาบาลฉุกเฉิน (มีอุปกรกูชีพ)
รถบรรทุกน้ํา
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................

จํานวน

จํานวนคนที่
บรรทุกได

เจาของ

1 คัน
1 คัน
1 คัน

15 คน
1 คน
-

อบต.หวยไร
อบต.หวยไร
อบต.หวยไร

ภาคผนวก ฎ : บัญชีกลุมเปราะบาง

ลําดับที่

เด็ก
(คน)
51
81
36
28
98
26
75
39
31
27

คนชรา
(คน)
20
40
26
19
46
11
24
10
16
12

11 บานประชาแสนสุข

12

5

5

-

-

12 หวยยาง ม.12
13 ซับผักกูด
14 ซับสมบูรณ
รวม

40
35
33
612

16
8
7
260

8
12
0
127

-

25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หมูบาน

ประเภทกลุมเปราะบาง
คนพิการ สตรีมีครรภ ผูปวยติดเตียง หมายเหตุ
(คน)
(คน)
(คน)
6
12
4
5
6
2
19
6
13
5
20
1
5
3
7
1
5
1

บานหวยไร
บานหนองไฮ
บานโคกสงา
บานหลุบเพ็ก
บานโสกมูลนาค
บานโคกไมงาม
บานหวยยาง ม.7
บานดงเย็น
บานซับมวงไข
บานซับทอง

ภาคผนวก ฏ
บุคคลที่จะตองอพยพกอนเปนลําดับแรก
เด็ก

ลําดับที่
๑
๒
๓

ชื่อ - สกุล

บานเลขที่

หมายเหตุ

บานเลขที่

หมายเหตุ

บานเลขที่

ลักษณะความ
พิการ

ด.ช./ด.ญ
....................-............................
ด.ช./ด.ญ
.....................-...........................
ด.ช./ด.ญ
.......................-.........................

คนชรา

ลําดับที่
๑
๒
๓

ชื่อ - สกุล
นาย/นาง/นางสาว
..................-..................
นาย/นาง/นางสาว
...................-.................
นาย/นาง/นางสาว
...................-.................

คนพิการ

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

๑
๒
๓

ชื่อ - นามสกุล................-................
ชื่อ - นามสกุล................-................
ชื่อ - นามสกุล................-................

สตรีมีครรภ

ลําดับที่
๑
๒
๓

ชื่อ - สกุล

บานเลขที่

ชื่อ - นามสกุล..........-..........
ชื่อ - นามสกุล...........-.........
ชื่อ - นามสกุล...........-.........

หมายเหตุ ขอมูลบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะตองอพยพกอนเปนลําดับแรก
จะตองมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ

หมายเหตุ

ภาคผนวก ฐ : บัญชีศูนยพักพิงชั่วคราวหลัก/สํารอง
บัญชีศูนยพักพิงชั่วคราวหลัก
รองรับ

ลําดับที่

ชื่อสถานที่

1

อบต.หวยไร

รวม

1

สถานที่ตั้ง
อบต.หวยไร

ผุอพยพไดจํานวน
(คน)

30

ชื่อผู
โทรศัพทติดตอ
ประสานงาน
ไฟฟา
นายก อบต.

044-056135

มี

สิ่งสาธารณูปโภคที่มีอยู
ประปา
มี

หองสุขา
(หอง)
7

อื่นๆ
-

บัญชีศูนยพักพิงชั่วคราวสํารอง
รองรับ

ลําดับที่
รวม

ชื่อสถานที่
-

สถานที่ตั้ง
-

ผุอพยพไดจํานวน
(คน)

-

ชื่อผู
โทรศัพทติดตอ
ประสานงาน
ไฟฟา
-

-

-

สิ่งสาธารณูปโภคที่มีอยู
ประปา
-

หองสุขา
(หอง)
-

อื่นๆ
-

ภาคผนวก ฑ-1 : แผนผังการติดตอสื่อสารและขายวิทยุสื่อสาร
เครือขายวิทยุสื่อสารของหนวยงานตางๆ
ลําดับที่
หนวยงาน
นามเรียกขาน
ความถี่
1
นายก อบต. หวยไร
ไผหวาน
162.825
2
นายอําเภอคอนสวรรค
บานเย็น
162.525
3
เทศมนตรีเทศบาลคอนสวรรค
สิงหทอง
162.625
4
นายก อบต.โคกมั่งงอย
ละมั่ง
152.775
5
สถานีตํารวจภูธรคอนสวรรค
คอนสวรรค
153.200.
6
มูลนิธิ/องคการสาธารณกุศล
หวยไร
168.275

หมายเหตุ

ภาคผนวก ณ : แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
โครงการ/
กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

ผลผลิต

ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ภาคผนวก ณ : แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ
โครงการ/
กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

ผลผลิต

ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ภาคผนวก ณ : แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน
โครงการ/
กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

ผลผลิต

ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ภาคผนวก ณ : แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
โครงการ/
กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

ผลผลิต

ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ภาคผนวก ณ : แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตใชนวัตกรรมดานสาธารณภัย
โครงการ/
กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

ผลผลิต

ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ตัวอยาง

แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตน ระยะที่ 1

ภาคผนวก ด

หมายเลขอางอิงแบบประเมิน

แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตนดานความตองการชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยพิบัติ ระยะที่ 1
(Initial Disaster Assessment Form)

1. สถานที่ที่ทำการประเมิน
สถานที่
ชื่อหมูบ าน/ชุมชน
อำเภอ

หมูที่
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

โทรศัพท

E-mail/ID LINE

3. ขอมูลภัยพิบัติ
คำชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมายในชองวางที่เตรียมไวให และ/หรือเขียนขอความ ตามความเปนจริง
3.1 ประเภทและลักษณะของภัย
ประเภทของภัย
ลักษณะของภัย
( ) นํ้าทวมฉับพลัน ( ) นํ้าทวมขัง
( ) นํ้าลนตลิ่ง
อุทกภัย
( ) นํ้าไหลหลาก ( ) นํ้าทะเลหนุน ( ) นํ้าปาไหลหลาก
( ) วาตภัย
( ) อื่นๆ ระบ
ดินโคลนถลม

( ) การรวงหลน (Falls) ( ) การลิ่นไถล (Slides) ( ) การไหล (Flows)

ขอมูลเพิ่มเติมลักษณะของภัย

1
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3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพิบตั ิ
( ) ณ วันที่ทำการประเมิน ภัยพิบัติไดสิ้นสุดลงแลว
ภัยพิบัติ
เกิดขึ้นวันที่
เดือน
พ.ศ. เวลาประมาณ
สิ้นสุดวันที่
เดือน
พ.ศ. เวลาประมาณ
( ) ณ วันที่ทำการประเมิน ภัยพิบัติยังไมสิ้นสุด
ภัยพิบัติ
เกิดขึ้นวันที่
เดือน
พ.ศ. เวลาประมาณ
3.3 สถานที่เกิดภัยพิบัติ
หมูบาน/ชุมชน ________________________ หมูที่_______________
ตำบล ______________________________ อำเภอ _____________
จังหวัด _____________________________
พิกัด GPS ละติจูด (LAT) __________ ลองจิจูด (LONG)

น
น
น

3.4 ระดับการจัดการสาธารณภัย
( ) สาธารณภัยขนาดเล็ก โดยมีผูอำนวยการอำเภอ ผูอำนวยการทองถิ่น และ/หรือ ผูชวยผูอำนวยการ
กรุงเทพมหานคร ควบคุมและสั่งการ
( ) สาธารณภัยขนาดกลาง โดยมี ผูอำนวยการจังหวัด หรือผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม
สั่งการและบัญชาการ
( ) สาธารณภัยขนาดใหญ โดยมีผูบัญชาการบองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ควบคุม สั่งการ
และบัญชาการ
( ) สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
4. ขอมูลประชากรในพื้นที่ภัยพิบตั ิ
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 ประชาชนที่สญ
ู หาย

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

คน
คน
คน
คน
คน
คน

จำนวน
จำนวน

ครัวเรือน
ครัวเรือน
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4.2 ประชากรแฝง
( ) มี
( ) ไมมี
( ) ไมทราบ
( ) ประชากรแฝงทั้งหมด
จำนวน
คน
( ) ประชากรแฝงที่ไดรับผลกระทบ จำนวน
คน
4.3 ประชากรกลุมเสี่ยง/เปราะบาง (ไดแก ผูสูงอายุ เด็กที่ไมมีผูดูแล คนพิการที่ชวยเหลือตนเองไมได
ผูปวยเรื้อรัง ผูปวยติดเตียง ผูปวยจิตเวช คนเรรอน)
( ) มี
( ) ไมมี
( ) ไมทราบ
( ) ประชากรกลุมเสี่ยง/เปราะบาง ทั้งหมดจำนวน __________ คน
( ) ประชากรกลุมเสี่ยง/เปราะบาง ที่ไดรับผลกระทบจำนวน _________________ คน
5. สาธารณูปโภค
5.1 การเดินทางเขาพื้นที่ที่ประสบภัย
( ) เดินเทา
( ) รถจักรยานยนต
( ) รถยนต
( ) 4 ลอ
( ) ขับเคลื่อนสี่ลอ
( ) รถแทรกเตอร / รถที่ใชในการเกษตร
( ) รถไฟ
( ) เรือ
ระบุประเภท
( ) อากาศยาน
ระบุประเภท
( ) อื่นๆ
ระบุ
5.2 ระบบสาธารณูปโภค
รายการ

( ) 6 ลอ

การใชงาน
ใชงานไดปกติ
ไมปกติ
แตทำงานได เปนระยะ

( ) 10 ลอ

เสียหาย
ใชงานไมได

ถนน
ระบบไฟฟา
ระบบประปา
โทรศัพทพื้นฐาน
โทรศัพทมือถือ
วิทยุสื่อสาร
ระบบอินเตอรเน็ต
อื่นๆ ระบุ
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6. บานเรือน/อาคารที่อยูอาศัยที่ไดรับผลกระทบ
( ) เสียหายบางสวนสามารถอยูไ ด
( ) เสียหายบางสวน และไมสามารถอยูไ ด
( ) เสียหายทั้งหมด

จำนวน
จำนวน
จำนวน

หลัง
หลัง
หลัง

7. ความตองการความชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอน (โปรดลำดับความตองการแตละดาน)
7.1 ความตองการความชวยเหลือเครื่องมือ/อุปกรณที่ใชในการคนหาและกูชีพกูภัย
( ) รถบรรทุกนา
จำนวน _____________ คัน
( ) รถกูภัย
จำนวน _____________ คัน
( ) เรือทองแบน/ แพยาง
จำนวน _____________ ลำ
( ) เครื่องปนไฟ
จำนวน _____________ เครื่อง
( ) รถปน ไฟ
จำนวน _____________ คัน
( ) รถบรรทุกยกสูง/รถบรรทุก
จำนวน _____________ คัน
( ) รถขุดตัก
จำนวน _____________ คัน
( ) รถผลิตน้ำดื่ม
จำนวน _____________ คัน
( ) รถประกอบอาหาร
จำนวน _____________ คัน
( ) วิทยุสื่อสาร
จำนวน _____________ เครื่อง
( ) โดรน
จำนวน _____________ เครื่อง
( ) เรือผลักดันนํ้า
จำนวน _____________ ลำ
( ) อุปกรณกูภัยทางนํ้า
( ) เสื้อชูชีพ
จำนวน _______________ อัน
( ) อื่นๆ ระบุ
จำนวน _____________ อัน
( ) รถไฟฟาสองสวาง
จำนวน _____________ คัน
( ) เครื่องสูบนํ้าระยะไกล
จำนวน _____________ เครื่อง
( ) เครื่องสูบนํ้า
จำนวน _____________ เครื่อง
( ) รถสื่อสาร
จำนวน _____________ คัน
( ) อื่นๆ ระบุ
จำนวน _____________
7.2 ความตองการความชวยเหลือดานอุปโภคบริโภค
( ) ถุงยังชีพ
จำนวน ______________ ชุด
( ) ขาวกลอง
จำนวน ______________ ชุด
( ) น้ำดื่ม
จำนวน _______________ ลิตร/ขวด
( ) เสื้อผา
จำนวน _____________ ชุด
( ) ยารักษาโรค
จำนวน ______________ ชุด
( ) อาหาร / เครื่องใชสำหรับเด็กออน
จำนวน ______________ ชุด
( ) สุขาเคลื่อนที่
จำนวน _______________ หอง
( ) ของใชสวนตัว (สบูแ ชมพู ยาสีฟน แปรงสีฟน) จำนวน ______________ ชุด
4
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( ) ไฟฉาย
จำนวน
( ) ยากันยุง
จำนวน
( ) ผาอนามัย
จำนวน
( ) ชุดชั้นในชาย
จำนวน
( ) ชุดชั้นในหญิง
จำนวน
( ) กระดาษชำระ
จำนวน
( ) นํ้ามันเชื้อเพลิง
จำนวน
( ) ถุงดำสำหรับขับถาย
จำนวน
( ) ชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน
จำนวน
( ) เตนทสนาม
จำนวน
( ) ครัวกลาง/โรงประกอบอาหาร/โรงประกอบเลี้ยง
ผลิตได
( ) อุปกรณเคลื่อนยายผูปวย คนชรา คนพิการ จำนวน
( ) ชุดเครื่องนอน (หมอน ผาหม เสื่อ มุง)
จำนวน
( ) อื่นๆ
ระบุ
7.3 ความตองการความชวยเหลือดานสาธารณประโยชน
( ) สะพานเหล็กชั้วคราว Bailey bridge
จำนวน
( ) ถนน
จำนวน
( ) อื่นๆ
ระบุ
7.4 ความตองการความชวยเหลือเรงดวน ระบุ

8. ความตองการดานบุคลากร
( ) ทีมคนหา
( ) พรอมสุนัขกูภัย
( ) แพทยพยาบาลฉุกเฉิน
( ) ชุดประสานงาน
( ) หนวยแพทยเคลื่อนที่
( ) ตำรวจ/ตซด./ทหาร
( ) อื่นๆ
ผูประเมิน
วัน/เดือน/ป

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
ระบุ

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
กลอง/วัน
ชุด
ชุด
จำนวน
แหง
สาย
จำนวน

คน
ตัว
คน
คน
หนวย
คน
จำนวน

ตำแหนง
เวลา
************************************
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แบบประเมินความเสียหายและความต้องการระยะที

หมายเลขอ้างอิงแบบประเมิน..............................

ภาคผนวก ต

ตัวอยาง

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

หมที่
ตำบล
จังหวัด
I ONG

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

ตำแหนง

โทรศัพท

E-mail/ID LINE

3. ขอมูลภัยพิบัติ
คำชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมาย ^ในซองวางที่เตรียมไวใหและ/ หรีอเขียน,ขอความ ตามความเปนจริง
3.1 ประเภทและลักษณะของภัย
ประเภทของภัย
ลักษณะของภัย
อุทกภัย
( ) นํ้าทวมฉับพลัน
( ) นํ้าทวมขัง ( ) น้ำลนตลิ่ง
( ) นํ้าไหลหลาก ( ) นํ้าทะเลหนุน ( ) น้ำปาไหลหลาก
( ) วาตภัย
( ) อื่นๆ ระบ
ดินโคลนถลม

( ) การรวงหลน (Falls)
( ) การลื่นไถล (Slides)
( ) การไหล (Flows)

ขอมูลเพิ่มเติมลักษณะของภัย

1

3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติ
( ) ณ วันที่ทำการประเมิน ภัยพิบัติไดสิ้นสุดลงแลว
ภัยพิบัติ เกิดขึ้นวันที่

เดือน

พ.ศ.

เวลาประมาณ

น.

สิ้นสุดวันที่

เดือน

พ.ศ.

เวลาประมาณ

น.

( ) ณ วันที่ทำการาประเมิน ภัยพิบัติยังไมสิ้นสุด
ภัยพิบัติ เกิดขึ้นวันที่
เดือน
พ.ศ.
เวลาประมาณ
น.
3.3 สถานที่เกิดภัยพิบัติ
หมูบาน/ชุมซน
หมูที่
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
( ) สาธารณภัยขนาดใหญ โดยมีผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ควบคุม
สั่งการและ บัญชาการ
( ) สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
3.5 การเดินทางเขาพื้นที่ที่ประสบภัย
( ) เดินเทา
( ) รถจักรยานยนต
( ) รถยนต ( ) 4 ลอ
( ) ขับเคลื่อนสี่ลอ
( ) 6 ลอ ( ) 10 ลอ
( ) รถแทรกเตอร / รถที่ใชในการเกษตร ( ) รถไฟ
( ) เรือ
ระบุประเภท
( ) อากาศยาน ระบุประเภท
( ) อื่นๆ ระบุ
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4. ขอมูลประชากรที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ
4.1 ประชาชนในพื้นที่
ประชาชน
รวม
ประชาชนในพื้นที่
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบ
ประชาชนที่ตองอพยพ
ประชาชนที่เสียชีวิต
ประชาชนที่บาดเจ็บ
ชวยเหลือตนเองได
ชวยเหลือตนเองไมได
ประชาชนที่สูญหาย
4.2 ประชากรแฝง
ประชากรแฝง
ประชากรแฝงในพื้นที่
ประชากรแฝงไดรับผลกระทบ
ประชากรแฝงที่ตองอพยพ
ประชากรแฝงที่เสียชีวิต
ประชากรแฝงที่บาดเจ็บ
ชวยเหลือตนเองได
ชวยเหลือตนเองไมได
ประชากรแฝงที่สูญหาย

หญิง

จำนวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)

รวม

จำนวน (คน)
ชาย

หญิง

จำนวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)

รวม

จำนวน (คน)
ชาย

หญิง

4.3 ประชากรกลุมเสี่ยง/เปราะบาง
ประชากรกลุมเสี่ยง/เปราะบาง

จำนวน (คน)
ชาย

ผูสูงอายุ
ผูเยาวที่ไมมีผดู แู ล
คนพิการ
ผูปวยเรื้อรัง
ผูปวยติดเตียง
ผูปวยจิตเวช
สตรีตั้งครรภ
อื่นๆ ระบุ
รวม (คน)
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4.4 อาชีพหลักของประชาชน (เรียงลำดับ 1 ถึง 3 อาชีพหลัก)
( ) เกษตรกรรม
( ) ปศุสัตว
( ) ประมง
( ) แรงงานในภาคเกษตรกรรม (รวมทั้งปศุสัตว ประมง)
( ) แรงงานนอกภาคเกษตรกรรม (แรงงานในภาคอุตสาหกรรม การคาและบริการ)
( ) ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่ของรัฐ
( ) พนักงานบริษัท
( ) เจาของกิจการ ผูประกอบการ
( ) แมบาน
( ) วางงาน
( ) อื่นๆ ระบุ
5. พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ
5.1 ทรัพยสินที่ไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติ
5.1.1 บานเรือนที่เสียหาย
( ) เสียหายบางสวน สามารถอยูได
จำนวน
หลัง
( ) เสียหายบางสวน ไมสามารถอยูไ ด
จำนวน
หลัง
( ) เสียหายทั้งหมด
จำนวน
หลัง
5.1.2 อาคารและสถานที่
อาคารพาณิชย ( ) เสียหายบางสวน สามารถอยูได
จำนวน
( ) เสียหายบางสวน ไมสามารถอยูได จำนวน
( ) เสียหายทั้งหมด
จำนวน
โรงงาน
( ) เสียหายบางสวน
จำนวน
( ) เสียหายทั้งหมด
จำนวน
โรงแรม
( ) เสียหายบางสวน สามารถอยูได
จำนวน
( ) เสียหายบางสวน ไมสามารถอยูได
จำนวน
( ) เสียหายทั้งหมด
จำนวน
ตลาด
( ) เสียหายบางสวน
จำนวน
( ) เสียหายทั้งหมด
จำนวน
5.1.3 ทรัพยสินในการประ
กอบอาชีพ
( ) ยานยนต
จำนวน
คัน
( ) เรือประมง
จำนวน
ลำ
( ) ปศุสัตว
จำนวน
ตัว
( ) สัตวปก
จำนวน
ตัว
( ) พื้นที่การเกษตร
( ) พืชไร
จำนวน
ไร
( ) พืชสวน
จำนวน
ไร

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

)
)
)
)

นาขาว
บอปลา/กุง/สัตวนํ้า
เครื่องมือประกอบอาชีพ
อื่นๆ ระบุ

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

5.2 สาธารณประโยชนที่ไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติ
( ) ถนนจำนวน สาย
( ) สะพาน/คอสะพาน
จำนวน
( ) ทำนบกั้นนํ้า
จำนวน
( ) ฝาย
จำนวน
( ) เหมือง
จำนวน
( ) ศาสนสถาน
จำนวน
( ) สถาบันการศึกษา
จำนวน
( ) สถานพยาบาล
จำนวน
( ) สถานที่ราชการ ระบุ
จำนวน
( ) ศาลาประชาคม /ศาลาอเนกประสงค จำนวน
( ) บอน้ำ / อางเก็บน้ำ
จำนวน
( ) ทอระบายน้ำ
จำนวน
( ) โบราณสถาน
จำนวน
( ) อื่นๆ ระบุ
จำนวน

ไร
บอ
อัน

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง

6. ความตองการความชวยเหลือรายการความจำเปนที่ไมใชอาหาร (NFIs) ตามมาตรฐาน Sphere NFI
รายการ

จำนวน

1. นํ้าดื่ม (ครัวเรือนละ 20 - 40 ลิตร)
2. อุปกรณและวัสดุเพื่อการประกอบอาหารที่เหมาะสม
3. วัสดุเพื่อสุขอนามัยชองผูหญิง (เซน ผาอนามัย)
4. เครื่องใชประจำวัน (เซน สบุ ผงซักฟอก แซมพสระผม ยาสีฟ'น)
5. เครื่องนอน (เซน หมอน ผาผืน เสื่อ ผาหม)
6. เสื้อผา คนละ 2 ชุด
7. ยาสามัญประจำบาน
8. เครื่องผลิตนํ้าดื่ม
9. การจัดการพื้นที่อพยพสัตวเลี้ยง
10. การจัดการชองเสียและขยะ
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7. นํ้าและสุขาภิบาล
7.1 ประเภทแหลงนํ้าที่สามารถเขาถึงได ในชวงเกิดภัยพิบัติ
( ) ซื้อน้ำ
( ) ประปาสวนภูมิภาค ( ) ประปาชุมซน
( ) บอน้ำบาดาล/น้ำใตดิน ( ) อื่นๆ ระบุ
7.2 ประเภทหองสุขาที่ตองการ ในชวงเกิดภัยพิบัติ
( ) สุขาสำเร็จรูป
( ) สุขาเคลื่อนที่
( ) สุขาประจำที่/สุขาที่สรางขึ้นใหมในชุมซน
( ) อื่นๆ ระบุ
8. สุขภาพ
8.1 การบริการสาธารณสุฃที่ยังเปดใหบริการได ในชวงเกิดภัยพิบัติ
( ) โรงพยาบาลรัฐ
( ) โรงพยาบาลเอกซน ( ) คลินิก/สถานพยาบาล
( ) รพ.สต.
( ) รานขายยา
( ) อื่นๆ ระบุ
8.2 จำนวนบุคลากรทางการแพทยที่ปฏิบัติหนาที่ ในชวงเกิดภัยพิบัติ
( ) แพทย
จำนวน
คน
( ) ทันตแพทย
จำนวน
คน
( )จิตแพทย
จำนวน
คน
( )เภสัชกร
จำนวน
คน
( ) พยาบาล
จำนวน
คน
( ) เจาหนาที่สาธารณสุข
จำนวน
คน
( ) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.)
จำนวน
คน
( ) อื่นๆ ระบ
จำนวน
คน
8.3 ปญหาสุขภาพ ในชวงเกิดภัยพิบัติ
( ) โรคอุจจาระรวง
( ) โรคหวัดและทางเดินหายใจ ( ) สุขภาพจิต
( ) การบาดเจ็บจากการเกิดภัยพิบัติ
( ) เจ็บปวยเรื้อรัง
( ) โรคน้ำกัดเทา
( ) อื่นๆ ระบุ
9. อาหาร
9.1 อาหารหลัก ในชวงเกิดภัยพิบัติ
( ) ขาวสาร / อาหารกึ่งสำเร็จรูป
( ) อาหารกระปอง
( )ไข
( ) อาหารปรุงสด
( ) อาหารฮาลาล
( ) อื่นๆ ระบุ
9.2 แหลงอาหาร ในชวงเกิดภัยพิบัติ
( ) ตลาดทองถิ่น
( ) รานขายอาหาร
( ) เพาะปลูก / เลี้ยงสัตว
( ) ครัวกลาง
( ) ไดรับแจกอาหาร
( ) หาอาหารเอง เซน จับปลา
( ) อื่นๆ ระบุ
6

10. ศูนยพักพิง (Shelter)
10.1ลักษณะการอพยพ
( ) ประซาซนที่ไมยอมอพยพ
จำนวน
คน
( ) ประซาซนอพยพไปที่ศนู ยพักพิง
จำนวน
คน
( ) ประซาซนอพยพไปอยูที่อื่นที่ไมใชศูนยพักพิง จำนวน
คน
10.2 เหตุผลในการอพยพ
( ) ไมปลอดภัยหลังเกิดภัยพิบัติ
( ) บานเสียหายไมสามารถอยูอาศัยได
( ) การคมนาคมถูกตัดขาดไมสามารถเขาขุมซนได
( ) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไดรับความเสียหายไมสามารถใขได
( ) เกิดโรคระบาด
( ) อื่นๆ ระบุ
10.3 จำนวนศูนยพักพิง
จำนวน
แหง
11. การศึกษา
11.2 สถาบันการศึกษาที่ไดรับผลกระทบ
จำนวนสถาบันการศึกษาที่ไดรับผลกระทบ
จำนวน
แหง
จำนวนสถาบันการศึกษาที่ไดรับผลกระทบ แตเปดการเรียนการสอนได
จำนวน
แหง
จำนวนสถาบันการศึกษาที่ไดรับผลกระทบ แตเปดการเรียนการสอนไมได
จำนวน
แหง
11.2 ผลกระทบตอสถานศึกษา และผูที่เกี่ยวของ
( ) ไมมีผูสอน
( ) ถูกใชเพื่อเปนศูนยพักพิง
( ) นักเรียนไมปลอดภัยที่จะเขาไปเรียน
( ) วัสดุและอุปกรณขำรุด/ไดรับความเสียหาย
( ) ผูปกครองยังตองการใหเด็กอยูกับครอบครัว ( ) ระบบการคมนาคมขนสงถูกตัดขาด
( ) อื่นๆ ระบุ
12. การคุมครอง
12.1จำนวนเด็กในพื้นที่ประสบภัย (อายุตํ่ากวา 18ป)
จำนวนเด็กในพื้นที่
จำนวน
คน
หญิง
คน ชาย
คน
เด็กที่พอแม/ผปกครอง จำนวน
คน
หญิง
คน ชาย
คน
เด็กพลัดหลง
จำนวน
คน
หญิง
คน ชาย
คน
อื่นๆ โปรดระบุ
12.2 ภัยคุกคามที่มีโอกาสเกิดขึ้นตอเด็ก (อายุตํ่ากวา 18 ป) ในชวงเกิดภัยพิบัติ
( ) การคามนุษย
( ) แรงงานเด็ก
( ) ความรุนแรงกับเด็ก
( ) ยาเสพติด
( ) โรคติดตอ
( ) การคุกคามทางเพศ
( ) เด็กสูญหาย
( ) อื่นๆ ระบุ
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13. ขอมูลขาวสาร
13.1 แหลงขอมลขาวสาร
แหลงขอมูลขาวสาร
โทรทัศน
โทรศัพทมือถือ
วิทยุ
อินเตอรเน็ต
เสียงตามสาย
หนังสือพิมพ
สื่อสิ่งพิมพจากหนวยงานรัฐ
อื่นๆ ระบุ

กอนเกิดภัย

ระหวางเกิดภัย / หลังเกิดภัย

13.3 อุปสรรคในการเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารในชวงเกิดภัยพิบัติ
( ) ไมมีไฟฟา
( ) ไมมีสัญญาณโทรศัพท / อินเตอรเน็ต
( ) เสนทางคมนาคมตัดขาด
( ) อื่นๆ ระบุ
14. ภาพรวมของความตองการความชวยเหลือ
14.1 การจัดลำดับความตองการความชวยเหลือเรงดวน
รายการ
ระดับความตองการ (เรงดวน)
มาก
ปานกลาง
นอย
ที่พักพิง
อาหาร ขาวสาร อาหารแหง
นํ้าดื่ม/น้ำใช
อุปกรณยังชีพ/ถุงยังชีพ
เวชภัณฑและยารักษาโรค
สุขอนามัย การกำจัดสิง่ ปฏิกลและขยะมลฝอย
การใหบริการดานการศึกษา
สัตวเลี้ยง (อาหารและการขนยาย)
รายการที่ไมใชอาหาร *รายละเอียดตามขอ 6
ระบบไฟฟา
ระบบประปา
ระบบสื่อสาร
การคมนาคมขนสง
การรักษาความปลอดภัยของขุมซน
อื่นๆ โปรดระบุ...
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14.1 การชวยเหลือจากหนวยงาน ในชวงเกิดภัยพิบัติ
14.1.1 ดานโครงสรางถนน ระบุชื่อหนวยงาน
14.1.2 ดานไฟฟา ระบุชื่อหนวยงาน
14.1.3 ดานประปา ระบุชื่อหนวยงาน
14.1.4 ดานการสื่อสาร ระบุชื่อหนวยงาน
14.1.5 ดานอาหาร ถุงยังชีพ ระบุชื่อหนวยงาน
14.1.6 ดานสิ่งของเครื่องใชที่ไมใชอาหาร ระบุชื่อหนวยงาน
14.1.7 ดานสุขภาพ ระบุซื่อชือ่ หนวยงาน
14.1.8 ดานที่พักพิง/ที่อพยพชั่วคราว ระบุชื่อหนวยงาน
14.1.9 ดานสุขาภิบาล ระบุชื่อหนวยงาน
14.1.10 ดานการศึกษา ระบุชื่อหนวยงาน
14.1.11 ดานการคุมครอง ระบุชื่อหนวยงาน
14.1.12 อื่นๆ ระบุชื่อหนวยงาน
ผูประเมิน
วัน/เดือน/ป

ตำแหนง
เวลา
*******************************
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รายละเอียดศูนยพักพิง
(1) ขอมูลศูนยพักพิงผูประสบภัย
ชื่อศูนยพักพิงผูประสบภัย___________________________
หมูบาน ____________________________ ตำบล
.
อำเภอ ____________________________ จังหวัด
พิกัด (GPS) LAT ___________________________ LONG _____________________
ผูประสานที่พักพิง __________________________ เบอรติดตอ __________________
หัวหนาศูนยพักพิง ________________________ เบอรติดตอ ___________________
(2) ประเภท
( )ศาสนสถาน
( )สถาบันการศึกษา
( ) ชุมชน
( ) สนามกีฬา
( ) พื้นที่ทหาร
( ) สถานสงเคราะห
( ) อื่นๆ ระบุ _______________________
(3) ขนาดพื้นที่ใชสอย _____________ ตารางเมตร
(4) ศักยภาพที่รับผูประสบภัยได _____________ คน จำนวนที่อยูจริง จำนวน
คน
(5) ระบบการบริหารจัดการภายในศูนยพักพิงผูประสบภัย
รายการ
มี (ปริมาณ / ขนาด)
1. สถานทีน่ อน
- เครื่องนอน/ฟูก
- มุง
- เสื่อ
- ผาหม
- เตนท
2. หองสุขา
- หญิง
- ชาย
3. หองอาบน้ำ
- หญิง
- ชาย
4. โรงครัว
- อุปกรณทำครัว
- จาน/ชอน/ถวย
5. ฉากกั้น

ไมมี

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

รายการ

ไมมี

8. จุดลงทะเบียนผูประสบภัย
9. จุดรับบริจาคและคลังเก็บ
10. จุดดูแลกลุมเปราะบาง เซน เด็กเล็ก คนพิการ ผูสูงอายุ สตรีมีครรภ
11. ที่จอดรถ
12. พื้นที่กิจกรรมทางศาสนา ระบุ
13. พื้นที่บริการคนพิการ (รีลแชร) หรือผูที่ตองการบริการพิเศษ
14. พื้นที่จัดการขยะ
15. มุมลันทนาการ/มุมใหคำปรึกษา
16. พื้นที่ซักลาง
17. พื้นที่สำหรับสัตวเลี้ยง
18. การรักษาความปลอดภัยในศูนยพักพิงผูประสบภัย
19. อื่นๆ ระบุ
หมายเหตุ : มาตรฐานศูนยฟกพิง (องคการสหประซาซาติ)
รายการ
สุขา
ระยะทางจากสุขาถึงที่พัก
เจาหนาที่หลักดูแล
อาสาสมัครชวยเหลือ
นํ้าสวนตัว
นํ้าสำหรับครัวในศูนยฯ
นํ้าสำหรับหนวยแพทย/พยาบาล
อาหาร
พื้นที่
ขนาดพื้นที่ศนู ยฯ

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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ภาคผนวก ฒ : แบบคำสั่งตางๆ
- คำสั่งกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท.
- คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.

ภาคผนวก ฉ-3 : บัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญดานสาธารณภัย
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

๑

นายสุเมธ

คลังชํานาญ

๒

นายโสธร

ชาปด

๓

นายปกรณ

กันหา

๔

นายธวัชชัย

ฉลองภูมิ

๕

นายเอกวิทย คลังจินดา

๖

นายชัยญา

๗

นายยุทธศักดิ์ ใจแกว

๘

นายนิวัฒน

ปฎชามูล

๙

นายสนิท

เวียงอินทร

๑๐

นายอินปญ

ชื่นนาเสียว

๑๑

นายณัฐวุฒิ

ทาเพชร

๑๒

นายถาวร

นารี

โชคเหมาะ

สังกัดหนวยงาน
อบต.หวยไร
อบต.หวยไร
อบต.หวยไร
อบต.หวยไร
อบต.หวยไร
อบต.หวยไร
อบต.หวยไร
อบต.หวยไร
อบต.หวยไร
อบต.หวยไร
อบต.หวยไร
อบต.หวยไร

หมายเลขโทรศัพท
086-8200005
089-7204825
080-6528565
089-8464312
099-1244414
083-0119756
086-2638823
089-2303727
095-6018433
098-9765312
061-6758360
091-3379967

ผูเชี่ยวชาญดาน

ภาคผนวก ฑ-2 : หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน
หนวยงาน
องคการบริหารสวนตําบลหวยไร

หมายเลขโทรศัพท
044-056135, 044-056136

