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สถานการณและแนวโนมสาธารณภัยของโลกและประเทศกำลังเผชิญกับปญหาที่มีลักษณะเชื่อมโยง

ซับซอน สงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินในวงกวาง และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำ

ใหเกิดภาวะลมฟาอากาศแปรปรวน ระดับน้ำทะเลของโลกสูงขึ้น เกิดภาวะแลงจัด พายุหมุน การกัดเซาะชายฝงทะเล 

อุทกภัยขนาดใหญ ดินโคลนถลม น้ำปาไหลหลาก โรคระบาด รวมทั้งการเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ เปนตน นอกจากนี้  

ยังมีภัยที่ไมอาจคาดการณได อาทิ แผนดินไหว สึนามิ ไฟปาและหมอกควัน ซึ่งลวนเปนสาธารณภัยที่จะตองเผชิญ         

ในปจจุบันและมีแนวโนมมากขึ้นในอนาคต อันสงผลกระทบทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชน และมีบทบาทภารกิจ   

ในการใหความชวยเหลือและบรรเทาภัยในลำดับแรกกอนที ่หนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือ 

ประกอบกับพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 20 กำหนดใหองคกรปกครอง   

สวนทองถิ ่นแหงพื ้นที ่มีหนาที ่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ ่นของตน โดยมีผู บริหารทองถิ่น          

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่นั ้นเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูอำนวยการทองถิ่น และแผนการปองกัน      

และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2564-2570 ไดกำหนดใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แหงพื้นที่ (องคการบริหารสวนตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา) ทำหนาที ่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกัน     

และบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นและเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โดยมี

ผูอำนวยการทองถิ่น เปนผูควบคุมและสั่งการเพื่อทำหนาที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกวาสถานการณจะกลับ

เขาสู ภาวะปกติ พรอมทั ้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครอง          

สวนทองถิ่น จึงถือเปนภารกิจสำคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะตองเตรียมความพรอมในการปองกัน      

และบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและใหความชวยเหลือผูประสบภัย 

ภายหลังจากสถานการณสิ้นสุดลง 

         ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลหวยไร จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา     

สาธารณภัยขึ้นเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพรอม การแจงเตือนภัย และการดำเนินการชวยเหลือ

ใหแกหนวยงาน  ในระดับทองถิ่นรวมกับหนวยงานตางๆ ในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ขางเคียง ตั้งแตกอนเกิดภัย 

ขณะเกิดภัย และภายหลังเกิดภัย ถูกตองตามกฎระเบียบที่เก่ียวของ รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยอำเภอ พ.ศ. 2564-2570 แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. 2564-2570 และ

สอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2564-2570 และแผนตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ

ปองกันและลดความสูญเสียตอชีวิต และทรัพยสิน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ

ตอไป 
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ตารางที่ ๓-๒  :  ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุท่ีทำใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย   
   อบต.หวยไร                                                                              ๒๖ 
ตารางที่ ๔-๑  :  รูปแบบองคกรปฏบิตัใินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นท่ี ๓๙ 
ตารางที่ ๔–๒ ;   การปฏบิัติขณะเกิดสาธารณภัยของ อบต.หวยไร                ๔๐ 
ตารางที่ ๔-๓  :  ขอพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศูนยพักพิงชั่วคราว   ๕๐ 

 ตารางที่ ๖–๑  :  แนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัต ิ  ๕๙ 
 
 

 

 

สารบัญ (ตอ) 
 

                      หนา 

 

 บทที่ ๓  การปฏบิัติกอนเกิดภัย        ๒๓ 

 ๓.๑ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย      ๒๓ 

 ๓.๒ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย                   ๒๓ 

  ๓.๒.๑ นิยามความเสี่ยง                ๒๓ 

  ๓.๒.๒ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย    ๒๔ 

  ๓.๓ พื้นท่ีเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปจจัยที่ทำใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ๒๕ 

 ๓.๔ แนวทางปฏบิัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย       ๒๘ 

  ๓.๔.๑ การปองกันและลดผลกระทบ      ๒๘ 

  ๓.๔.๒ การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัย                         ๒๘ 

  ๓.๔.๓ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน             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  การปฏิบัติขณะเกิดภยั        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    46 

   ๔.๗ การอพยพ         ๔๗ 

    ๔.8 แนวทางปฏิบตัิในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ      

   (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                                                 ๔๙ 

  ๔.๑๑ การยกเลิกสถานการณสาธารณภัย     ๕๑ 

  ๔.๑๒ การอพยพกลับ                              ๕1 

  ๔.๑๓ การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น   ๕1 

  ๔.๑๔ การรองขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง  ๕1 

                     ๔.๑๕ การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เปนระดับ ๒  ๕1 



   บทที่ ๕   การปฏิบัติหลังเกิดภัย        ๕๓ 

   ๕.1 การสำรวจความตองการของผูประสบภัยและความเสียหายเบื้องตน  ๕๔ 

   ๕.2  การฟนฟ ู                                                          ๕๕ 

   ๕.2.1  การฟนฟูระยะสั้น       ๕๖ 

    ๕.2.2  การฟนฟูระยะกลาง/ระยะยาว     ๕๗ 

    ๕.๒.๓ การฟนฟดูานตางๆ       ๕๘

 บทที่ ๖  การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

  ของ อบต.หวยไร ไปสูการปฏิบตั ิ                                                           ๕๙ 

   ๖.1 แนวทางการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

   ของ อบต.หวยไร ไปสูการปฏิบัต ิ                                                     ๕๙ 

   ๖.2  การติดตามและประเมินผล       ๖๑ 

   ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล     ๖๒ 

   ๖.๒.๒ หนวยงานและภาคีเครอืขายดำเนินการติดตามและประเมินผล  ๖๒ 

  ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา       ๖๓ 

   ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๖๓ 

   ของ อบต.หวยไร 

                                     ภาคผนวก 
ก. บัญชีรายชื่อบุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 ภาคเอกชน และองคกรเครือขายในเขต อบต.หวยไร 

ข. บัญชีรายชื่อบุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 ภาคเอกชน และองคกรเครือขายในจังหวัดชัยภูม ิ

ค. บัญชีรายชื่อเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีไดรับการแตงตั้ง/  

 อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน/OTOS ของ อบต.หวยไร 

ง. บัญชีรายชื่อองคกรสาธารณกุศลในพ้ืนที่ อบต.หวยไร    

จ. บัญชีรายนามภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ อบต.หวยไร 

ฉ. บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ     

 ที่ใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ช. บัญชีรายชื่อบุคคลที่จะตองใหความชวยเหลือ ขนยาย อพยพกอนเปนลำดับแรก  

ซ. บัญชีรายชื่อสถานที่สำคัญในเขต อบต.หวยไร 

ฌ. แบบสำรวจศูนยพักพิงชั่วคราว    

ญ. ตัวอยางตารางมาตรฐานในการประมาณคาความเสี่ยง 

  

 

 

สารบัญ (ตอ) 



 

                

   

 

ฎ. ตัวอยางคำสั่งกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หวยไร  

ฏ. รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคลองกับ 

 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ฐ. แบบประเมินภัยพิบัติข้ันตน 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  ๑๕ 
       ของ อบต.หวยไร 
 
 แผนภาพที่ ๒–๒  :  กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย  ๑๙ 
 
 แผนภาพที ่๒–๓  :  องคกรปฏิบัตใินการจัดการสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ 
 
 แผนภาพที่ ๓–๑  :  กระบวนการแจงเตอืนภัย      ๓๓ 
 
 แผนภาพที่ ๔–๑  :  โครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.หวยไร        ๓๔ 
 
 แผนภาพที่ ๔-๒  :  (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบตัิการฉุกเฉินทองถิ่น  ๓๖ 
 
 แผนภาพที่ ๔–๓  :  ผังสื่อสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หวยไร  ๔๖ 
 

แผนภาพที่ ๔–๔  :  โครงสรางศูนยพักพิงชั่วคราว อบต.หวยไร    ๕๑ 
 

 แผนภาพที ่๕–๑  : วงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม ๕๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญตาราง 
 

                      หนา 
 
 ตารางที่ ๑-๑  :  สถิติการเกิดอทุกภัยของ อบต.หวยไร     ๙ 
 ตารางที่ ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยของ อบต.หวยไร     ๑๐ 
 ตารางที่ ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแลงของ อบต.หวยไร     ๑๐ 

ตารางที่ ๑-๔  :  สถิติการเกิดอคัคีภัยของ อบต.หวยไร              ๑๑ 
ตารางที่ ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนของ อบต.หวยไร  ๑๑ 
ตารางที่ ๑-๖  :  ลำดับความเสีย่งภัยของ อบต.หวยไร     ๑๒ 
ตารางที่ ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ  อบต.หวยไร     ๑๒ 
ตารางที่ ๒-๑  :  ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติปองกันและ  
   บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐                                                    ๑๓ 
ตารางที่ ๒-๒  :  รายนามภาคประชาสงัคมและองคการสาธารณกุศลในพื้นท่ี อบต.หวยไร      ๒๒ 
ตารางที่ ๓-๑  :  ตัวอยางของประเภททางเลือกในการจัดการความเสี่ยง กรณีแผนดนิไหว 
                     พายุโซนรอนและอุทกภัย                                          ๒๔ 
ตารางที่ ๓-๒  :  ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุท่ีทำใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย   
   อบต.หวยไร                                                                              ๒๖ 
ตารางที่ ๔-๑  :  รูปแบบองคกรปฏบิตัใินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นท่ี ๓๙ 
ตารางที่ ๔–๒ ;   การปฏบิัติขณะเกิดสาธารณภัยของ อบต.หวยไร                ๔๐ 
ตารางที่ ๔-๓  :  ขอพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศูนยพักพิงชั่วคราว   ๕๐ 

 ตารางที่ ๖–๑  :  แนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัต ิ  ๕๙ 
 



สารบัญภาคผนวก  

ภาคผนวก ก : คำยอ 

 

ภาคผนวก ข : ตัวอยางลักษณะภัย 

 

ภาคผนวก ค : นิยามศัพท 

  

ภาคผนวก ง : พื้นท่ีเส่ียงภัยตางๆ 

 

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 : บัญชีรายชื่อผูเช่ียวชาญดานสาธารณภัย 

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 : บัญชีรายชื่อบุคคลท่ีตองอพยพเปนลำดับแรก 
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ภาคผนวก 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 
   
  ปจจุบันสถานการณสาธารณภัยของประเทศไทยทั้งที่เกิดจากเกิดจากธรรมชาติและการกระทำ

ของมนุษย มีปจจัยหลักมาจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุจากธรรมชาติ  เชน อุทกภัย ดินโคลนถลม 

แผนดินไหว พายุฤดูรอน มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุจากการกระทำของมนุษย เชน การตัดไม

ทำลายปา การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไมจำกัด การขยายตัวของชุมชนเมือง และภาคอุตสาหกรรมที่ทำลาย

สิ่งแวดลอม ทำใหสภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศแปรปรวน อากาศรอนจัด และ

หนาวจัด  หรือมีฝนตกปริมาณมากเปนเวลานาน สงผลใหเกิดน้ำทวมหนักและแผนดินถลม ซึ่งสาธารณภัย

ดังกลาวไดสงผลกระทบตอชีวิตและความเปนอยูของประชาชน ตลอดทั้งสรางความเสียหายแกทรัพยสินของ 

ประชาชน ชุนชน และของรัฐ 

   องคการบริหารสวนตำบลหวยไร มีหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ิน โดยมี

ผูบริหารทองถ่ินเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูอำนวยการทองถ่ิน และมีปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูชวย

ผูอำนวยการทองถ่ิน รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ่น และ

ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามที่ไดรับมอบหมาย องคการบริหารสวนตำบลหวยไร

จึงตองมีการเตรียมพรอมและรับมือกับสถานการณสาธารณภัยตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา จึงไดจัดทำ

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร พ.ศ.2564-

2570 ขึ้น ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคลองกับแผนการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  พ.ศ.2564-2570 รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564 และยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ และแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อำเภอ เพื่อใหการบริหารจัดการสาธารณภัยเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ 

และเพื่อประโยชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สรางความเชื่อมั่น

ใหกับประชาชน และสรางพื้นที่ใหเปนทองถิ่นท่ีปลอดภัย โดยใหความสำคัญกับหลักการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัย  

  แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลหวยไร            

มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

 1. เพ่ือใชเปนแนวทางในการเตรียมความพรอม การแจงเตือนภัย และการดำเนินการชวยเหลือใหแก

หนวยงานในระดับทองถ่ินในกรณเีกิดสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. เพื่อใหประชาชนในองคการบริหารสวนตำบลหวยไร มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากเหตุ

สาธารณภัย  
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บทท่ี 1 

ขอมูลทั่วไป 
     1.1 สภาพทั่วไปขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร 

1.1.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

         องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ตั้งอยูที่ ม.๑๓   อำเภอคอนสวรรค  จังหวัดชัยภูมิ 
มีพ้ืนที่ประมาณ  ๑๑๗  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ๗๓,๑๒๕ ไร   มีอาณาเขตตดิตอกับพืน้ทีต่างๆ ดังนี ้

      ทิศเหนือ       ติดตอกับ อบต.นาหนองทุม  อำเภอแกงครอ   จังหวัดชัยภูมิ 
      ทิศใต    ติดตอกับ อบต.บานโสก  อำเภอคอนสวรรค   จังหวัดชัยภูมิ 

                           ทิศตะวันออก  ติดตอ อบต.บานโสก, อบต.โคกมั่งงอย และอบต.ชองสามหมอ อำเภอ
คอนสวรรค  จังหวัดชัยภูมิ  

      ทิศตะวันตก   ตดิตอ อบต.นาเสียว  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 
1.1.2 เขตการปกครอง 

                                        องคการบริหารสวนตำบลหวยไร แบงเขตการปกครองออกเปน  ๑ ตำบล ไดแก   ๑๔  
หมูบาน ไดแก (1) บานหวยไร   หมูท่ี ๑   (2) บานหนองไฮ หมูที่ ๒    (3) บานโคกสงา  หมูที่ ๓  (4) บาน
หลุบเพ็ก หมูท่ี ๔   (๕) บานโสกมูลนาคหมูที่ ๕   (๖) บานโคกไมงาม หมูที่ ๖    (๗) บานหวยยาง  หมูท่ี ๗   
(๘) บานดงเย็น  หมูที่ ๘   (๙) บานซับมวงไข  หมูที่ ๙    (๑๐) บานซบัทอง   หมูที่ ๑๐  (๑๑) บานประชา
แสนสุข       หมูท่ี ๑๑    (๑๒) บานหวยยาง หมูที่ ๑๒    (๑๓) บานซับผักกูด  หมูท่ี ๑๓   (๑๔) บานซับ
สมบูรณ หมูที่ ๑๔                   

1.1.3 ประชากร ศาสนา 

                      องคการบริหารสวนตำบลหวยไร  มีจำนวนประชากรท้ังสิ้น...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..(ท่ีมา : สถิติจำนวนประชา

ชกร จำงหวัดชัยภูมิ อำเภอคอนสวรรค ตำบลหวยไร ) 

1.1.4 การประกอบอาชพี 

         ประชากรสวนใหญขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร ประมาณรอยละ.....90......

ประกอบอาชีพ......เกษตรกรรม.... รองลงมาไดแก ดาน.....คาขาย.... ประมาณรอยละ...5..... ดาน....รับจาง

ทั่วไป.....ประมาณรอยละ........5........ เนื่องจากสภาพภูมิศาสตรที่เหมาะสมกับ (เชน การเพาะปลการเลี้ยง /

/ สัตว)      เฉลี่ยรายไดประชากรตอหัวตอป/ ประมาณ............35,000.........บาท  

            ที่มา : (ขอมูล จปฐ.) 
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1.1.5 เสนทางคมนาคม (การขนสงทางรถยนต ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ) 

         องคการบริหารสวนตำบลหวยไร มีเสนทางคมนาคมที่สำคัญสามารถเดินทาง

ติดตอกันระหวาง อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอแกงครอ บนถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 201 และเดินทางไป

ยังท่ีวาการอำเภอคอนสวรรคและ อปท.ตางๆ ไดอยางรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางไดทางรถยนต บนถนนทาง

หลวง อบจ.ชัยภูมิ หมายเลข..........-............ 

1.1.6 แหลงแมน้ำลำคลอง 

         องคการบริหารสวนตำบลหวยไร มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนพ้ืนที่......ราบสูง 

และราบสูงสลับกัน......... มีแมน้ำสำคัญไหลผานหลายสาย ไดแก 

        คลอง....ลำหวยยาง.....ไหลผานพื้นที่หมูบาน ตั้งแตหมูที่ 10 หมูที่ 3 ถึงหมูที่  2 

        คลอง....ลำหวยยาง.....ไหลผานพ้ืนที่หมูบาน ตั้งแตหมูที่ 4 หมูท่ี 9 หมูที่ 11 หมูท่ี 7      

ถึงหมูที่ 12 

                    1.1.7 สถานทีส่ำคัญ 

พืน้ท่ี สถานท่ีสำคัญ 

(ระบุรายละเอียด) 

พิกัดทางภูมิศาสตร 

 

หมูที่ 1 สถานที่ราชการ  โรงเรียนหวยไรวิทยานุกุล 

สถานบริการสาธารณสุข   ไมม ี

สถาบันการศึกษา โรงเรียนหวยไรวิทยานุกุล  

สถานที่ตั้งทางศาสนา  วัดเทพประสิทธิ ์

พ้ืนที่ทิ้งขยะ  บอทิ้งขยะบานหวยไรฯลฯ 

15.956614, 102.190264 

  

15.956614, 102.190264 

15.953385, 102.193879 

15.954521, 102.200525 

หมูที ่2 สถานท่ีราชการ  โรงเรียนหนองไฮ-โคกสงา 

สถานบริการสาธารณสุข  ไมม ี

สถาบันการศึกษา โรงเรียนหนองไฮ-โคกสงา 

สถานทีต่ั้งทางศาสนา วัดศริมิังคลาราม 

พ้ืนที่ทิ้งขยะ  ไมมี 

15.937568, 102.209743 

  

15.937568, 102.209743 

15.936887,102.214957 

หมูที ่3 สถานที่ราชการ ไมมี 

สถานบริการสาธารณสุข ไมมี 

สถาบันการศึกษา ไมม ี

สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดโคกสงา 

พ้ืนที่ทิ้งขยะ  ไมมี 

 

 

 

15.935070, 102.203018 

หมูที ่4 สถานที่ราชการ ไมมี 

สถานบริการสาธารณสุข ไมมี 

สถาบันการศึกษา ไมม ี

สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดปาแกนธรรม 

พ้ืนที่ทิ้งขยะ ไมม ี

 

 

 

16.013521, 102.223199 



 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร พ.ศ. 2564-2570 หนา 3 

 

หมูที ่5 สถานที่ราชการ โรงเรียนบานโสกมูลนาค 

สถานบริการสาธารณสุข  ไมม ี

สถาบันการศึกษา โรงเรียนบานโสกมูลนาค 

สถานที่ตั้งทางศาสนา  วัดมณีรัตน 

พ้ืนที่ทิ้งขยะ  ไมมี 

16.006724, 102.267653 

  

16.006724, 102.267653 

16.006393, 102.266544 

หมูที ่6 สถานที่ราชการ  ไมมี 

สถานบริการสาธารณสุข  ไมม ี

สถาบันการศึกษา ไมม ี

สถานที่ตั้งทางศาสนา 1. วัดใหมศรีจันทราราม 

                          2. วัดปาภูหินพญาชางสาร 

พ้ืนที่ทิ้งขยะ  ไมมี 

 

 

 

16.004434, 102.226772 

15.996838, 102.231372 

หมูที ่7 สถานที่ราชการ โรงเรียนบานหวยยาง 

สถานบริการสาธารณสุข  ไมม ี

สถาบันการศึกษา โรงเรียนบานหวยยาง 

สถานที่ตั้งทางศาสนา  วัดทองเอ้ืออารีย 

พ้ืนที่ทิ้งขยะ  บอทิ้งขยะบานหวยยาง 

16.040159, 102.264129 

  

16.040159, 102.264129 

16.039783, 102.263051 

16.025653, 102.255884 

หมูที ่8 สถานที่ราชการ สถานีวิจัยทดสอบพันธสัตวจังหวัดชัยภูม ิ

สถานบริการสาธารณสุข  ไมม ี

สถาบันการศึกษา ไมม ี

สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดบานดงเย็น 

พ้ืนที่ทิ้งขยะ  ไมมี 

15.987980, 102.203318 

  

 

15.979647, 102.191892 

หมูที ่9 สถานที่ราชการ โรงเรียนบานหลุบเพ็ก ซับมวงไข 

สถานบริการสาธารณสุข  ไมม ี

สถาบันการศึกษา โรงเรียนบานหลุบเพ็ก ซับมวงไข 

สถานที่ตั้งทางศาสนา  วัดหงษาวนาราม 

พ้ืนที่ทิ้งขยะ  ไมมี 

16.018956, 102.239303 

  

16.017976, 102.238085 

หมูที ่10 สถานท่ีราชการ  ไมม ี

สถานบริการสาธารณสขุ  ไมม ี

สถาบันการศึกษา ไมม ี

สถานที่ตั้งทางศาสนา  วัดปาซับทอง(น้ำผุด) 

พ้ืนที่ทิ้งขยะ ไมม ี

 

 

 

15.955696, 102.171368 

หมูที ่11 สถานที่ราชการ ไมมี 

สถานบริการสาธารณสุข  ไมม ี

สถาบันการศึกษา ไมมี 
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สถานที่ตั้งทางศาสนา  วัดปาประชาแสนสขุ 

พ้ืนที่ทิ้งขยะ  ไมมี 

16.026288, 102.252601 

หมูที ่12 สถานท่ีราชการ ไมมี 

สถานบริการสาธารณสุข  ไมม ี

สถาบันการศึกษา ไมม ี

สถานที่ตั้งทางศาสนา  วัดปาบานหวยยาง หมู 12 

พ้ืนที่ทิ้งขยะ  ไมมี 

 

 

 

16.036984, 102.268111 

หมูที ่13 สถานท่ีราชการ 1. ทีท่ำการ อบต.หวยไร 

                   2. โรงเรียนดงเย็น มิตรภาพที่ 167 

                   3. ตูยามตำบลหวยไร (สภ.คอนสวรรค) 

สถานบริการสาธารณสุข รพ.สต.ตำบลหวยไร 

สถาบันการศึกษา ไมม ี

สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดปาซับผักกูด 

พ้ืนที่ทิ้งขยะ ไมม ี

15.971566, 102.187122 

15.973806, 102.187274 

15.971857, 102.187510 

15.970946, 102.186783 

หมูที ่14 สถานที่ราชการ  ไมมี 

สถานบริการสาธารณสขุ  ไมม ี

สถาบันการศึกษา ไมม ี

สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดปาหวยไรซับสมบูรณ 

พ้ืนที่ทิ้งขยะ  ไมมี 

 

 

 

15.956980, 102.183220 

รวม สถานท่ีราชการ.......................2............... แหง 

สถานบรกิารสาธารณสุข.............1...............แหง 

สถาบันการศึกษา.................6.....................แหง 

สถานท่ีตั้งทางศาสนา............15....................แหง 

พื้นท่ีทิ้งขยะ...................2..........................แหง 

 

 

1.1.8 สาธารณูปโภค 

พืน้ท่ี สาธารณูปโภค 

(ระบรุายละเอียด) 

พกิดัทางภูมิศาสตร 

 

หมูที่ 1 ไฟฟา มีไฟฟาครบทุกครัวเรือน(การไฟฟาแกงครอดูแล) 

ประปา 1.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง 

         2.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง 

ถนน 1. สายบานหวยไร - บานโคกสงา 

      2. สายบานหวยไร - บานซับผักกูด 

      3. สายรอบวัด 

 

15.949564, 102.195749 

15.953631, 102.193706 

15.952639, 102.194376 

15.956116, 102.193029 

15.953659, 102.193589 
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รถโดยสาร สายชัยภูม-ิชุมแพ, สายชัยภูม-ิขอนแกน 

สายกรุงเทพฯ-เชียงคาน, การสื่อสารและโทรคมนาคม 

 AIS, dtac, Truemove, my By CAT, TOT 3G 

หมูที ่2 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    ไมม ี

 การสื่อสารและโทรคมนาคม 

 AIS, dtac, Truemove, my By CAT, TOT 3G 

 

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 

หมูที ่3 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    ไมม ี

การสื่อสารและโทรคมนาคม 

 AIS, dtac, Truemove, my By CAT, TOT 3G 

 

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 

หมูที ่4 ไฟฟา มีไฟฟาครบทุกครัวเรือน(การไฟฟาแกงครอดูแล) 

ประปา 1.ประปาหมูบานแบบหอถังสงู 

         2.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง 

         3.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง 

 

16.014132, 102.237699 

16.013814, 102.234653 

16.015214, 102.230779 
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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 

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 

หมูที ่5 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. สายกลางบานไปทางทศิตะวนัตก 

    11. แยกโสกขาวสาร - ประชาแสนสุข 

รถโดยสาร สายคอนสวรรค-แกงครอ 

 การสื่อสารและโทรคมนาคม 

AIS, dtac, Truemove, my By CAT, TOT 3G 

 

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 

หมูที ่6 ไฟฟา มีไฟฟาครบทุกครัวเรือน(การไฟฟาแกงครอดูแล) 

ประปา 1.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง 

         2.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง 

ถนน 1. สาย ทล. 201 - พื้นที่การเกษตร(ทางข้ึนเขา) 

      2. สายโคกไมงาม - ดงเย็น 

 

16.003644, 102.228147 

16.004126, 102.227088 

16.005476, 102.226506 

15.999644, 102.222080 
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      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 

15.990774, 102.221307 

16.005195, 102.226741 

16.000315, 102.228932 

15.997655, 102.217848 

หมูที ่7 ไฟฟา มีไฟฟาครบทุกครัวเรือน(การไฟฟาแกงครอดูแล) 

ประปา 1.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง 

         2.ประปาหมูบานแบบหอถงัสูง 

         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 

 

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 

หมูที ่8 ไฟฟา มีไฟฟาครบทุกครัวเรือน(การไฟฟาแกงครอดูแล) 

ประปา 1.ประปาหมูบานแบบหอถงัสูง 

         2.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง 

         3.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง 

ถนน 1. สายถนนลาดยางดงเย็นโคกม่ังงอย -สามแยกหวย

ไรซับผักกูด 

      2. สาย ทล.201 ขางปมน้ำมัน- พนังหินฮาว 

      3. สาย ทล.201 - พนังหินฮาว 

      4. สายถนนลาดยางดงเย็นโคกมั่งงอย – เขาพ้ืนที่

การเกษตร 

รถโดยสาร สายชัยภูม-ิชุมแพ, สายชัยภูม-ิขอนแกน 

สายกรุงเทพฯ-เชียงคาน 

การสื่อสารและโทรคมนาคม 

 

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 
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 AIS, dtac, Truemove, my By CAT, TOT 3G 

หมูที ่9 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, การสือ่สารและโทรคมนาคม 

 AIS, dtac, Truemove, my By CAT, TOT 3G 

 

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 

หมูที ่10 ไฟฟา มไีฟฟาครบทุกครัวเรือน(การไฟฟาแกงครอดูแล) 

ประปา 1.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง 

         2.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง 

ถนน 1. สายบานซับทอง - วัดปาน้ำผุด 

      2. สายบานซับทอง - บานหนองไฮ 

     3. สายขางวัดปาหวยไรซับสมบูรณ - พ้ืนที่การเกษตร

(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 

 

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 

หมูที ่11 ไฟฟา มีไฟฟาครบทุกครัวเรือน(การไฟฟาแกงครอดูแล) 

ประปา 1.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง 

         2.ประปาหมูบานแบบหอถงัสูง 

ถนน 1. สายวดัปาประชาแสนสขุ - ทล.2054 

      2. สายวัดปาประชาแสนสุข - ซับมวงไข 

      3. สาย ทล.201 - ฝายซบัหญาคา 

      4. สายภายในหมูบาน 

      5. สายรอบหมูบาน 

 

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 
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รถโดยสาร สายชัยภูม-ิชุมแพ, สายชัยภูม-ิขอนแกน 

สายกรุงเทพฯ-เชียงคาน, การสื่อสารและโทรคมนาคม 

AIS, dtac, Truemove, my By CAT, TOT 3G 

หมูที ่12 ไฟฟา มีไฟฟาครบทุกครัวเรือน(การไฟฟาแกงครอดูแล) 

ประปา 1.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง 

         2.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง 

         3.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง 

ถนน 1. สาย ทล. 2054 - เขาพื้นที่การเกษตร 

      2. สายหมูบาน - เขาพื้นทีก่ารเกษตร 

      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 

 

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 

หมูที ่13 ไฟฟา มีไฟฟาครบทุกครัวเรือน(การไฟฟาแกงครอดูแล) 

ประปา 1.ประปาหมูบานแบบหอถัง 

         2.ประปาหมูบานแบบหอถังสูง 

ถนน 1. สายโรงเรียนดงเย็นฯ - หมูบ าน(หลังที่ทำการ 

อบต.) 

      2. สาย ทล. 201 (โรงผลิตน้ำดื่ม) - บานดงเย็น 

รถโดยสาร สายชัยภูม-ิชมุแพ, สายชัยภูม-ิขอนแกน 

สายกรุงเทพฯ-เชียงคาน, การสื่อสารและโทรคมนาคม 

 AIS, dtac, Truemove, my By CAT, TOT 3G 

 

15.971519, 102.185455 

15.974005, 102.187403 

15.971539, 102.185359 

15.969958, 102.186653 

หมูที ่14 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 

 

15.962715, 102.179151 

15.961739, 102.180190 

15.958541, 102.179373 

รวม ไฟฟา.............2 ระบบ......ครบทุกครัวเรือน  



 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร พ.ศ. 2564-2570 หนา 10 

 

ประปา...........35.....บอ... 

ถนน............78..... เสนทาง…. 

รถโดยสาร........3... เสนทางเดินรถ... 

การสื่อสารและโทรคมนาคม...ครอบคุมทุกหมูบาน........ 

หมายเหตุ  วิธกีารระบุพิกัดทางภูมศิาสตร ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม “การหาคาพิกัดละติจูด ลองจิจูด จาก Google Maps” 

   

         1.1.9 แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร 

  (เขียนแสดงแผนที่เสี่ยงภยัของอปท. แยกตามประเภทภยัท่ีเกิดใน 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

1.2 สถานการณและแนวโนมการเกิดสาธารณภยั 

 1.2.1 สถานการณสาธารณภัย 

           สถานการณสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลหวยไร สวนใหญ
เกิดภัยจากวาตภัย  ภัยแลง  อัคคีภัย โดยมีปจจัยเสี่ยงมาจากพายุฤดูรอนโดยเฉพาะในพ้ืนที่หมูท่ี 1-14 ที่เกิด

ภัยขึ้นบอยครั้ง และจากสถานการณสาธารณภัยดังกลาว มักจะมีผูประสบภัยท่ีไดรับผลกระทบตอชีวิตและ
ทรัพยสิน ตั้งแตการบาดเจ็บเล็กนอยไปจนถึงข้ันรุนแรงเสียชีวิต 
          1.2.2 สถิติภัย (***ใสเฉพาะภัยที่เกิดข้ึนในพ้ืนทีข่อง อปท.***) 

สถานการณสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร ที่เกิดขึ้นและสรางความ

สูญเสยีตอชีวติ และทรัพยสินของประชาชนในรอบ 5 ปที่ผานมา (พ.ศ.2559-2563) มีดังนี ้ 

          (1) อัคคีภัย (Fire) 

ตารางที่ 1-1 :  สถิติการเกิดอัคคีภยัขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร  

พ.ศ. 
จำนวนคร้ัง      

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 

พื้นที่ประสบภัย 

(หมูที่/ชมุชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มลูคา 

ความเสียหาย 

(ลานบาท) 

จำนวนบานเรือน       

ที่เสียหายทั้งหลัง 

)หลัง(  

จำนวนบานเรือน      

ที่เสียหายบางสวน 

)หลัง(  

2559 41 ไฟปา - - - 

2560 21 ไฟปา - - - 
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2561 22 ไฟปา - - - 

2562 25 ไฟปา - - - 

2563 27 ไฟปา - - - 

รวม 136 ไฟปา - - - 

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

        (2) วาตภัย (Storm)   

ตารางที่ 1-2  :  สถิตกิารเกดิวาตภัยขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร 

พ.ศ. 
จำนวนคร้ัง      

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 

พืน้ที่ประสบภัย 

(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มลูคา 

ความเสียหาย 

(ลานบาท) 

จำนวนบานเรือน       

ที่เสียหายทั้งหลัง 

)หลัง(  

จำนวนบานเรือน      

ที่เสียหายบางสวน 

)หลัง(  

2559 4 2,5,6,7,9,11,12 - 64 121,080 

2560 - - - - - 

2561 - - - - - 

2562 5 1,5,6,7,8,10,11,12,14 - 26 69,302 

2563 3 1,2,3,4,5,6,7,9,11 - 32  

รวม 12  -          122  

   (ที่มา : องคการบรหิารสวนตำบลหวยไร ขอมลู  ณ  วันที่.......เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2564 ) 

         (3) อุทกภัย (Flood) 

ตารางที่ 1-3  :  สถิติการเกิดอทุกภัยขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร 

พ.ศ. 
จำนวนคร้ัง 

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 

พื้นที่   

ประสบภัย 

(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา 

ความเสียหาย 

(ลานบาท) 
จำนวน

ครวัเรือน      

ที่ประสบภยั  

พื้นที่

การเกษตร

เสยีหาย 

)ไร(  

จำนวนสตัว 

ที่รับผลกระทบ 

)ตัว(  

2559 - - - - - - 

2560 - - - - - - 

2561 - - - - - - 

2562 - - - - - - 

2563 - - - - - - 

รวม - - - - - - 

   (ที่มา : องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ขอมูล  ณ  วันที่.......เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ 2564 ) 
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         (4) ภัยจากดนิโคลนถลม (Landslide)  

ตารางที่ 1-4 :  สถติกิารเกดิภัยจากดินโคลนถลม ขององคการบรหิารสวนตำบลหวยไร 

พ.ศ. 
จำนวนคร้ัง     

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 

พื้นที่ประสบภัย 

(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสยีหาย มูลคา 

ความเสียหาย 

(ลานบาท) 

จำนวนบานเรือน

ที่ประสบภัย  

เสียชีวิต 

 )คน(  

บาดเจ็บ 

)คน(  

2559 - - - - - - 

2560 - - - - - - 

2561 - - - - - - 

2562 - - - - - - 

2563 - - - - - - 

รวม - - - - - - 

(ที่มา : องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ขอมูล  ณ  วันที่.......เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ 2564 ) 

         (5) แผนดนิไหวและสึนามิ (Earthquake and Tsunami) 

ตารางที่ 1-5  :  สถิตกิารเกิดภัยจากแผนดินไหวและสึนามิ องคการบริหารสวนตำบลหวยไร 

พ.ศ. 
จำนวนครั้งที่เกิดเหต ุ

(ครั้ง) 
สถานท่ีเกิดเหต ุ

ผลกระทบความเสียหาย 

มูลคาความเสียหาย 

(ลานบาท) 

จำนวน

ผูเสียชีวิต 

(คน) 

จำนวน

ผูบาดเจบ็ 

(คน) 

2559 - - - - - 

2560 - - - - - 

2561 - - - - - 

2562 - - - - - 

2563 - - - - - 

รวม - - - - - 

(ที่มา : องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ขอมูล  ณ  วันที่.......เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ 2564 ) 

                  (6) ภัยแลง (Drought) 

ตารางที่ 1-6  :  สถิติการเกิดภัยแลง องคการบริหารสวนตำบลหวยไร 

พ.ศ. 
จำนวนครั้งที่เกิดเหต ุ

(ครั้ง) 
สถานท่ีเกิดเหต ุ

ผลกระทบความเสียหาย 

มูลคาความเสียหาย 

(ลานบาท) 

จำนวน

ผูเสียชีวิต 

(คน) 

จำนวน

ผูบาดเจ็บ 

(คน) 

2559 - - - - - 
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2560 - - - - - 

2561 - - - - - 

2562 - - - - - 

2563 - - - - - 

รวม - - - - - 

(ที่มา : องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ขอมูล  ณ  วันที่.......เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ 2564 ) 

         (7) โรคระบาด (Pandemic)  

ตารางที่ 1-7  :  สถิติการเกิดโรคระบาด องคการบรหิารสวนตำบลหวยไร 

พ.ศ. 
จำนวนครั้งที่เกิดเหต ุ

(ครั้ง) 
สถานท่ีเกิดเหต ุ

ผลกระทบความเสียหาย 

มูลคาความเสียหาย 

(ลานบาท) 

จำนวน

ผูเสียชีวิต 

(คน) 

จำนวน

ผูบาดเจ็บ 

(คน) 

2559  -  -  -  -  - 

2560  -  -  -  -  - 

2561  -  -  -  -  - 

2562  -  -  -  -  - 

2563  -  -  -  -  - 

รวม  -  -  -  -  - 

(ที่มา : องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ขอมูล  ณ  วันที่.......เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ 2564 ) 

 

          (8) ภัยจากไฟปาและหมอกควัน (Forest Fire and Smoke)  

ตารางที่ 1-8  :  สถิติการเกิดไฟปาและหมอกควัน องคการบรหิารสวนตำบลหวยไร 

พ.ศ. 
จำนวนครั้งที่เกิดเหต ุ

(ครั้ง) 
สถานท่ีเกิดเหต ุ

ผลกระทบความเสียหาย 

มูลคาความเสียหาย 

(ลานบาท) 

จำนวน

ผูเสียชวีติ 

(คน) 

จำนวน

ผูบาดเจ็บ 

(คน) 

2559 41 ไฟปา - - - 

2560 21 ไฟปา - - - 

2561 22 ไฟปา - - - 

2562 25 ไฟปา - - - 

2563 27 ไฟปา - - - 

รวม 136 - - - - 
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(ที่มา : องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ขอมูล  ณ  วันที่.......เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ 2564 ) 

     (9) ภัยจากสารเคมี (Chemical incidents) 

ตารางที่ 1-9  :  สถติกิารเกิดภัยจากสารเคมี องคการบรหิารสวนตำบลหวยไร 

พ.ศ. 
จำนวนครัง้ท่ีเกิดเหต ุ

(ครั้ง) 
สถานท่ีเกิดเหต ุ

ผลกระทบความเสียหาย 

มูลคาความเสียหาย 

(ลานบาท) 

จำนวน

ผูเสียชีวิต 

(คน) 

จำนวน

ผูบาดเจ็บ 

(คน) 

2559 - - - - - 

2560 - - - - - 

2561 - - - - - 

2562 - - - - - 

2563 - - - - - 

รวม  - - - - 

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

 

 

 

 

         (10) ภัยจากการคมนาคม (Transportation) 

ตารางที ่1-10  :  สถิติการเกิดภัยจากสารเคม ีองคการบรหิารสวนตำบลหวยไร 

พ.ศ. 
จำนวนครัง้ท่ีเกดิเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานท่ีเกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 

มูลคาความเสียหาย 

(ลานบาท) 

จำนวน

ผูเสียชีวิต 

(คน) 

จำนวน

ผูบาดเจ็บ 

(คน) 

2559 - - - - - 

2560 - - - - - 

2561 18 - 2 15 - 

2562 3 - 1 17 - 

2563 15 - - 15 - 

รวม 36 - 3 47 - 

(ที่มา : องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ขอมูล  ณ  วันที่.......เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ 2564 ) 
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  1.3 สถานการณ/ความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตำบลหวยไร 

เขียนอธิบายถึงแนวโนมการเกิดสาธารณภัยที่เกิดขึ้นใน อปท. ในภาพรวม โดยระบุ สาเหตุปจจัยที่

กอใหเกิดสาธารณภัย ความลอแหลม ความเปราะบางที่กอใหเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยประเภท

ตางๆ        ในพ้ืนที่ โดยสามารถวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตำบลหวย

ไร ไดดังนี้  

ตารางที่ 1.11 : ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุท่ีทำใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
(ตัวอยางปจจัย/สาเหตุที่ทำใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสามารถปรับใหสอดคลองกับบริบทของ อปท. แตละ
อปท.) 

ประเภทของภัย 
ระดับความเสี่ยงภยั ปจจยั/สาเหตุ ที่ทำใหเกิดความเสี่ยงจาก

สาธารณภัย เสี่ยงสูง เสี่ยง      
ปานกลาง 

เสี่ยงตำ่ 

อุทกภัย หมูที ่..-..... หมูที ่....-... หมูที ่..1-14.. - ไมมีชุมชนอาศยัอาศยัอยูในพ้ืนที ่

   ประสบอุทกภัย 

 

ภัยแลง หมูที ่..1-14... หมูที ่....... หมูที ่....... ความลอแหลม 

1.พ้ืนที่สวนใหญเปนพื้นที่ราบสูง ลาดเชิง

เขา 

ความเปราะบาง  

1.ประชาชนสวนใหญทำอาชีพเกษตรกรจึง

มีความตองการใชน้ำ   ในปริมาณมากและ

ตอเนื่องทั้งป  

2.ประชาชนขาดจิตสำนักในการอนุรักษ

ตนน้ำลำธาร 

3.การปลูกพืชเชิงเดียวเปนจำนวนมาก 

ศกัยภาพ 

1.จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาแหลงน้ำ

ใตดิน 

2.พัฒนาองคการความรูสูหมูบานในการ

ทำการเกษตรแบบประสมประสาน 

3.สงเสริมการปลูกพืชใชน้ำนอยหรือเลี้ยง

สัตว 

วาตภยั หมูที ่....... หมูที ่.1-14.. หมูที ่....... ความลอแหลม 
1.อาคารบานเรือนมีสภาพการใชงานมา

นาน 

2.การกอสรางอาคารบานเรือนไมเปนไป
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ประเภทของภัย 
ระดับความเสี่ยงภยั ปจจยั/สาเหตุ ที่ทำใหเกิดความเสี่ยงจาก

สาธารณภัย เสี่ยงสูง เสี่ยง      
ปานกลาง 

เสี่ยงตำ่ 

ตามมาตรฐานการกอสราง 

ความเปราะบาง 
1.ประชาชนบางสวนขาดการติดตาม

ขาวสารจากทางการ 

2.ประชาชนยังไมใหความสำคัญในการ

ปองกันตนเองจากเหตุวาตภัย 

3.สภาพพื้นที่ตั้งอยูในเขตมรสุมเขตรอน 

ศักยภาพ 
1. การพัฒนาองคความรูใหกับประชาชน

เพ่ือรับมือกับวาตภัยในพื้นที่ของตนเอง 

อัคคภีัย หมูที ่....... หมูที.่.1-14.. หมูที ่....... ความลอแหลม 
1.การประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวน

ใหญ  

2.อาชีพเสริมหาของปา กอปญหาไฟปา

ตามมา 

3.อาคารบานเรือนมีระบบไฟฟาที่เกามาก 

4.ระบบไฟฟา อุปกรณไฟฟาแบบเกายัง

ไมไดรบัการปรับเปนจำนวนมาก 

ความเปราะบาง 
1.การทำการเกษตรยังยึดติดแบบเกาซึ่งยัง

ไม ได รับ การพัฒ นา เพื่ อการป องกัน

อัคคีภัยและสิ่งแวดลอม 

2.ประชาชนขาดจิตสำนึกตอสวนรวม 

กอใหเกิดปญหาอัคคีภัยอยูบอยครั้ง 

3.การขาดจิตสำนึกตอสังคม 

ศักยภาพ 
สรางความตระหนักในการดูแลความ

ปลอดภัยเรื่องการใชไฟฟา  

1. สงเสริมความรู แนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง

ในการระงับเกิดอัคคภีัยเบื้องตน 

2.หนวยงาน อปท.เพ่ิมศักยภาพโดยการ

จัดหาบุ คลากร  อุปกรณ   เครื่ องมือ 

รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ ในการปองกัน
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ประเภทของภัย 
ระดับความเสี่ยงภยั ปจจยั/สาเหตุ ที่ทำใหเกิดความเสี่ยงจาก

สาธารณภัย เสี่ยงสูง เสี่ยง      
ปานกลาง 

เสี่ยงตำ่ 

อัคคีภัย  

สารเคมีและ
วัตถุอันตราย 

หมูที ่....... หมูที ่....... หมูที ่..1-14.... ความลอแหลม 
1.ความจำเปนที่ตองใชสารเคมีในการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ความเปราะบาง 
1.สภาวะความเคยชินในการใชสารเคมีใน

ภาคการเกษตร 

2.ไมปฏิบัติตามคำแนะจากทาง

สาธารณสุข 

3.ประชาชนยังไมใหความสำคัญกับการ

ปองกันตนเองจากสารเคมี 

ศักยภาพ 
1.สงเสรมิความรูในการปองกันการใช

สารเคมีที่กอใหเกิดอันตราย 

2.สงเสริมใหทำการเกษตรปลอดสารพิษ 

3 .พ้ื น ที่  อ บ ต .ห ว ย ไร   ไม มี โร งงาน

อุ ต ส า ห ก ร ร ม ที่ มี ส า ร เค มี ใ น ก า ร

ประกอบการอยูในพ้ืนที ่

ฯลฯ     
 

     จากการวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใตฐานขอมูล

สถานการณสาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถี่การเกิดภัย และปจจัยที่ทำใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

สามารถจัดลำดับความเสี่ยงจากมากไปหานอยตามลำดับได ดังนี ้

ตารางที ่1-13  :  ลำดบัความเสี่ยงภัยขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร  

ภัยทีเ่กิดจากธรรมชาติ ภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย 

1. วาตภัย 

2. ภัยแลง 

3. อัคคีภยั 

4. อุทกภัย 

5. ภัยจากดินโคลนถลม 

1. อัคคีภัย (ไฟปา) 

2. ภาวะโลกรอน 

3. อุทกภัย 

4. …………. 

5. …………. 

 
1.4 ปฏิทินสาธารณภัยประจำป 
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      ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา มีการเกิดสาธารณภัยขึ้นบอยครั้งและเกิดข้ึนเปนประจำในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง จึงทำให (ระบุชื่อ อปท.) สามารถคาดการณการเกิดภัยไดมากข้ึน ไดแก อุทกภัย ภัยแลง วาต
ภัย อัคคีภัย      ไฟปา (ระบุเฉพาะประเภทภยัที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่) นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) 
ก็ยังเปนสาธารณภัยที่เกิดบอยครั้งมากขึ้น ซึ่งการคาดการณทำไดยากเพราะเปนพฤติกรรมของมนุษย เวนแต
ในบางชวงระยะเวลาหากมีการใชถนนมาก เชน เทศกาลตางๆ ก็มีแนวโนมจะเกิดมากขึ้น 
ตารางที่  1-13  :  ปฏิทินสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร  เพื่อเปนแนวทางในการ
เตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไวลวงหนาองคการบริหารสวนตำบลหวยไร จึงทำปฏิทินสาธารณ
ภยัที่เกิดขึ้นในพื้นท่ี ดังนี ้
 
 
 
 

ภัย/เดือน 
ระยะเวลาท่ีเกดิภยั 

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

 

อุทกภัย 

            

 

ภยัแลง 

 

 

           

 

แผนดินไหว 

            

 

พายุฤดูรอน 

 

 

           

 

อัคคีภัย 

ปใหม ตรุษจีน 

 
         

 

ปใหม 

 

ไฟปา 

            

อุบัติเหตุ

ทางถนน 

 

ปใหม 

   
สงกรานต 

        

ปใหม 

 

ภัยหนาว 

     

 

       

ฯลฯ             

 
หมายเหตุ : ……………… เฝาระวังตลอดท้ังป 
 
 
 

ฤดูแลง ฝนทิ้งชวง 
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บทท่ี ๒ 

นโยบายและยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภยั 
 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร  มีเปาหมายสูงสุด “การรูรับ-ปรับตัว-ฟน

เร็วทั่ว-อยางยั่งยืน” (Resilience) โดยนำกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร และกรอบแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสา

ธารณภัย ประกอบกับแนวโนมสถานการณภัยที่เพิ่มมากขึ้น พรอมทั้งบทเรียนการจัดการสาธารณภัยท่ีผานมา 

นำมาทบทวน ปรับปรุง และจัดทำแผนฉบับนี้ใหเปนไปตามขอเท็จจริงเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เพ่ือใหทุกหนวยงานใชเปนแนวทางในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมี

สาระสำคัญ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

2.1 นโยบายการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร 
องคการบริหารสวนตำบลหวยไร กำหนดนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหาร

สวนตำบลหวยไร ตามนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ดังนี้ 

2.1.1 มุ งเนนการลดความเสี่ ยงจากสาธารณภัยดวยการสรางความตระหนักรู ใหทุกภาคสวน 

ของสังคมไทยเขาใจความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือนำไปสูการประเมินความเสี่ยงและการใช

ขอมูลความเสี่ยงประกอบการวางแผน การลงทุน และการตัดสินใจอยางรูเทาทันภัย 

2.1.2 เสริมสรางความเขมแข็งการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนใหยกระดับมาตรฐานระบบ

การจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินของประเทศใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการทุกระดับ 

พรอมทั้งการบรรเทาทุกขและชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัยไดอยางรวดเร็ว ท่ัวถึง และทันตอเหตุการณ 

2.1.3 สรางระบบการฟนฟูอยางยั่งยืนโดยจัดใหมีการซอมสรางและฟนฟูใหกลับคืนสูสภาวะปกติโดยเร็ว

หรือดีกวาเดิม และปลอดภัยกวาเดิม เพ่ือลดความเสี่ยงเดิมและปองกันความเสี่ยงใหม  

2.1.4 สรางการเปนหุนสวนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยรวมกับหนวยงานเครือขาย 

ทัง้ภายในประเทศและระหวางประเทศ ใหครอบคลุมทุกมิติ 

2.1.5 เสริมสรางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปญญา โดยการยกระดับศักยภาพ

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ อปท. 

2.2 วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวนตำบลหวยไร 

(ให อปท. กำหนดวัตถุประสงคของแผนฯ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของของแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ/จังหวัด/อำเภอ) 

2.3 วิสัยทศัน 

(ให อปท.กำหนดวิสัยทัศนใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ/จังหวัด/อำเภอ) 

2.4 พันธกิจ 

(ให อปท. กำหนดพันธกิจใหสอดคลองกับพันธกิจของแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ/
จังหวัด/อำเภอ)  
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2.5 เปาหมาย 

 (ให อปท. กำหนดเปาหมายใหสอดคลองกับเปาหมายของแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ/จังหวัด/อำเภอ)  

2.6 ตัวชีว้ดัความสำเร็จในการจดัการความเสี่ยงจากสาธารณภยัของประเทศ แบงออกเปน 2 ตวัชี้วัด ไดแก 

ตวัชี้วดั เปาหมาย 

2.6.1 การลดความ

สูญ เสียและความ

เสียหาย  

(1) อัตราการเสียชีวิตจากสาธารณภัยตอประชากร 100,000 คน  

(2) จำนวนผูไดรับผลกระทบจากสาธารณภยัตอประชากร 100,000 คน  

(3) ความสูญเสียทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากสาธารณภัยโดยตรงตอผลิตภัณฑมวลรวม

ของประเทศ  

(4) ความเสียหายจากสาธารณภัยที่มีตอโครงสรางพื้นฐานที่สำคัญ และการหยุดชะงัก

ของบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน ในจำนวนนั้นรวมถึงสถานพยาบาลและสถานศึกษา 

ดวยการพัฒนาโครงสรางและบริการพื้นฐานใหมีความพรอมรับมือและสามารถฟนกลับ

ไดเร็วเม่ือเกิดสาธารณภัย  

2.6.2 ก า ร เ พิ่ ม

ศั ก ย ภ า พ ใน ก า ร

จัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัย  

(1) จำนวนแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีการบรรจุองคประกอบ

ประเด็นการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภยั 

(2) ความรวมมือระหวางประเทศดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยอยางยั่งยืน  

(3) ขีดความสามารถระบบเตือนภัย โดยการจัดหาเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ 

และประชาชนสามารถเขาถึงการแจงเตอืนภยัและขอมลูความเสีย่งสาธารณภัย  

2.7 ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภยั   

 ยุทธศาสตรของแผนฉบับนี ้เปนการตอบสนองตอวัตถุประสงค วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของแผน

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนยกระดับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยไปสูมาตรฐานตามหลัก

สากล      เพ่ือสรางการรูเทาทันภัยและภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวน ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ไดแก 

 ยุทธศาสตรที ่1 การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การจดัการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ 

 ยุทธศาสตรที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยัง่ยืน 

 ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 ยทุธศาสตรท่ี 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตใชนวัตกรรมดานสาธารณภัย 

 

 ยุทธศาสตรที่ 1 การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภยั 

 

 (1) เปาประสงค 

 (1.1)  เพ่ือจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยการลดความเปราะบาง และความลอแหลม 

พรอมทั้งการเพ่ิมขีดความสามารถในการเตรียมพรอมรบักับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
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 (1.2)  เพ่ือใหทุกภาคสวนดำเนินการลดความเสี่ยงที่มีอยูเดิมและปองกันไมใหเกิดความเสี่ยง

ใหม  

 (2) กลยุทธ 

 (2.1)  พัฒนาและสงเสรมิใหมีความเขาใจความเสี่ยงจากสาธารณภัยในทุกภาคสวน 

 (2.2)  พฒันามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภยั  

 (2.3)  สงเสริมใหทุกภาคสวนและทุกระดับเสริมสรางความเปนหุนสวนในการลดความเสี่ยงจากสา

ธารณภัย 

 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การจดัการในภาวะฉุกเฉินแบบบรูณาการ 

 

 (1) เปาประสงค 

    (1.1)  เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมี

มาตรฐาน เอกภาพ และยืดหยุน โดยการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนให

เกิดประสิทธภิาพและประสทิธิผล 

     (1.2)  เพือ่ใหผูประสบภัยไดรับความชวยเหลือบรรเทาทุกขอยางรวดเร็ว ทั่วถึง และทันตอเหตุการณ  

     (1.3) เพ่ือลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยใหนอย

ที่สุด  

 (2) กลยุทธ 

 (2.1) พัฒนามาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินอยางมีเอกภาพ 

 (2.2) พัฒนาระบบและเครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ 

 (2.3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข 

 

 ยุทธศาสตรที ่3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางย่ังยืน 

 

 (1) เปาประสงค 

  (1.1) เพื่อฟนฟูใหผูประสบภัยไดรับการสงเคราะหชวยเหลืออยางรวดเร็ว ทั่วถึง ตอเนื่อง  

เปนธรรม สอดรับกับความจำเปนในการใหความชวยเหลือ และสามารถกลับไป

ดำรงชีวิตไดตามปกติ 

  (1.2) เพื่อฟนฟูพื้นที่ประสบภัยใหมีการซอมสรางและฟนสภาพใหกลับคืนสูสภาวะปกติ

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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 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  

 (1) เปาประสงค 

  (1.1)  เพ่ือใหทุกภาคสวนมีความตระหนัก และเขารวมเปนหุนสวนในการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัยอยางยัง่ยืน  

  (1.2)  เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัยในระดับชาติและนานาชาต ิ

  (1.3)  เพ่ือยกระดับการประสานความชวยเหลือดานมนุษยธรรมอยางมีเอกภาพ 

 (2) กลยุทธ 

  (2.1)  เสริมสรางการเปนหุนสวนยุทธศาสตรดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระหวาง

ประเทศ 

  (2.2)  พัฒนาระบบการประสานความชวยเหลือดานมนุษยธรรมทีม่ีเอกภาพ 

  (2.3)  ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานดานมนุษยธรรม 

  (2.4)  สงเสริมความเปนประเทศที่มีบทบาทนำดานการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัย 

 

 ยุทธศาสตรที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตใชนวัตกรรมดานสาธารณภัย 

 

 (1) เปาประสงค 

  (1.1)  เพื่อเสริมสรางระบบบริหารจัดการ การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปญญา ใหการจัด         

การความเสี่ยงจากสาธารณภยัโดยระบบอัจฉริยะอยางมีประสิทธิภาพ 

  (1.2)  เพื่อสรางภูมิคุมกันดวยการรูเทาทันภัยใหกับประชาชนทุกชวงวัยอยางเสมอภาค 

และการมีสวนรวมของผูมสีวนไดสวนเสีย (Stakeholder) จากทุกภาคสวน 

 (2) กลยุทธ 

  (2.1)  พัฒนาระบบสารสนเทศดานสาธารณภัย 

  (2.2)  พัฒนาการจัดการองคความรูดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  (2.3)  พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภยัท่ีมีประสิทธภิาพ 

       (2.4)  สงเสรมิการลงทุนดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยแบบมีสวนรวมจากภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  

  (2.5)  เสรมิสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภยั 
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2564-2570 ฉบับนี้มุงตอบสนองตอยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อสรางความเชื่อมั่น

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบาทสำคัญเปนอยางมากใน

การเตรียมความพรอมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย หากไดรับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปญญา

ทองถิ่นก็จะสามารถทำใหชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภยั โดยการมีสวนรวมของคนหลากหลาย

กลุมในชุมชน 

ยุทธศาสตรที่ 1 
_________________________________________________ 

 

การมุงเนนการลด

ความเสี่ยง 

จากสาธารณภัย 

 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 
_________________________________________________ 

 

การจัดการในภาวะ

ฉุกเฉินแบบบูรณาการ 

 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 
_________________________________________________ 

 

การเพ่ิมประสิทธภิาพ

การฟนฟูอยางยัง่ยืน 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 
_________________________________________________ 

 

การสงเสรมิการเปน

หุนสวนระหวางประเทศ

ในการจัดการความเสีย่ง

จากสาธารณภยั 

ยุทธศาสตรที่ 5 
___________________________________________________ 

การเพ่ิมประสิทธภิาพระบบบรหิารจัดการและประยุกตใชนวัตกรรมดานสาธารณภัย 

แผนภาพที่ 2-1 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร 
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2.8 แหลงท่ีมาและวิธีการงบประมาณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการ

บริหารสวนตำบลหวยไร 

      2.8.1 งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที ่

 

งบประมาณ สาระสำคัญ 
 

     องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นแหงพื้นท่ี 
(1) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งงบประมาณรายจายประจำปในการปองกันและบรรเทา      

สาธารณภัยในเขตพื้นท่ีของตน เพื่อใชดำเนนิการตั้งแตระยะกอนเกิด ขณะเกดิและหลังเกิดสา

ธารณภัย โดยเฉพาะงบประมาณเพื่อใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนที่เกิดขึ้น

เฉพาะหนาและระยะยาว เชน การอพยพ การจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว การสงเคราะห

ชวยเหลือผูประสบภัย การสาธารณสุข การสื่อสาร การรักษาความสงบเรียบรอย และการ

สาธารณปูโภค เปนตน 

(2) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยในพ้ืนที่ของตนใหเปนไปตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  

ซึ่งกำหนดใหมีแผนและขั้นตอนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดหาวัสดุอุปกรณ 

เครื่องมือเครื่องใช และยานพาหนะ พรอมทั้งจัดใหมีเครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอื่นใดในการแจง 

ใหประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภยั 

(3) ใหมีการตั้งงบประมาณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ่นของตนตาม

กรอบแนวทางตามกฎหมายที่เก่ียวของ ไดแก 

1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข

เพ่ิมเติม มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตำบลมีหนาที่ตองทำในเขต

องคการบรหิารสวนตำบล (4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพ่ิมเตมิ 

มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหนาที่ตองทำในเขต

เทศบาล (1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 

มาตรา 53 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาทีต่องทำในเขตเทศบาล 

(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 50 

มาตรา 56 ภายใตบังคบัแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาที่ตองทำในเขตเทศบาล 

(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 53 

3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 

4) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง   

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

มาตรา 16 ให เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจ      

และหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น   

ของตนเอง (29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอำนาจหนาท่ีใน

การจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตน (22) การปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 
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- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน        

เรื่อง กำหนดอำนาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด 

- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

เรื่อง หลกัเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตำบล

ในการใหบริการสาธารณะ 

         5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน     

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงนิขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 

            - ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายขาดจากเงินสะสมไดไมเกินรอยละ 

สี่สิบของงบประมาณรายจายเพ่ือการลงทุนของปนัน้ โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน ภายใต

เงื่อนไข... 

             - ขอ 91 ภายใตบังคับขอ 89 ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึน้ ใหผูบริหารทองถ่ิน

อนุมัติใหจายขาดเงินสะสมไดตามความจำเปนในขณะนั้น โดยใหคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลัง

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 

          6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนิอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2559  

                    - ขอ 4 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่

ขอรบัเงนิอุดหนุนได... 

          7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอำนาจ

หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 แกไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

                   - ขอ 6 กรณีเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมวาจะ

มีการประกาศเขตใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือไมก็ตาม องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นสามารถดำเนินการชวยเหลือประชาชนในเบือ้งตน โดยฉับพลันทนัที เพ่ือ

การดำรงชีพ หรือบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา หรือระงับสาธารณภัย หรือเพ่ือคุมครองชีวิต 

และทรัพยสิน หรือปองกันภยันตรายที่จะเกิดแกประชาชนไดตามความจำเปน ภายใตขอบ

อำนาจหนาที่ตามกฎหมาย โดยไมตองเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

                     ในกรณีการชวยเหลือประชาชน เพ่ือเยียวยาและฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัย 

หรือการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการปองกันและระงับโรคติดตอ หรือการ

ชวยเหลอืเกษตรกรผูมีรายไดนอยใหเสนอคณะกรรมการใหความเห็นชอบกอน 

                   - ขอ 7 กรณีมีความจำเปนตองใหความชวยเหลือประชาชนเพ่ือเยียวยาหรือ

ฟนฟูหลังเกิดสาธารณภยั ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการ ดังนี ้

                             (1) กรณีมีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉินในพ้ืนที่ เกิดภัย ใหรายงานอำเภอ หรือจังหวัด หรือหนวยงานที่ เก่ียวของ     

เพื่อพิจารณานำเงินทดรองราชการเพื่อการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ ใหความชวยเหลือ

ผูประสบภัย 

                             (2) กรณีมิไดประกาศเขตใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉินในพื้นที่เกิดภัย ในการชวยเหลือประชาชน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาใหความชวยเหลอื 

                   - ขอ 11 การใหความชวยเหลือประชาชนผูประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติ
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ฉุกเฉิน มีลักษณะเปนการชวยเหลือทีจ่ำเปนที่ตองแกไขโดยฉับพลันในการดำรงชพีและความเปนอยู

ของประชาชน หรือเปนการซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิม อันเปนการบรรเทาความเดือดรอน

เฉพาะหนา องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถใหความชวยเหลือไดทันที ภายใตขอบอำนาจ

หนาที่ตามกฎหมาย 

                               กรณีสิ่งสาธารณประโยชน ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไดรับความเสยีหาย หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นวา การซอมแซม

ใหคืนสูสภาพเดิมจะไมคุมคาและการกอสรางใหมจะเกิดประโยชนตอทางราชการมากกวาให

เสนอคณะกรรมการเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบกอนการใชจายงบประมาณ โดยให

คำนงึถึงสถานะทางการเงนิการคลัง 

                 - ขอ 16 (1) การชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉินใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาใชจายงบประมาณชวยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑของ

กระทรวงการคลัง โดยอนุโลม 

                   - ขอ 18 กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จำเปนเรงดวน ใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเบิกจายจากงบกลาง ประเภทเงินสำรองจาย ในขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจำป โดยโครงการ ไมจำเปนตองอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

          8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560  

                    - ขอ 5 ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความจำเปนตองเบิกจาย

คาใชจายใหแกอาสาสมัคร เพ่ือเปนคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยั ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิเบิกจายได 

          9) ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจาย

ของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 

                     - ข อ  4  อ าสาสมั ค รที่ ได รับ ค ำสั่ งจ ากผู อ ำนวยการ  ผู บั ญ ชาการ 

นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย แลวแตกรณี เพ่ือการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภยัในเขตพ้ืนที่หรือนอกเขตพ้ืนทีไ่ดรับคาใชจายในอัตราตอคนตอวนั 

                      - ขอ 5 องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่สามารถจายคาใชจายใหแก

อาสาสมัครในสังกัดของตนตามขอ 4 ทั้งนี้ ใหคำนึงถึงฐานะทางการเงินการคลังขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินดวย... 

                     - ขอ 6 กรณีมีการสั่งใชอาสาสมัครซึ่งมิไดสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงพ้ืนที ่ใหตนสงักัดเบิกจายจากเงนิงบประมาณของสวนราชการ 

 
 
 

 2.8.2 งบกลาง 

งบประมาณ 
 

สาระสำคัญ 
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1. เงินทดรองราชการ          

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

วาดวยเงินทดรองราชการ     

เพือ่ชวยเหลือผูประสบภยัพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน  

เมื่อคาดหมายวาจะเกิดภัยพบิัติขึ้นในเวลาอันใกล หรือเกิดภัยพิบัติขึ้นในพ้ืนที่ใด ใหจังหวัด/

กรุงเทพมหานคร หรือสวนราชการท่ีมีเงนิทดรองราชการใชวงเงนิทดรองราชการในระหวาง

ที่ยังไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจาย มีวตัถปุระสงคเพ่ือดำเนินการชวยเหลอืโดย

เรงดวนตามความจำเปนและเหมาะสม โดยมุงหมายท่ีจะบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาของ

ผูประสบภัยพิบัติ แตมิไดมุงหมายท่ีจะชดใชความเสียหายใหแกผูใด การใชจายเงินตองเปน

คาใชจายที่จำเปนในการดำรงชีพและความเปนอยูของประชาชนหรือเปนการซอมแซมใหคืนสูสภาพ

เดิม อันเปนการบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา โดยไมสามารถใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือ

สรางสิ่งกอสรางใหมได ซึ่งการเบิกจายเงินใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราการ

ชวยเหลือที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีแนวทางการใชจายเงินทดรองราชการตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการ เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

ดังนี ้

 (1) วงเงินในเชิงปองกันหรือยับยั้ง เมื่อคาดหมายวาจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ขึ้นในเวลาอันใกล และจำเปนตองรีบดำเนินการโดยฉับพลัน ใหจังหวัด/กรุงเทพมหานคร  

ใชเงนิในเชิงปองกันหรือยบัยั้งภยัพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้นได โดยไมตองประกาศเขตการใหความ

ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉกุเฉิน ภายในวงเงนิไมเกิน 10,000,000  บาท  

   (1.1) ในกรณีกรุงเทพมหานคร ใหเปนอำนาจหนาที่ของกรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย โดยอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนผูมีอำนาจอนุมัติจายเงิน 

  (1.2) ในกรณีจังหวัดอ่ืน ใหเปนอำนาจของสำนักงานปองกันและบรรเทา     

สาธารณภัยจงัหวัด โดยผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอำนาจอนุมัติจายเงนิ 

  โดยการใชจายเงินใหเปนไปตามหลกัเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขที่กรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยักำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั   

  (2) วงเงินในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ เมื่อภัยพิบัติฉุกเฉินเกิดข้ึนในทองที่  

ใหผูมีอำนาจดำเนินการประกาศใหทองท่ีนั้นเปนเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน ตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

  (2.1) กรณีเกิดในกรุงเทพมหานคร ใหเปนอำนาจของอธิบดีกรมปองกัน  

และบรรเทาสาธารณภยั 

  (2.2) กรณีเกิดในจังหวัดอื่น ใหเปนอำนาจของผูวาราชการจังหวัดรวมกับ

คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภยัพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 

 เมื่อไดมีการประกาศใหทองที่น้ันเปนเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉินแลวใหสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการชวยเหลือผูประสบภัย

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการ     

เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบตัิกรณีฉุกเฉิน 

 

 

 

2. เงินสำรองจาย เพื่อกรณีฉุกเฉิน 

หรือจำเปนเรงดวนที่ตองดำเนนิการ 

กรณีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดมีความจำเปนตองใชจายงบประมาณ นอกเหนือจากที่ไดรับ

การจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรงบประมาณแลวไมเพียงพอและมีความจำเปนเรงดวนท่ีจะตอง
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งบประมาณ 
 

สาระสำคัญ 
 

โครงการตามนโยบายรัฐบาล 

 

รีบดำเนินการ เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ ใหสวนราชการขอรับจัดสรร

งบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสำรองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน ใหกระทำ

ไดในกรณีที่เปนรายจาย ดังน้ี  

 (1) เปนรายจายเพ่ือการปองกันหรือแกไขสถานการณอันมผีลกระทบตอความสงบ

เรียบรอยของประชาชน หรอืความมั่นคงของรัฐ 

  (2) เปนรายจายที่จำเปนตองจายเพื่อการเยียวยาหรอืบรรเทาความเสียหายจากภยัพิบัติ

สาธารณะรายแรง 

  (3) เปนรายจายที่ไดรับจัดสรรงบประมาณไวแลวแตมีจำนวนไมเพียงพอ

และมคีวามจำเปนเรงดวนของรัฐตองใชจายหรือกอหนี้ผูกพันงบประมาณโดยเร็ว 

 (4) เปนรายจายที่ไมไดรบัจัดสรรงบประมาณ แตมีภารกิจจำเปนเรงดวนที่จะตอง

ดำเนินการและตองใชจายหรือกอหนี้ผูกพันงบประมาณโดยเร็ว 

  ทั้งน้ี ใหดำเนินการตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายงบกลาง 

รายการเงินสำรองจาย เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน พ.ศ.2562 

       2.8.3 เงินนอกงบประมาณ เปนบรรดาเงนิทั้งปวงที่หนวยงานของรัฐจัดเก็บหรือไดรับไวเปน

กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอ่ืนใด ที่ตองนำสงคลัง แตมี

กฎหมายอนุญาตใหสามารถเก็บไวใชจายได โดยไมตองนำสงคลัง 

งบประมาณ 
 

สาระสำคัญ 
 

งบประมาณสนับสนุน      

จากองคกร/หนวยงานตาง ๆ 

ภาคเอกชน ทั้งในประเทศ  

และระหวางประเทศ 

เพ่ือสนับสนุนการดำเนินกิจการที่เก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกรมปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย เปนหนวยงานกลางในการประสานและผลักดันการดำเนินงาน

ใหเปนไปตามหลักการ ขอกำหนดและเงื่อนไขขององคกรผูใหการสนับสนุน และไมขัดแยง

กับแนวทางการดำเนินงานในแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ….   

โดยแบงเปนเงินบริจาค กองทุน และอื่นๆ ดังนี ้

(1) เงินบริจาค  คือ เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาค รวมทั้งดอกผลท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพยสิน

ดังกลาว โดยการใชเงินบริจาคใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงิน

หรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. 2526  และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การรับบริจาคและการใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2542 รวมถึงระเบียบ

กฎหมายที่เก่ียวของ   

(2) กองทุน คือ เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหกองทุน รวมทั้งดอกผลที่เกิดจากเงินหรือ

ทรัพยสินดังกลาว ซึ่งการใชกองทุนในการชวยเหลือผูประสบภัยใหเปนไปตามระเบียบ

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ เชน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรวีาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลอื

ผูประสบสาธารณภยั พ.ศ. 2542 เปนตน 

(3)  อื่น ๆ คือ เงนิสนับสนุนในการชวยเหลือผูประสบภัยทีน่อกเหนือจากเงินบริจาคและกองทุน  

   

 

 

 
งบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

งบประมาณรายจายประจำป 
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แผนภาพที ่2-1 : แหลงงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 3 

หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภยั 

3.1 วงจรการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัย  

 วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เปนแนวทางการจัดการสาธารณภัยที่อธิบายใหเห็นถึง

ลักษณะวงจร เพื่อรับมือกับภัยซึ่งมีลักษณะการเกิดที่ยากแกการคาดการณผลที่เกิดข้ึน ซึ่งอาจมีรูปแบบการเกิด 

งบกลาง 

งบนอกงบประมาณ 
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ไมซำ้เดิม และไมจำเปนตองเปนลำดับกอนหลังเสมอไป (Non Linear) จึงตองมีการดำเนินการในลักษณะเปนวงรอบ 

(Closed Loop) อยางตอเนื่อง ไมสามารถแยกสวนเฉพาะในแตละกระบวนการ ดังนั้น การจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัยจึงเปนการจัดการสาธารณภัยแบบองครวม (Holistic Approach) เพ่ือความปลอดภัยอยางยั่งยืน 

ตั้งแตการปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม การเผชิญเหตุ และบรรเทาทุกข ตลอดจนการฟนฟู 

ซึ่งการดำเนินการในแตละหวงเวลาการเกิดสาธารณภัยอาจมีความคาบเก่ียวกัน (Over lap) รวมทั้งระยะเวลา

ในการดำเนินการข้ึนอยูกับความรุนแรงของภัยเปนสำคัญ ดงัแผนภาพที่ 3-1 

 
ปรับจากที่มา : TorqAid. (2016). TorqAid disaster risk management framework: seven key diagrams. 

https://www.preventionweb.net. (2019, November :25) 

แผนภาพที ่3-1 วงจรการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภยั (Disaster Risk Management : DRM) 

เพ่ือความปลอดภัยอยางยั่งยืน (Resilience) 

 

3.2 กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ในการดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยใน (ระบุชื่อ 

อปท.) จะมีองคกรที่เก่ียวของในการอำนวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติตั้งแตระดับประเทศ 

ซึ่งกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร  ตองมีการเชื่อมโยงและรับ

นโยบายแผนงานแนวทางมาดำเนินการ รวมทั้งการประสานกับหนวยงานบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับ

อำเภอ และระดับจังหวัดดวย 

3.2.1  ระดบันโยบาย 



 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร พ.ศ. 2564-2570 หนา 31 

 

  (1) คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.)  

   มีหนาที่กำหนดนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ บูรณาการพัฒนาระบบ

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหวางหนวยงานของรัฐและหนวยงานภาคเอกชนใหมีประสิทธิภาพ    

โดยมีองคประกอบ และอำนาจหนาที่ตามที่ระบุในมาตรา 6 และมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติปองกัน         

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

 (2) คณะกรรมการปองกันอบุัติภัยแหงชาติ (กปอ.)   

  มีหนาที่เสนอนโยบายเก่ียวกับการปองกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ

และประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ โดยมีองคประกอบ และอำนาจหนาท่ีตามระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. 2564 

 (3) คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภยัพิบัตแิหงชาติ (กภช.)  

  มหีนาที่เสนอ และจัดทำมาตรการ แนวทาง นโยบาย แผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบตัิ

แหงชาติ แผนงาน และโครงการในการบรหิารระบบการเตือนภยัพิบัตแิหงชาติ เพ่ือเปนกรอบในการดำเนินงาน

ของหนวยราชการท่ีเก่ียวของ โดยมีองคประกอบ และอำนาจหนาที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวย

การบริหารระบบการเตอืนภัยพิบัติแหงชาต ิพ.ศ. 2552 และที่แกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2562 

3.2.2 ระดับปฏิบัต ิ

  กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระดับปฏบิัติเปนศูนยกลางในการอำนวยการและการประสานการ

ปฏิบัติของหนวยงานและภาคสวนตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายใตแนวคิด 

“ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) )” โดยเรียกชื่อวา กองบัญชาการปองกัน        

และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ/กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ มีหนาที่            

ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยดวยการบังคับบัญชา อำนวยการ ควบคุม กำกับ และประสานการ

ปฏิบัติ ระหวางภาคสวนตั้งแตภาวะปกติจนถึงเมื่อคาดวาจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัย โดยจะตองมีการกำหนด

โครงสราง อำนาจหนาท่ี และมอบหมายเจาหนาที่ปฏิบัติงานในภารกิจหนาที่ตาง ๆ และตองมีการจัดทำ     

แนวปฏิบัติหรือคูมือการปฏิบัติงานตามขั้นตอนในแตละระดับการปฏิบัติการ (Level of Activation) รวมท้ัง 

ตองจัดใหมีสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities) สำหรับการปฏิบัติงาน โดยเมื่อเกิดหรือคาดวาจะ

เกิดสาธารณภยัข้ึนกลไกดังกลาวจะปรับเขาสูกระบวนการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินโดยการจัดตั้ง “ศูนยบัญชาการ

เหตุการณ” ขึ้น ซึง่แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งองคกรปฏิบตักิารจัดการในภาวะฉุกเฉินจะกลาวตอไปในบทที่ 5 

 (1) กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 

  ทำหนาที่บังคับบัญชา อำนวยการ ควบคุม กำกับ ดูแลและประสานการปฏิบัติการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ โดยมีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยเปนผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และปลัดกระทรวงมหาดไทย 

เปนรองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ 3)      

มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และกรณีการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ ง (ระดับ 4)                 

มนีายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีทีไ่ดรบัมอบหมาย เปนผูควบคมุสั่งการ และบัญชาการ 

 (2) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
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 ทำหนาที่ประสานงาน บูรณาการขอมูล และการปฏิบัติการของหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งใน
สวนของสรรพกำลัง เครื่องมืออุปกรณ แผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหา         
สาธารณภัยท้ังระบบในภาวะปกติ และในภาวะใกลเกิดภัย ทำหนาที่เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตาม และเฝาระวัง
สถานการณ รวมถึงวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของ ประเมินสถานการณ และแจงเตือนภัยพรอมทั้งรายงาน        
และเสนอความเห็นตอผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแตระดับ
การจัดการสาธารณภัยเพ่ือตัดสินใจในการรับมือ โดยมีอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย              
เปนผูอำนวยการกลาง  
 (3)  กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
   ทำหนาที่อำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในพ้ืนที่จังหวัดท่ีรับผิดชอบ โดยมีผูวาราชการจังหวัด/ผูอำนวยการจังหวัด เปนผูอำนวยการ       
รองผูวาราชการจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนรอง
ผูอำนวยการ ทั้งนี้ ใหมีการจัดประชุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดั อยางนอยปละ 2 ครั้ง  

 (4)  กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

   ทำหน าที่ อำนวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิ บั ติ ในการป องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทำแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย 

ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมท้ังดำเนินการสนับสนุน 

การปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเปนหนวยเผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รบัผิดชอบ

โดยมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผูอำนวยการเปนผูรับผิดชอบ มีอำนาจหนาที่และแนวทางปฏิบัติ

ตามหมวด 3 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ องคประกอบและอำนาจหนาท่ี       

ใหเปนไปตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกำหนด 

  (5)  กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัสำนักงานเขต (กอปภ.สนข.)  

   ทำหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน  

และมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการกรุงเทพมหานครตามที่ไดรับมอบหมาย โดยใหสวนราชการและหนวยงาน

ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งภาคเอกชนท่ีอยูในเขตพ้ืนที่รวมปฏิบัติงานในกองอำนวยการปองกันและบรรเทา

สาธารณภยัสำนกังานเขต 

 

 

 (6) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัอำเภอ (กอปภ.อ.) 

 ทำหนาท่ีอำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติ กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                 

ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผูวาราชการจังหวัดหรือกองอำนวยการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอำเภอ/ผูอำนวยการอำเภอ เปนผูอำนวยการ      

ทั้งนี้ ใหมีการจัดประชุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ อยางนอยปละ 2 ครั้ง  

 (7) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 

   ทำหนาทีอ่ำนวยการ ควบคุม ปฏิบตัิการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตแุละแจงเตือนภัย

เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน พรอมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเมืองพัทยา  

ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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อำเภอ  รวมถึงมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้ง 

สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดตอหรือใกลเคียง  

หรือเขตพื้นที่อ่ืนเมื่อไดรับการรองขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา/ผูอำนวยการเมืองพัทยา เปนผูอำนวยการ ทั้งนี้ ใหมีการ

จัดประชมุกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

 (8) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.) 

   ทำหนาที่อำนวยการ ควบคมุ ปฏิบตักิารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตแุละแจงเตือนภัย

เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พรอมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล 

ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อำเภอ รวมถึงมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้ง 

สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดตอหรือใกลเคียง  

หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อไดรับการรองขอ โดยมีนายกเทศมนตรี/ผูอำนวยการเทศบาล เปนผูอำนวยการ  ทั้งนี้ ใหมีการจัด

ประชมุกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาล อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

  (9)  กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบล (กอปภ.อบต.) 
 ทำหนาที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจงเตือนภัย

เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน พรอมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหาร

สวนตำบลใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยอำเภอ รวมถึงมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามที่ไดรับมอบหมาย 

พรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดตอหรือใกลเคียง 

หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อไดรับการรองขอ โดยมีนายกองคการบริหารสวนตำบล/ผูอำนวยการองคการบริหาร        

สวนตำบลเปนผูอำนวยการ ทั้งนี้ ใหมีการจัดประชุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการ

บริหารสวนตำบล อยางนอยปละ 2 ครั้ง และมีองคประกอบ ดังนี ้

 

 

 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร 

ประกอบดวย 

1. นายกองคการบริหารสวนตำบลหวยไร ผูอำนวยการ 

2. ปลัดองคการบริหารสวนตำบลหวยไร รองผูอำนวยการ 

3. ผูอำนวยการสวนกองคลัง กรรมการ 

4. ผูอำนวยการสวนการศกึษา กรรมการ 

5. ผูอำนวยการสวนกองชาง กรรมการ 

6. เจาหนาที่/พนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ 

7. กำนัน/ผูใหญบาน/ผูนำชุมชน กรรมการ 

8. ผูแทนหนวยงานของรัฐที่นายอำเภอเห็นสมควรแตงตัง้ กรรมการ 
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9. ผูแทนสถานศึกษาที่นายกองคการบริหารสวนตำบลหวยไร เห็นสมควรแตงตั้ง

กรรมการ 

 

กรรมการ 

10. ผูแทนองคการสาธารณกุศลในพ้ืนที ่ที่นายก องคการบริหารสวนตำบลหวยไร

เห็นสมควรแตงตัง้ 

 

กรรมการ 

12. ผูอำนวยการสวน........... กรรมการและเลขานุการ 
 

หมายเหตุ อาจปรับเปล่ียนและเปลี่ยนแปลงกรรมการไดตามที่นายอำเภอเห็นสมควร 

 
 

อำนาจหนาที ่

1.  จัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผน    

ที่เกี่ยวของเพื่ออำนวยการ ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

2.  กำหนดแนวทางปฏิบตัิเพ่ือลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย เชน จัดใหมี

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนตน  

3. จัดตั้งทีมเฝาระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะหสถานการณสาธารณภัย และแจงเตือนภัยเม่ือเกิด   

หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ และใหจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉนทองถ่ิน เพ่ือควบคุม         

และบัญชาการ การเผชิญเหตุสาธารณภัยในพ้ืนที่ 

4. รวบรวม จัดทำคลังขอมูลทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และฐานขอมูลความเสี่ยงภัย

ในพ้ืนทีอ่ปท. 

5.  ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

6. สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนที่หรือพ้ืนที่

ใกลเคยีงเม่ือไดรบัการรองขอ 
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แผนภาพที ่3-2   กลไกการจดัการความเสี่ยงจากสาธารณภยั 

3.3 บทบาท หนาที่ และแนวทางปฏบิตัิรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของระดบั อปท. 

3.3.1 การปฏิบัติรวมกับอำเภอและจังหวัด 

(1) จัดเจาหนาที่ประสานอำเภอและจังหวัด ในชวงระยะขณะเกิดภัย พรอมทั้งรายงานสถานการณ    

สาธารณภัยทีเ่กิดขึ้นตามขอเท็จจริงเปนระยะๆ 

(2) กรณีสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรงใหประสานขอกำลังสนับสนุนจากกองอำนวยการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/จังหวัด ตามลำดับ 

3.3.2 การปฏิบัตริวมกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ขางเคียง 

(1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นท่ีขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร และสาธารณภัยมีความ

รุนแรงขยายเปนวงกวาง ใหผูอำนวยการทองถิ่นองคการบริหารสวนตำบลหวยไร รายงานผูอำนวยการอำเภอ 

พรอมทั้งประสานกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ซึ่งมีพื้นที่

ติดตอหรอืใกลเคียง) ใหสนบัสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัท่ีเกิดขึ้น 

(2) เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตำบลโคกมั่งงอย องคการบริหารสวน

ตำบลชองสามหมอ ซึ่งมีพ้ืนที่ติดตอหรือใกลเคียง ใหผูอำนวยการทองถ่ินองคการบริหารสวนตำบลหวยไร ให

การสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึน เพ่ือเปนการบูรณาการและการประสานการ

ปฏิบตังิานรวมกัน 
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3.3.3 การปฏิบัตริวมกับหนวยทหารในพืน้ท่ี 

ในการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมระหวางพลเรือนกับทหารนั้น จะตองมี     

การประสานงานกันอยางใกลชิด เพื่อเปนการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอำนวยการปองกัน          

และบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร และศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น องคการบริหาร

สวนตำบลหวยไรกับ (ระบุหนวยงานทหารในพ้ืนท่ี) ทั้งนี้ ฝายทหารอาจพิจารณาจัดตั้งศูนยประสานงานหรือ

ศูนยปฏิบัติงานรวมระหวางพลเรือนกับทหาร ขึ้นอยูกับระดับของหนวยและสถานการณสาธารณภัยนัน้ๆ โดยมี

แนวทางปฏิบัติสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม แผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2564 และขอตกลงวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหวาง

ผูอำนวยการจังหวัดกับหนวยงานทหารในพ้ืนท่ี ท้ังนี้รายละเอียดการแบงมอบพ้ืนที่ในการชวยเหลือ

ผูประสบภัยพิบัตขิองหนวยทหาร 

3.3.4 การปฏบิตัิรวมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร  เปนศูนยกลางใน

การประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือใหสามารถติดตอประสานงาน สั่งการ รายงาน 

การปฏิบัติและสถานการณระหวางทุกหนวยงานที่เก่ียวของไดอยางตอเนื่อง รวดเร็ว และเชื่อถือได โดยมีแนวทาง

ปฏิบตั ิดงันี้ 

(1) จัดเจาหนาที่ประสานงานกับศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตำบลหวยไร (กรณีเกิด

สาธารณภัย) เพื่อรวมปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัยใหเปนไป

อยางมีเอกภาพ 

(2) จัดทำแผนประสานงานกับองคการสาธารณกุศล และใหองคการสาธารณกุศล ในจังหวัด       

จัดเจาหนาที่ประสานงานกับองคการบริหารสวนตำบลหวยไร  ตลอด 24 ชั่วโมง  พรอมอุปกรณและบุคลากรที่

สามารถปฏบิัติภารกิจได 

(3) องคการบริหารสวนตำบลหวยไร และโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพประจำตำบล รวมกับองคการ

สาธารณกุศลจัดทำแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจาหนาที่ อุปกรณ และเครื่องมือ เพื่อการ

ปฏิบตัิงานขององคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแตละระดับ 

(4) กรณีที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ถาองคการสาธารณกุศลไปถึงพื้นท่ีประสบภัยกอน เจาหนาที่

ผูรับผดิชอบ ใหกั้นเขตพื้นที่อันตรายและกันไมใหผูทีไ่มเก่ียวของเขาไปยังพ้ืนที่อันตราย พรอมทัง้แจงหนวยงาน

หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยทันที เพ่ือดำเนินการควบคมุสถานการณสาธารณภัย 

(5) กรณีที่ไดรับการประสานจากองคการบริหารสวนตำบลหวยไรหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ เชน 

ตำรวจ เทศบาล เปนตน ใหองคการสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และใหรายงานตัวที่

ศนูยปฏิบัตกิารฉุกเฉินหรือผูอำนวยการทองถิ่น เพ่ือรับมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ 

(6) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ใหองคการสาธารณกุศล องคกรเอกชน ชวยเหลือ เจาหนาท่ี        

หรือหนวยงานที่เก่ียวของในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ และพื้นที่รองรับการอพยพ ประสาน

หนวยแพทยและพยาบาล อีกทั้งใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนแกผูประสบสาธารณภัย พรอมท้ังลำเลียง
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ผูไดรบับาดเจ็บสงโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพประจำตำบล โรงพยาบาลประจำอำเภอ รวมทั้งอพยพชวยเหลือ   

ผูประสบสาธารณภัยไปยังท่ีปลอดภัยหรือพื้นทีร่องรับการอพยพ 

ตารางที ่3-1 : รายนามภาคประชาสงัคม และองคการสาธารณกุศลในพืน้ท่ี (ระบชุื่อ อปท.) 

ลำดับท่ี รายนามภาคประชาสังคม 

และองคการสาธารณกศุล 

โทรศัพท/โทรสาร รายชื่อผูประสานงาน 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

    4. 

    5. 

มูลนิธิสวางคุณธรรม จ.ชัยภูม ิ

จุดหวยไร 

มูลนิธสิวางพทุธธรรมแกงครอ 

อ.แกงครอ  จ.ชัยภูม ิ

มลูนิธิรวมกตัญู จุดอำเภอ 

คอนสวรรค จ.ชัยภูม ิ

……………………………………… 

……………………………………… 

 

082-1957144 

 

       - 

 

061-4962704 

 

 

นายวิชาญ   แจงไสว 

 

           - 

 

ส.ต.สมปอง  บัวพิมพ 

 

 

3.4 ขอบเขตสาธารณภัย 

ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติฉบับนี้ ใหเปนไปตามความหมาย 

“สาธารณภัย” ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ดังนี ้

“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวน้ำ                     

การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ                   

มีผูทำให เกิดขึ้น  อุบัติ เหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่ งกอให เกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน                  

หรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และ

การกอวินาศกรรมดวย” 

3.5 ระดับการจัดการสาธารณภัย 

ระดับการจัดการสาธารณภัยแบงเปน 4 ระดับ ทั้ งนี้  ขึ้นกับพ้ืนที่  ประชากร ความซับซอน หรือ

ความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ตลอดจนศักยภาพดานทรัพยากร ที่ผูมีอำนาจตามกฎหมายใชดุลย

พินิจในการตัดสนิใจเก่ียวกับความสามารถในการเขาควบคุมสถานการณเปนหลกั ดังนี ้

ระดบั การจัดการ ผูมีอำนาจตามกฎหมาย 

1 สาธารณภยัขนาดเล็ก ผูอำนวยการอำเภอ ผูอำนวยการทองถ่ิน และ/หรือ 

ผูชวยผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม และสั่งการ 

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผูอำนวยการจังหวัด หรอืผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร  

ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ 

3 สาธารณภัยขนาดใหญ  ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ   

ควบคมุ  สั่งการ และบัญชาการ 
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4 สาธารณภยัรายแรงอยางยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีทีน่ายกรัฐมนตรีมอบหมาย  

ควบคมุ  สั่งการ และบัญชาการ 

เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลหวยไร นายกองคการ

บริหารสวนตำบลหวยไร ในฐานะผูอำนวยการทองถิ่นตามพระราชบัญญัตปิองกันและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 

2550 มาตรา 20 จะเขาดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่โดยเร็วเปนลำดบัแรก มีอำนาจสั่ง

การ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานและอาสาสมัคร รวมทั้งติดตามสถานการณที่เกิดข้ึน 

ประเมินโอกาสการขยายความรุนแรงของภัย เพ่ือรายงานนายอำเภอใหเสนอตอผูวาราชการจังหวัดพิจารณา

ประกาศหรือยกระดับของภยัจากสาธารณภยัขนาดเลก็เปนสาธารณภัยขนาดกลางตอไป 

3.6 กฎหมายและระเบียบทีเ่กีย่วของกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เปนกฎหมายหลักในการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัยของประเทศ โดยมีกฎหมาย/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คำสั่งอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวของสนับสนุนการจัดการ       

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี ้

3.6.1 กฎหมายหลัก 

พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และอนุบัญญัติที่เก่ียวของ รวม 9 ฉบบั ไดแก 

(1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการชดเชยความเสียหายแกผูเสียหายจากการบำบัดภยันตราย

จากสาธารณภยั พ.ศ. 2554 

(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2553 

(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการแตงตั้งและการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 

(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองกรณีผูประสบภัย 

หรือเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน รองขอหลักฐานเพ่ือรับการสงเคราะห หรือบริการอื่นใด พ.ศ. 2552 

(5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจำตัวเจาพนักงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2554 

(6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

(7) ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัคร     

ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2560 

(8) ประกาศกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องแบบหนังสือรับรองผูประสบภัย 

(9) ประกาศกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใชจาย         

เงินทดรองราชการในเชิงปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณฉีุกเฉนิ 

 3.6.2 กฎหมาย/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คำสั่ง ที่สำคญัเพื่อการสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย   
  (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม         
และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีทีเ่กี่ยวของ ไดแก 
 (1.1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม  
 (1.2) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประสานงานดานสาธารณูปโภค พ.ศ. 2540  
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 (1.3) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือผูประสบ
สาธารณภยั พ.ศ. 2542 
 (1.4) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ีวาดวยการปองกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. 2547 
 (1.5) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารทรัพยากรน้ำแหงชาต ิพ.ศ. 2561  
  (1.6) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ พ.ศ. 2552 
และที่แกไขเพ่ิมเติม  
  (1.7) ระเบยีบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพิ่มเติม   
    (1.8) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ีวาดวยคณะกรรมการบรหิารสินเชื่อเกษตรแหงชาติ พ.ศ. 2541  
  (2)  ระเบียบกระทรวงการคลังที่เกีย่วของ ไดแก 
  (2.1) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 
       - หลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภยัพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 
  (2.2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือคนไทยใน
ตางประเทศ พ.ศ. 2562 
  (2.3) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือใชจายกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน
ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. 2562 
    (2.4) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินทดรองราชการเพื่อการปองกันและขจัด
ภาวะมลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. 2527  

  (3) พระราชบัญญตั/ิ ระเบียบ ประกาศ/ คำสั่งอื่นๆ  

  (3.1) พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 

  (3.2) พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

  (3.3) พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 

  (3.4) พระราชบัญญตักิาชาด พ.ศ. 2499 

  (3.5) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศกัราช 2457 

 (3.6) พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 

 (3.7) พระราชบัญญัติสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏบิัติงานของชาติ

หรือการปฏิบัติตามหนาทีม่นษุยธรรม พ.ศ. 2543 

 (3.8) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 

 (3.9) พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542 

 (3.10) พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการงาน พ.ศ. 2554 

 (3.11) พระราชบัญญัติสงเคราะหขาราชการ ผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุ

ปฏบิัตริาชการ พ.ศ. 2546 

 (3.12) พระราชบัญญัตจิัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 

 (3.13) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 

 (3.14) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 

 (3.15) พระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร 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) พระราชบัญญัตวิตัถุอันตราย พ.ศ. 2535 

 (3.20) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 

 (3.21) พระราชบัญญตัคิวบคมุยุทธภณัฑ พ.ศ. 2530 

 (3.22) พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490 

 (3.23) พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 

 (3.24) พระราชบัญญตัิองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 

 (3.25) พระราชบัญญตัเิทศบาล 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) พระราชบัญญัตทิรัพยากรนำ้ พ.ศ. 2561 

 (3.31) พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 

 (3.32) พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพงตอความเสียหายจากมลพษิน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. 2560 

 (3.33) พระราชบัญญัตกิารชวยเหลือกูภัยทางทะเล พ.ศ. 2550 

 (3.34) พระราชบัญญัตสิาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 (3.35) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

 (3.36) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 

 (3.37) พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ.2522 

 (3.38) พระราชบัญญัตกิารนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 

 (3.39) พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2535 

 (3.40) พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 

 (3.41) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485 

 (3.42) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมอืง พ.ศ. 2535 

 

บทท่ี 4 

การปฏิบัติกอนเกิดภัย 

ยุทธศาสตรที่ 1 : การมุงเนนการลดความเสีย่งจากสาธารณภัย 

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเปนแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการลดโอกาสของความรุนแรง     

และผลกระทบที่เกิดจากสาธารณภัยไดดวยการประเมินความเสี่ยง เพ่ือนำมากำหนดนโยบาย แผน และมาตรการ       

เพื่อแกไขตนเหตุของปญหาในการลดความเสี่ยงที่เกิดแกชุมชนและสังคม โดยการมุงเนนการลดความเสี่ยงที่มีอยูเดิม   

และปองกันไมใหเกิดความเสี ่ยงใหมดวยการลดความลอแหลม ลดปจจัยที ่ทำใหเกิดความเปราะบาง        
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และเพ่ิมศักยภาพในการจัดการใหสังคมมีความพรอมในการเผชิญเหตุ และฟนฟูใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม    

อันนำไปสูการรูรับ - ปรับตัว - ฟนเร็วทั่ว - อยางยั่งยืน (Resilience)  

ความเสีย่งจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัยทำใหเกิดการสูญเสียตอชวีิต 

รางกาย ทรัพยสิน ความเปนอยูและภาคบริการตางๆในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ หวงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต  

ซึ่งสามารถแทนดวยสมการแสดงความสัมพันธของปจจัยท่ีเก่ียวของกับความเสี่ยง ไดแก ภัยความลอแหลม 

ความเปราะบางและศักยภาพ ดงันี้ 

 

ความเสี่ยง  (Risk) = 

 
 

 

การวิเคราะหความเสี่ยง, การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการกำหนด

ลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะหภัยที่เกิดข้ึนและประเมินสภาวะการเปดรับตอ

ความเสี่ยง (exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity) ในการรับมือของชุมชน   

ที่อาจเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน การดำรงชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนการวิเคราะหความนาจะเปนในการ

เกิดผลกระทบจากภัยในพ้ืนทีห่นึ่ง ๆ มีประโยชนในการวางแผนเพ่ือจัดการความเสี่ยงอยางมีระบบ 

   ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษยที่อาจนำมา

ซึง่ความสูญเสียตอชีวติ ทรพัยสิน ตลอดจนทำใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอม 

ความลอแหลม (Exposure) หมายถึง การท่ีผูคน อาคารบานเรือน ทรัพยสิน ระบบตางๆ 

หรือองคประกอบใดๆ มีที่ตั้งอยูในพ้ืนที่เสี่ยงและอาจไดรับความเสียหาย 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ทำใหชุมชนหรือสังคม

ขาดความสามารถในการปกปองตนเอง ทำใหไมสามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไมสามารถฟนฟูไดอยาง

รวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปจจัยเหลานี้มีอยูในชุมชนหรือสังคมมานานกอนเกิดสาธารณภัย 

และอาจเปนปจจัยทีท่ำใหผลกระทบของภัยมีความรนุแรงมากขึ้น 

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถที่จะกระทำการอยางใดอยางหนึ่ง หรือความสามารถ     

ที่อาจจะพัฒนาตอไปใหเปนประโยชนมากขึน้ 

4.1 แนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในแตละประเทศไมสามารถดำเนินการใหบรรลุเปาหมายได 

โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง เนื่องจากสาธารณภัยเปนเรื่องของคนทุกคน  

จึงจำเปนตองมีการกำหนดแนวทางใหดำเนินการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยรวมกันทุกภาคสวนของประเทศ 

ทั้งนี้ ระดับสากลและระดับภูมิภาคไดมีการจัดทำกรอบการดำเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการลดความเสี่ยง   

จากสาธารณภัยใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธผิล และไดมีการยอมรับแนวคิดในการปฏบิัติการเพ่ือลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัย หรือ Disaster Risk Reduction: DRR ข้ึน เพ่ือให เข าใจความเสี่ ยงจากสาธารณภัย  

เสริมสรางศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ลงทุนดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพ่ือใหมี

ภัย (Hazard)  x  ความลอแหลม (Exposure)  x  ความเปราะบาง (Vulnerability) 

        ศักยภาพ (Capacity) 
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ภูมิคุมกันในการพรอมรับมือและฟนคืนกลับไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมพรอมในการ

เผชิญเหตุสาธารณภัยอยางมีประสิทธิภาพ และการฟนสภาพและซอมสรางใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม

ในชวงการฟนฟ ู

4.2 เปาประสงค 

4.2.1 เพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยการลดความเปราะบาง และความลอแหลม พรอมทั้งการ

เพ่ิมขีดความสามารถในการเตรียมพรอมรบักับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

4.2.2 เพ่ือใหมมีาตรการ ใหทุกภาคสวนลดความเสี่ยงที่มอียูเดมิและปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงใหม 

4.3 กลยุทธการมุงเนนการลดความเสีย่งจากสาธารณภัย 

 

    

 

(1) แนวทางปฏิบตัิในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพืน้ท่ี 

องคการบริหารสวนตำบลหวยไร มีแนวทางการปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ดงันี้ 

 (1.1) สงเสรมิและสนับสนุนใหมีกระบวนการประเมินความเสี่ยง ประกอบดวย  

(1) จัดทำฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัย เชน ฐานขอมูลสถิติ        

สาธารณภัย ฐานขอมูลผูประสบภัย ฐานขอมูลเจาหนาที่และอาสาสมัคร ฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญ และฐานขอมูลอ่ืนๆ 

ที่จำเปนเพ่ือใหพรอมเรียกใชงานไดทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน และมีการเชื่อมโยงขอมูลทุกภาคสวนในทกุระดับ

โดยกำหนดใหมีขอตกลงระหวางหนวยงานในการขอใชขอมูลที่เปนประโยชนในการประเมินความเสี่ยงจาก     

สาธารณภัยรวมกัน เพ่ือใหไดแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ทั้งนี้ ใหมีการปรับปรุงฐานขอมูลเชิงสถิติเพื่อการ

ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยอยางสมำ่เสมอ  

(1.2) วิเคราะหความเสี่ยงโดยสรางฉากทัศน/สถานการณสมมุติ (Scenario - base risk assessment) 
เปนการใชสถานการณหรือสถิติของภัยที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพ่ือคนหาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต (Future 
Risk Scenario) หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใหหนวยงานที่เก่ียวของ และผูมีสวนไดสวนเสียใน
พ้ืนที่นำความรูและแนวทางปฏิบัติจากภูมิปญญาทองถิ่นมาปรับใชรวมกับความรูเชิงวิทยาศาสตร ผนวกกับปจจัย       
ทีเ่ก่ียวของกบัความเสี่ยงในทุกมิติ (Inclusive DRR)    

 (2) แนวทางปฏิบตัิในการใชผลการประเมินความเสี่ยงเพือ่การวางแผน 

 องคการบริหารสวนตำบลหวยไรวางแผนเพื่อปองกันความเสี่ยง แกไขปญหาความเปราะบาง และความ

ลอแหลม การเตรียมความพรอมและเพิ่มศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในทุกระดับ โดยนำผลการ

ประเมินความเสี่ยงมาเปนแนวทางในการกำหนดแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยจากทุก

หนวยงานมาใชในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามภัยประเภทตางๆ เพ่ือจัดลำดับความสำคัญและจัดสรร

ทรัพยากร รวมถึงการสรางนวัตกรรมและใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยบรรจุใน

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ดังนี้ 

ตารางที่ 4-1 : แผนงาน/โครงการในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 

กลยุทธที ่1 พัฒนาและสงเสริมใหมีการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยระดบัทองถิ่น 
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(ตัวอยางการจัดทำแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสามารถปรับใหสอดคลอง        
กับบรบิทของ อปท. แตละ อปท.) 

ประเภทของภยั 

พื้นทีแ่ละระดับความเสีย่ง 

แนวทางการลดความ

เสี่ยงจากสาธารณภัย 

 แผนงาน/

โครงการในการลด

ความเสี่ยงจาก   

สาธารณภัย 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

แหลง

งบประมาณ 
ระดับสูง ระดับกลาง ระดบัต่ำ 

อุทกภัย          

 

ม. .....

ม. .....   

ม. ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ม. ..... 

ม. .....   

ม. ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ม. ..... 

ม. .....   

ม. ..... 

 

 

 

 

1. จัดทำฐานขอมูลสถิติ  

เพ่ือนำมาวิเคราะหพ้ืนท่ี

เสี่ยงภยั 

2. สรางระบบการแจงเตือน

ภยัใหมีประสิทธิภาพ 

3 . วิ เคราะห ป จจั ย เสี่ ยง

และสาเหตุของการเกิดภัย 

4. ประเมินความเสี่ยงภัย

จากอุทกภั ยและดิ น

โค ล น ถ ล ม โด ย ก าร

ประเมินภัยและความ

ลอแหลมเพ่ือประเมิน

โอกาสหรือความเปน   

ไปไดที่ จะเกิดอุทกภัย

แ ล ะดิ น โค ล น ถ ล ม 

รวมทั้ งศึ กษ าวิ ธี ล ด

ผลกระทบ เพ่ือนำไป

กำหนดมาตรการ ท่ี

เหมาะสมในการบริหาร

จัดการภัยจากอุทกภัย

และดินโคลนถลม 

ใชโครงสราง 

1. โครงการขุดลอก   

ลำน้ำสาธารณะ      

และการขุดสระกักเก็บ

น้ำเพ่ือปองกันและ

แกไขปญหาภัยแลง

และอทุกภัย 

2. การสรางอางเก็บ

กักน้ำ และสราง

ระบบระบายน้ำ 

3. ปลกูไมคลมุหนา

ดิน กันดินพงัทลาย  

4. โครงการกอสราง

ฝาย/เข่ือนปองกัน

ตลิ่งริมแมน้ำ 

5. โครงการขุดเจาะ    

บอบาดาล 

6. โครงการรณรงค   

ปลูกปา/หญาแฝก 

ฯลฯ 

ไมใชโครงสราง 

1. การฝกอบรมให

ความรูในการ

ชวยเหลือตนเองเมื่อ

เกิดอุทกภยั 

2. โครงการดาน

การจัดทำขอมูล

สถติิภัย 

1. อปท. 

2. อำเภอ 

2. จังหวัด 

3.หนวยงาน

ที่เก่ียวของ 

 

1. งบประมาณ

รายจาย

ประจำป 

2.งบประมาณ

อ่ืน 
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ประเภทของภยั 

พื้นทีแ่ละระดับความเสีย่ง 

แนวทางการลดความ

เสี่ยงจากสาธารณภัย 

 แผนงาน/

โครงการในการลด

ความเสี่ยงจาก   

สาธารณภัย 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

แหลง

งบประมาณ 
ระดับสูง ระดับกลาง ระดบัต่ำ 

  3. โครงการดาน

การพัฒนาระบบ

การแจงเตือนภัย 

ภัยจากการ

คมนาคมและ

ขนสง 

ม. ..... 

ม. .....   

ม. ..... 

 

 

 

 

ม. ..... 

ม. .....   

ม. ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

ม. ..... 

ม. .....   

ม. ..... 

 

 

 

 

 

1. การกำหนดจุดเสี่ยงของ

การเกิดอุบัติ เหตุทาง

ถนน 

2. วิ เคราะห ป จจั ยเสี่ ยง      

และสาเหตุของการเกิดภัย 

 

ใชโครงสราง  

1. โครงการ

ปรับปรุงถนน 

2. โครงการ

กอสราง

ถนนลาดยาง 

ไมใชโครงสราง   

1.โครงการอบรมให

ความรู วินัยจราจร

แกประชาชน 

นักเรยีน นักศึกษา 

2. โครงการณรงค      

การสวมหมวก

นิรภัย/คาดเขม็ขัด

นิรภัย 

3. สงเสริม

มาตราการตรวจจับ 

กวดขันวนิัยจราจร 

4. กิจกรรมประชุม

หนวยงานที่

เก่ียวของเพ่ือรวม

วิเคราะหจุดเสี่ยง 

5. กิจกรรมประชุม

หนวยงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือรวม

วเิคราะหปจจัย

เสี่ยง และสาเหตุ
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ประเภทของภยั 

พื้นทีแ่ละระดับความเสีย่ง 

แนวทางการลดความ

เสี่ยงจากสาธารณภัย 

 แผนงาน/

โครงการในการลด

ความเสี่ยงจาก   

สาธารณภัย 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

แหลง

งบประมาณ 
ระดับสูง ระดับกลาง ระดบัต่ำ 

ของการเกิดภัย 

6. กิจกรรมประชุม

ห น ว ย ง า น ที่

เก่ียวของเพื่อจัดทำ

แผนที่ เสี่ยงภัยระบุ

เส น ท า ง ที่ เกิ ด

อุบัติเหตุซำ้ซาก  

ฯลฯ 

อัคคีภัย ม. ..... 

ม. .....   

ม. ..... 

 

 

 

ม. ..... 

ม. .....   

ม. ..... 

 

 

 

ม. ..... 

ม. .....   

ม. ..... 

 

 

 

1. จัดทำฐานขอมูลสถิต ิ

เพ่ือนำมาวิเคราะหพื้นที่

เสี่ยงภัย 

2. วิเคราะหปจจัยเสี่ยง 

และสาเหตุของการเกิดภัย 

1. จัดตัง้ศูนยเตรียม

ความพรอมปองกัน

ภัยชุมชนจากภัย

อุทกภัย วาตภัย

และอัคคภีัย 

2. โครงการดาน

การจัดทำขอมูล

สถิติภัยฯลฯ 

 

1. อปท. 

2. อำเภอ 

2. จังหวัด 

3.หนวยงาน

ทีเ่ก่ียวของ 

 

1. งบประมาณ

รายจาย

ประจำป 

2.

งบประมาณ

อ่ืน 

 

ภัยแลง ม. ..... 

ม. .....   

ม. ..... 

 

 

 

ม. ..... 

ม. .....   

ม. ..... 

 

 

 

ม. ..... 

ม. .....   

ม. ..... 

 

 

 

1. จัดทำฐานขอมูลสถิต ิ

เพ่ือนำมาวิเคราะหพื้นที่

เสี่ยงภยั 

2. วิเคราะหปจจัยเสี่ยง 

และสาเหตุของการเกิดภยั 

ใชโครงสราง 

1. โครงการขุดลอก

ลำน้ำสาธารณะ และ

การขุดสระกักเก็บน้ำ

เพ่ือปองกันและ

แกไขปญหาภัยแลง

และอุทกภัย 

2. การสรางอางเก็บ

กักน้ำ และสราง

ระบบระบายน้ำ 

3. โครงการกอสราง

ฝาย/เข่ือนปองกัน

ตลิ่งริมแมน้ำ 

1. อปท. 

2. อำเภอ 

2. จังหวัด 

3.หนวยงาน

ทีเ่ก่ียวของ 

 

1. งบประมาณ

รายจาย

ประจำป 

2.

งบประมาณ

อ่ืน 
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ประเภทของภยั 

พื้นทีแ่ละระดับความเสีย่ง 

แนวทางการลดความ

เสี่ยงจากสาธารณภัย 

 แผนงาน/

โครงการในการลด

ความเสี่ยงจาก   

สาธารณภัย 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

แหลง

งบประมาณ 
ระดับสูง ระดับกลาง ระดบัต่ำ 

4. โครงการขุดเจาะ    

บอบาดาล 

ฯลฯ 

ไมใชโครงสราง 

1. โครงการดาน

การจัดทำขอมูล

สถิติภัย 

  2. โครงการดาน

การพัฒนาระบบ

การแจงเตือนภัย 

ฯลฯ 

ฯลฯ        

 หมายเหตุ (สามารถเพ่ิมเติมประเภทภัย/แผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย       
ใหสอดคลองกับบริบทของ อปท. แตละ อปท.) 

 (3) แนวทางปฏิบัติในการสรางความรูความเขาใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย           
เพือ่นำไปสูการปฏิบัต ิ

 องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ไดกำหนดใหมีสรางความรูความเขาใจเรื่องการลดความเสี่ยง            

จากสาธารณภัยเพ่ือนำไปสูการปฏิบัต ิดังนี้ 
    (3.1) สรางความรูความเขาใจใหแกประชาชนและทุกภาคสวนไดรับทราบความเสี่ยงของพื้นที่
ตนเอง  เพ่ือใหมีความตระหนัก  เขาใจความเสี่ยงในพื้นที่รูเทาทันภัย และเตรียมความพรอมรับมือกับสาธารณภัย      
ในการวางแผนและการลงทุนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยการสนับสนุนใหสื่อประชาสัมพันธ     
ทุกแขนงมีบทบาทในการรณรงคประชาสัมพันธเพ่ือปลูกฝงจิตสำนึกดานความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน เชน 
การใชถนนอยางปลอดภยั การใชอุปกรณไฟฟาภายในบาน การเตรยีมการในการรับมอื สาธารณภยั โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสื่อประชาสัมพันธที่สามารถเขาถึงประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือ 
อินเตอรเน็ต 
     (3.2) จัดทำ ปรับปรุง และพฒันาคูมือการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk 
Assessment Guideline) โดยใหหนวยงานภาคในระดับทองถิ่น ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยรวมกับ     
ผูมสีวนไดสวนเสียในภาคสวนตางๆ ไดรับรูความเสี่ยงของพ้ืนที่  
    (3.3) สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรเครือขายในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย          
ทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และอาสาสมัครตางๆ มีสวนรวมในการรณรงค
ในเรื่องความปลอดภัยอยางตอเนื่อง 
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การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมุงเนนการปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงใหมและลดความเสี่ยงที่มี

อยูเดิมดวยมาตรการและวิธีการท่ีหลากหลายในการปองกันและลดความลอแหลม เปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพ         

ในการเตรียมความพรอมในการเผชิญเหตุ รวมทั้งฟนฟูใหกลับคืนสภาพไดอยางรวดเร็วและดีขึ้นกวาเดิม      

โดยพิจารณาเลือกใชวิธีการลดความเสี่ยงจากสาธารณภยัตามแนวทางปฏิบัต ิดังนี้ 

(1) แนวทางปฏิบัตใินการหลกีเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เชน 

   (1.1) ยายที่ ตั้ งชุมชน  หมู บ านและอาคารสถานที่ ออกนอกพื้ นที่ เสี่ ย งต อการเกิ ด 

สาธารณภัย หรือการออกแบบโครงสรางและใชวสัดุในการกอสรางที่มีความคงทนและปลอดภยั 

   (1.2) กำหนด/จดัทำโซนนิ่ง เพื่อวางแผนการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภัย  

   (1.3) จัดทำผังเมือง โดยคำนึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความเสี่ยงจากสาธารณภัย    

และมีการบังคับใชอยางเครงครัด พรอมทั้งจัดทำกฎระเบียบมาตรฐานดานความปลอดภัยในชุมชนที่อยูอาศัย 

  (2) แนวทางปฏบิตัใินการปองกนัและลดผลกระทบจากความเสี่ยง (Risk Prevention and Mitigation)  

 ดำเนินการปองกันและลดผลกระทบ โดยดำเนินการทั้งที่ใชโครงสราง และไมใชโครงสราง    

เพ่ือขจัดหรือลดโอกาสท่ีสาธารณภัยจะสรางผลกระทบตอบุคคล ชุมชนหรือสังคม เพื่อเตรียมการดาน

ทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและความพรอมไวรองรับสถานการณสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น ทั้งการปองกัน 

บรรเทาและระงับภัยใหมีความพรอมที่จะเผชญิสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธภิาพ  

 (2.1) มาตราการเชงิใชโครงสราง 

   การปองกันและลดผลกระทบโดยใชโครงสราง หมายถึง การใชสิ่งกอสรางที่มนุษยสรางข้ึน 

เชน อาคาร เข่ือน กำแพง อางเก็บน้ำ ฝาย เหมือง เสนทางคมนาคมเพ่ือสงกำลังบำรุง ปายสัญญาณ ฯลฯ   

เพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจะตองพิจารณาใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่วาควรใชการปองกัน

แบบใดจึงจะเหมาะสมกับสภาพพ้ืนทีเ่สี่ยงภยันัน้ๆ ประกอบดวย 

     (1) จัดหาพ้ืนที่รองรับน้ำและกักเก็บน้ำ เชน อางเก็บน้ำ เขื่อน สระน้ำ ทำนบ เหมือง 

ฝาย รวมทัง้การขุดลอกคคูลอง แหลงน้ำสาธารณะที่ตื้นเขิน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไวใชในฤดูแลง     

และการระบายในฤดูฝน  

     (2) กอสรางกำแพง ผนัง หรือรอดักตะกอน เพ่ือปองกันการเออลนหรือสูญเสียพ้ืนดิน    

จากการกัดเซาะชายฝงของทะเลและแมน้ำ 

    (3) เสริมความแข็งแรงของโครงสรางบาน อาคาร ใหสามารถตานทานแรงจากลมพาย ุ

     (4) กรณีการกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางในพ้ืนที่เสี่ยงภยัตองใหมีความม่ันคงแข็งแรง

และมีระบบความปลอดภัยสำหรับผูใชอาคาร ทั้งนี้ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

และที่แกไขเพ่ิมเติม รวมทัง้ขอกำหนดและกฎกระทรวงทีเ่ก่ียวของ 

     (5) กอสราง/ปรับปรุงเสนทางเพ่ือการสงกำลังบำรงุ หรือเสนทางไปสถานที่หลบภัยใหใช

การไดตลอดเวลา 

  (2.2) มาตราการท่ีไมใชโครงสราง 

กลยุทธที่ 2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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   การปองกันและลดผลกระทบโดยไมใชโครงสราง เปนการดำเนินการเพ่ือชวยทำให     

การดำเนินงานในการปองกันและลดผลกระทบจากภัยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เชน การใชมาตรการดาน

กฎหมายควบคุมมาตรฐานการกอสราง การจัดสรรการใชประโยชนที่ดิน การอบรมวิศวกรในการกอสราง   

(1) กําหนดเขตพ้ืนที่และจัดกลุมที่ตั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพ่ือหลีกเลี่ยง

พ้ืนที่เสี่ยงภัย เชน การวางแผนการใชที่ดิน การจัดทำแผนที่เสีย่งภัย การกําหนดมาตรฐาน ความปลอดภัยของ

กิจกรรมตาง ๆ การกำหนดโซนนิ่ง เปนตน 

(2) เสริมสรางความแข็งแรงของตลิ่ง ปลูกตนไม ไมพุม หญาแฝก ปองกันชุมชนริมนํ้า  

(3) ปรับแผนการเกษตรเพื่อกระจายความเสี่ยง เชน ปลูกปาตนไม ปลูกไมคลุมหนาดิน  

กันดินพังทลาย ทำแนวปลูกแบบขวาง แนะนำพันธุพืชที่ทนตอแมลงศัตรูพืชและความแหงแลง รวมถึงสงเสริม

การปลูกพืชใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศ เปนตน  

(4) ออกมาตรการที่จำเปนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

(5) บังคับใชกฎหมายและการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่กับหนวยงานภาครัฐ    

ในการปองกันไมใหเกิดอัคคีภัย เชน การใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกประชาชนเก่ียวกับ สาธารณภัยตางๆ       

ที่เกิดจากการกระทำของประชาชนเอง เชน การเผาตอซังขาว การเผาใบออย เปนตน 

    องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ไดนำแนวคิดการลดความเสี่ยงมาใชในการบริหารจัดการ

สาธารณภัย ภายใตการวิเคราะหประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยตางๆ ของ อปท. โดยไดจัดทำโครงการ/

มาตราการ/แผนงาน และแนวทางการปองกันและลดผลกระทบจากทุกหนวยงานมาใชในการปองกันและลด

ผลกระทบ  ตามภัยประเภทตางๆ และบรรจุไวในแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน/แผนพัฒนาทองถิ่น 

  (3) แนวทางปฏบิตัิในการถายโอนความเสีย่ง (Risk Transfer) ไดแก 

   (3.1) สนับสนุนการสรางระบบประกันภัย โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เชน กรมธรรม

ประกันภัย ซึ่งเปนการตกลงทำสัญญารวมกันระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัยท่ีอีกฝายตกลง         

จะจายเงินจำนวนหนึ่งตามกำหนดระยะเวลาที่ไดตกลงกันไวกับอีกฝายหนึ่ง ซึ่งเมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนจะไดรับ

คาสินไหมชดเชยบางสวนหรือทั้งหมดจากผูรับประกันภัย และสงเสริมใหประชาชนซื้อระบบประกันภัยดังกลาว 

   (3.2) สนับสนุนการออกพันธบัตรสาธารณภัย (catastrophe/CAT bond) ซึ่งคือตราสารหนี้       

ที่ผลตอบแทนอางอิงกับมูลคาความเสียหาย โดยเมื่อเกิดสาธารณภัยที่กำหนดไวและมูลคาความเสียหายเกิน

กวาระดับท่ีกำหนดผูออกตราสารจะหักเงินตนหรือดอกเบี้ยตามข้ันตอนที่ตกลงไว เพื่อชดเชยกับความเสี่ยง     

ที่สูงขึ้นแตหากไมเกิดสาธารณภัยตามที่ระบุไวในชวงเวลาที่กำหนดผูลงทุนก็จะไดรับดอกเบี้ยและเงินตนคืน 

เมื่อครบกำหนด และสงเสริมใหประชาชนซื้อพันธบตัรสาธารณภัยดงักลาว 

  (4) แนวทางปฏิบตัใินการยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) ไดแก 

   (4.1) ฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนเครื่องมือและกิจกรรมในการสราง        

ความพรอมและเพ่ิมศักยภาพของหนวยงานและบุคลากร รวมทั้งเปนการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการ

ความรวมมือ ทำใหทราบจุดบกพรองและชองวางในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อนำไปสูการปรับปรุง

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร และแผนเผชิญเหตุ
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สาธารณภัยใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหหมายรวมถึงการ

ฝก การซักซอม และการฝกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจำเปนของแตละหนวยงานในทุกระดับ โดย

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลหวยไรจะมีการประสานและสั่งการ

อำนวยการใหชุมชน/หมูบาน ดำเนินการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอยางสม่ำเสมอ 

เพ่ือเปนการบูรณาการหนวยงานที่รับผิดชอบใหพรอมรับสถานการณภัยพิบัติที่อาจเกิดข้ึน โดยพิจารณา

ประเภทของภัยที่เปนนโยบายเนนหนักของรัฐบาล หรือภัยที่มีความเสีย่งสูง ตามความจำเปนของสภาพพ้ืนท่ี 

(4.2) การเตรียมการอพยพ 

   กำหนดใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลหวยไร         

จัดทำแผนอพยพ แผนอพยพสวนราชการ หรือวางมาตรการการอพยพ ซึ่งอยางนอยมีสาระสำคัญ

ประกอบดวย บัญชีจำนวนผูอพยพบัญชีสวนราชการ สิ่งอำนวยความสะดวกในการอพยพ การกำหนดเขตพื้นที่

รองรับ การอพยพใหอยูในพ้ืนที่เหมาะสม การกำหนดเจาหนาที่หรือผูรับผิดชอบการอพยพไวใหชัดเจน         

การกำหนดเสนทางอพยพหลักและเสนทางอพยพสำรองสำหรับแตละประเภทภัย รวมทั้งการสำรวจและการ

จัดเตรียมพาหนะ นํ้ามันเชื้อเพลิง แหลงพลงังาน และระบบสื่อสารสำหรับการอพยพ  

    เพ่ือเปนการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนและสวนราชการ          

และสามารถดำเนินการอพยพเคลื่อนยายเปนไปอยางมีระบบสามารถระงบัการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชน

ไปสูสถานที่ปลอดภัยไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

         การเตรยีมการอพยพ ใหดำเนินการดังนี้ 

           1) จัดทำแผนอพยพในพื้นที่เสี่ยงจากสาธารณภัยและแผนอพยพสวนราชการ  

           2) จัดหาสถานที่ปลอดภัยสำหรบัการอพยพประชาชน 

       3) จัดเตรยีมเสนทางอพยพหลักและเสนทางสำรองสำหรับแตละประเภทภยั  

       4) จัดทำปายแสดงสญัญาณเตอืนภัยบอกเสนทางอพยพไปสูสถานทีป่ลอดภัย 

       5) จัดเตรียมสรรพกำลังหนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน หรอืหนวยอพยพ 

       6) จัดเตรียมยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ เชน รถยนตขับเคลื่อน ๔ ลอ         

ไฟฉาย พลุสองสวาง นกหวีด เสื้อชูชีพ ฯลฯ 

       7) จัดประชุมหรืออบรมใหความรูในการชวยเหลือตวัเองเม่ืออยูในภาวะฉุกเฉิน 

      8) จัดใหมกีารฝกซอมแผนอพยพจากสาธารณภัย 

       9) จัดทำคูมือการอพยพจากสาธารณภยั ใหประชาชนศกึษา 

    ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนอพยพ การอพยพสวนราชการ ใหกำหนดรายละเอียดโดยสำรวจ    

และจัดทำบัญชีจำนวนผูอพยพไวลวงหนา โดยแยกประเภทตามลำดับความเรงดวน การกำหนดเขตพ้ืนที่       

รวมพลและพ้ืนที่รองรับการอพยพ การกำหนดเจาหนาที่ดำเนินการอพยพไวลวงหนา โดยระบุหนาท่ี        

ความรับผิดชอบไวใหชัดเจน การสำรวจยานพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนระบบการสื่อสารสำหรับการ

อพยพ การกำหนดเสนทางอพยพหลัก และเสนทางรองที่ชัดเจน การกำหนดสถานที่ปลอดภัยเปนพ้ืนที่รองรับ

การอพยพ การกำหนดระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยในการอพยพการอยูอาศัย  

ในพ้ืนที่รองรับการอพยพตลอดจนการอพยพกลับ การใหความชวยเหลือ และบริการในการดำรงชีพและระบบ

สุขลักษณะตามสมควรจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกเพิม่เติมตลอดจนรางระเบียบในการ

ควบคุมการใชสิ่งเหลานี้ 
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    นอกจากนี้ ใหแบงการปกครองในพื้นที่อพยพออกเปนกลุม และจัดทำทะเบียนและจัด

ระเบียบการปกครอง โดยการจัดแบงประเภทของบุคคลตามลำดับเรงดวน เชน ผูปวยทุพพลภาพ คนพิการ 

คนชรา เด็ก และสตรีตามลำดับ และจัดเตรียมพ้ืนที่รองรับการอพยพไวลวงหนาให เปนตามลักษณะ         

ความจำเปน เชน ตองหางจากพื้นที่อันตราย ไมกีดขวางหรือเหนี่ยวรั้งการปฏิบัติการ เปนพ้ืนที่ที่สามารถ

จัดการดานสุขลักษณะได มีความสะดวกในเสนทางคมนาคม และมีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบ

สาธารณปูโภคตามสมควร 

 (4.3) การเตรียมการจดัตัง้ศูนยพักพงิชั่วคราว 

ศูนยพักพิงชั่วคราวเปนการแกปญหาที่อยูอาศัยชั่วคราวในสถานการณท่ีเกิดสาธารณภัยข้ึน 

ซึ่งรัฐตองมีการเตรียมแผนรับมือตอจากการอพยพในภาวะฉุกเฉิน โดยกำหนดอาคารที่จะใชเปน ศูนยพักพิง

ชั่วคราวไวและการบริหารจัดการในศูนยพักพิงชั่วคราว เพราะจะมีผลโดยตรงตอการดำรงชีวิตและศักดิ์ศรีกับ

ผูประสบภัยที่เขาพักพิง ท้ังนี้ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร 

มีแนวทางปฏิบัติสำหรับเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราวที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพควรประกอบดวย

อยางนอย ดังนี ้ 

(4.4.1) จัดหาสถานที่ตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว โดยกองอำนวยการปองกันและบรรเทา        

สาธารณภัย อปท. ตองดำเนินการคัดเลือกสถานที่ตั้งจากการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะ           

กลุมเปราะบาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ไม เสี่ยงตอการเกิดซ้ำ มีการคมนาคมที่สะดวก มีความพรอม            

ของสาธารณูปโภค เชน ประปา ไฟฟา รวมทั้งตองกำหนดนโยบายในการเปดและปดศูนยพักพิงชั่วคราวใหชัดเจน  

(4.3.2) กำหนดใหมีปจจัยความจำเปนขั้นตํ่ าของศูนย พักพิงชั่วคราวท่ีเหมาะสม           

ตามมาตรฐานสเฟยร  

(4.3.3) จัดการภายในศูนยพักพิงชั่วคราว ใหกําหนดผูรับผิดชอบภายในศูนยพักพิงชั่วคราว 

ตามโครงสรางแผนการบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว ไดแก ผูจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว ซึ่งอาจเปนไดทั้ง

หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูนำชุมชน หรือผูอำนวยการโรงเรียน (กรณีโรงเรยีนเปนศูนยฯ) 

ทั้งนี ้ศนูยพักพิงชั่วคราวอาจมีโครงสรางภายในแบงเปนฝายปฏิบัติการและฝายอำนวยการตามความเหมาะสม  

(4.3.4) ใหมีการบริหารจัดการขอมูลผูอพยพ โดยมีการเก็บบันทึกขอมูลที่จำเปน 

ประกอบดวย ขอมูลประชากร ขอมูลสวนบุคคล และขอมูลดานธุรการ โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น      

เปนหนวยงานหลักในการจดัทำแผนบริหารจัดการศนูยพักพิงชั่วคราว 

 (4.4) แผนบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)  

 แผนการบริหารความตอเนื่อง เปนแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉินใน

สถานการณเมื่อเกิดภัยตางๆ เชน ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอองคกร ฯลฯ ซึ่งจาก

สภาวะวิกฤต หรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาวสงผลใหหนวยงานหรือองคกรตองหยุดชะงักการดำเนินงานหรือไม

สามารถใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง ดังนั้น หนวยงานสวนราชการหรือองคกรตาง ๆ จึงตองจัดทำ

แผนการบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพือ่เปนแผนรองรับการดำเนินภารกิจ

ของหนวยงานหรือองคกรในชวงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน เพ่ือใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง 

เชนเดียวกับในชวงภาวะปกติ ซึ่งจะชวยใหสามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดข้ึนตอหนวยงานหรือ

องคกรได แผนการบริหารความตอเนื่องควรมสีาระสำคัญ ดังนี ้

   (1) วัตถุประสงคของแผนการบรหิารความตอเนื่อง 
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   (2) ขอบเขตสถานการณความเสี่ยงภัย เชน แผนรับมือสถานการณภัยจาก

อุทกภยั/อัคคีภัย/แผนดินไหว ฯลฯ 

   (3) กำหนดสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง 

   (4) กำหนดข้ันตอนการปฏิบัต ิ

        - บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน เชน ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล 

ทีมกูชีพกูภัย ทมีประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบรอย ฯลฯ 

        - ระดับความรนุแรงของสถานการณและข้ันตอนการปฏบิัตงิานฉุกเฉนิ 

        - การอพยพทรัพยากรท่ีจำเปนและเหมาะสมตอสถานการณ 

        - ขั้นตอนการฟนฟูหนวยงานหลงัผานพนวิกฤต 

 

      ฯลฯ 

 

 (4.5) การแจงเตือนภยั 

  การแจงเตอืนภัย (Warning) เปนการดำเนินการแจงเตือนภัยเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น เพ่ือเตรียมความพรอม การปองกัน และการลดผลกระทบ      

โดยการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสาธารณภัยและการแจงเตือนภัยที่รวดเร็วไปยังพ้ืนที่และกลุมเปาหมาย 

เพ่ือใหหนวยงานและประชาชนเตรียมความพรอมรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึนไดอยางทันทวงที          

ทั้งนี้ การแจงเตือนภยัจะหมายรวมถึงการแจงเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) ตัง้แตการใหขอมูลขาวสารที่

เปนประโยชนและทันเหตุการณผานชองทางตาง ๆ ไปยังหนวยงาน/องคกร และประชาชน เพ่ือใหหนวยงาน

และ/หรือบุคคลที่กำลังเผชิญความเสี่ยงตอการเกิดสาธารณภัยสามารถกระทำการอยางใดอยางหนึ่ง (ติดตาม 

วิเคราะห และประเมินสถานการณ) โดยระบบเตือนภัยแบบครบวงจร (End-to-End Warning System)      

จะมุงเนนกระบวนการดำเนินการตั้งแตตนทางในการวิเคราะห ประเมินความเสี่ยง เพ่ือแจงเตือนไปยัง

หนวยงานและประชาชนใหมีความพรอมในการรับมือกับสาธารณภัยและสามารถอพยพไปยังพ้ืนที่ปลอดภัยได

อยางมปีระสิทธิภาพ ผานชองทางสื่อสารตาง ๆ ที่ไดจัดเตรยีมไว  

   (4.5.1) แนวทางปฏิบัติของระบบการเตือนภัย ดำเนนิการจดัหา ติดตั้ง และพัฒนา

โครงสรางระบบเตือนภัย ระบบสื่อสารและโครงสรางพ้ืนฐานดานการเตือนภัยในการพัฒนาการแจงเตือนภัย 

วิเคราะหขอมูลสาธารณภัยและการสงขอมูลที่ถูกตองรวดเร็วไปยังสวนราชการ หนวยงานที่เก่ียวของ             

และประชาชนซึ่งการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการแจงเตือนและเฝาระวังภัยที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย    

4 องคประกอบหลัก ตามแผนภาพที ่4-1 ไดแก 
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แผนภาพที ่4-1 องคประกอบสำคัญของระบบการเตือนภยั 

 (1) การรับรูและเขาใจความเสี่ยง (Risk Knowledge) โดยการเก็บรวบรวมขอมูล 
วเิคราะหขอมูลที่เปนระบบ และคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของภัยอันเนื่องจากปจจัยอื่น ๆ เชน การขยายตัวของ
เมอืง ฯลฯ มาใชในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อนำมาสนับสนุน/ตัดสินใจในการแจงเตอืนภัยให
ตรงกับพ้ืนที่ที่จะไดรับผลกระทบเม่ือสาธารณภัยเกิดขึน้การประเมินความเสี่ยงไมควรดำเนินการเพียงครั้งเดียว
ควรมีการปรับปรุงตามระยะเวลา โดยขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม กาลเวลา และบริบทของพ้ืนที่ 
 (2) การติดตามสถานการณและการพยากรณ (Monitoring and Forecasting) 
เปนข้ันตอนในการเฝาระวัง ติดตามสถานการณ และการวิเคราะหคาดการณสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นเชิง
พ้ืนที่ในแตละระดับ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม แบบจำลองการวิเคราะหขอมูลจำนวนมาก (Data 
Analytical BIG DATA) และปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI) เพื่อใหการคาดการณมีความ
ถกูตอง แมนยำ ครอบคลุม และรวดเร็ว 
 (3) การแจงเตือนภัยและการสื่อสาร (Dissemination_and Communication)    
ตองจัดทำขอความ หรือคำแจงเตือนทีช่ัดเจน เขาใจงาย และเกิดประโยชนตอชุมชน/ประชาชนมากท่ีสดุ (เวลา
ที่จะเกิดสาธารณภัย ระยะเวลาการเกิด พื้นที่ที่จะไดรับผลกระทบ แนวทางการปฏิบัติและการเตรียมพรอม ฯลฯ) 
เพ่ือใหประชาชนไมเกิดความสับสนและสามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกวิธี รวมทั้งจะตองจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐาน
ระบบสือ่สาร (Communication Infrastructure) และระบบ/อุปกรณเตอืนภยัใหครอบคลุมพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
 (4) ความตระหนักรูและการตอบสนองตอการแจงเตือนภัย (Public 
Awareness and Response Capability) เม่ือชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ไดรบัขอความ/สัญญาณแจงเตอืนแลว
ตองรูเทาทันภัยโดยตระหนักถึงความปลอดภัย การปองกันและเตรียมความพรอมรับมือกับสาธารณภัยที่จะ
เกิดขึ้น ตั้งแตการสรางความเขมแข็งในชุมชน การปองกันและลดผลกระทบ ความสามารถจัดการในภาวะ
ฉกุเฉิน ตลอดจนการอพยพไปยังพ้ืนที่ปลอดภัย  
   (4.5.2) แนวทางปฏิบัติการแจงเตือนภัย เนื่องจากสาธารณภัยที่เกิดข้ึนโดยเฉพาะ          
ภยัธรรมชาติมีระยะเวลาในการเกิดที่แตกตางกัน ดังนั้น ในการแจงเตือนภัยใหพิจารณาระยะเวลาของการแจง
เตือนภัยตามแตละประเภทของสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร กำหนดกระบวนการเตือนภัย 
ดงันี้ 

    (1) การเฝาระวงั ติดตามสถานการณ 
1) จัดชุดเฝาระวังและติดตามสถานการณ  เพื่อทำหนาที่ เฝาระวัง      

และติดตามสถานการณขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง 
พรอมทั้งประสานการปฏิบัติกับกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขางเคยีง 

2) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณธรรมชาติ ขอมูล
สถานการณและการแจงขาว การเตือนภัยจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป          
และหนวยงานที่เก่ียวของ เชน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุทกศาสตร       
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมทั้งสื่อตางๆ เพื่อรวบรวมขอมูล วิเคราะห เฝาระวัง ประเมิน
แนวโนมการเกิดภัย 

3) จัดทีมประชาสัมพันธ เพื่อใหขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบ
ถึงระยะเวลา ภาวะที่จะคุกคาม (อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน) เปนระยะๆ เพื่อปองกันความตื่นตระหนก     



 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร พ.ศ. 2564-2570 หนา 53 

 

และความสับสนในเหตุการณที่จะเกิดขึ้น และใหความสำคัญกับผูท่ีตองชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ เชน ผูพิการ 
ทั้งนี ้ความถี่ของการแจงขาวเตือนภัยข้ึนอยูกับแนวโนมการเกิดภยั 

4) จัดใหมีอาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังและติดตามสถานการณ
ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง และแจงขาว เตือนภัยระดับชุมชน ทำหนาที่ติดตาม เฝาระวังปรากฏการณ
ธรรมชาติที่มีแนวโนมการเกิดภัย แจงขาว เตือนภัยแกชุมชน และรายงานสถานการณใหกองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร โดยใชระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจงเตือน
ภยัของชุมชน 

การตดิตามขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณที่อาจสงผลใหเกิดสาธารณภัย รวมทั้ง
ทำหนาที่เฝาระวัง ใหขอมูลขาวสารแกประชาชน โดยกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการ
บริหารสวนตำบลหวยไร แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร วิเคราะห และประเมินสถานการณจากขอมูลขาวสารที่
ไดรับและตรวจสอบขอเทจ็จริงของขอมูล เพ่ือตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 

รายงานสถานการณภัยและผลการปฏิบัติใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทา         
สาธารณภัยอำเภอและจงัหวัดทราบเปนระยะๆ เพ่ือประสานและสนับสนุนการปฏิบัติรวมกัน 

(2) การแจงเตือนลวงหนา 
  เปนการแจงขอมูลขาวสารท่ีบงชี้วา มีแนวโนมที่จะเกิดสาธารณภยัข้ึนใน

พ้ืนที่ท่ีมีความเสี่ยงภัยไปยังสวนราชการ หนวยงาน และกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละ
ระดับ และประชาชน เพ่ือใหติดตามขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ระยะเวลาสำหรับ
การแจงเตือนลวงหนาขึ้นอยูกับสาธารณภัยแตละประเภท โดยใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตำบลหวยไร เปนหนวยประสานงานในการจัดวางแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติรวมกับหนวยงานที่มีหนาที่ในการเฝาระวัง ติดตามสถานการณ เผยแพรประชาสัมพันธ และแจกจายขอมูล
ขาวสาร เพื่อใหการแจงเตือนลวงหนาที่มีมาตรฐานเปนรูปแบบเดียวกันซึ่งสะดวกตอการรับทราบและทำความเขาใจ 
กับขอมูลท่ีไดรับ   

(3) การแจงเตือนภยั  
       หากประเมินสถานการณแลวคาดวามีโอกาสเกิดสาธารณภัยมากกวา        
รอยละ 60_ใหมีการแจงเตือนภัยทันทกัีบกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดบัและประชาชน
ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย ในการเตรยีมความพรอมรบัมือกับสาธารณภัยทีจ่ะเกิดขึ้น โดยมขีอมูลการแจงเตือนภัย ดังนี ้

 คาดการณระยะเวลา และบริเวณพ้ืนที่ที่จะเกิดสาธารณภัย 
 ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้และความยาวนานของภยั (ระยะเวลา) 
 แนวทางการปฏิบัติตนของสวนราชการ หนวยงาน และประชาชน 

ในการปองกันตนเองใหปลอดภัยจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ใหนำแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัระดับเหนือขึ้นไปมาเปนแนวทางในการปฏิบัติดวย 

 การเตรียมความพรอมรับมือ เชน อาหาร น้ำดื่ม ยารกัษาโรค  เปนตน 
 ท้ังน้ี ระยะเวลาในการแจงเตือนลวงหนาข้ึนอยูกับสถานการณและประเภทของ
สาธารณภัย เชน ดนิโคลนถลม/น้ำปาไหลหลากอาจมีระยะเวลาในการแจงเตือน 1-2 วัน ในขณะทีธ่รณีพิบตัิภัยสนึามิ
จะมีระยะเวลา 1-2 ชั่วโมงในการแจงใหอพยพ โดย องคการบริหารสวนตำบลหวยไร  กำหนดวิธีการแจงเตือนภัย 
ดังนี ้ 
       (1) แจงเตือนผานหนวยงาน โดยใชกลไกระบบการบริหารราชการแจงเตือน        
ผานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก เทศบาล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึง การปกครองทองที่ ไดแก กำนัน      
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และผูใหญบาน หนวยชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัยผานหนวยงานระดับตางๆ ไปสูระดับพ้ืนที่ ใหกับกลุม       
ผูไดรับผลกระทบ และประชาชนทัว่ไป 
      (2) แจงเตือนประชาชนโดยตรง โดยผานทางสถานีโทรทัศน วิทยุชุมชน วิทยุ
สมัครเลน โทรสาร โทรศัพทมือถือ หอกระจายขาว หอเตือนภัย เสียงตามสาย ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน โทรโขง 
นกหวดี หรือสัญญาณเสียงทีก่ำหนดใชเปนสัญญาณเตือนภยัประจำหมูบานหรอืตำบล  หรือแอพพลเิคชั่นไลน (Line) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (4) รับมือและอพยพ หากคาดวาสาธารณภัยที่เกิดข้ึนจะสงผลกระทบ      
ตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่ ใหผูอำนวยการทองถิ่นสั่งการใหอพยพไปยังพ้ืนที่ปลอดภัย หรือพ้ืนที่
ที่หนวยงานราชการ มูลนิธิ องคกร หรือเอกชนไดจัดเตรียมไว โดยกำหนดแนวทางและข้ันตอนการปฏิบัติ 
รวมทั้งแผนเผชิญเหตุ สำหรับสวนราชการ หนวยงาน และองคกรเอกชน ในการรับมือกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
โดยจะประสานหนวยงานที่เก่ียวของในพ้ืนที่ เชน ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต กองกำลังทหารเปน
หนวยงานสนับสนุนทรัพยากร ยานพาหนะ เครื่องมือพิเศษ ทั้งนี ้หากเกินศกัยภาพที่จะรับมอืกับสถานการณได 
ใหรายงานกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอทราบทันที 

แผนภาพกระบวนการแจงเตือนภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วิธีการแจงเตอืนภยั 

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

 

แจงเตือนผานหนวยงาน  
-  สวนราชการภายในอำเภอ 
-   องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนที ่
-  กำนัน/ผูใหญบาน 
-  กลุมผูไดรับผลกระทบ (พ้ืนที่เสีย่งภยั) เชน   
กลุมผูประกอบการ 

      เฝาระวัง ติดตาม    
        สถานการณ 

ชวีิตและ
ทรัพยสิน

ของ
ประชาชน 

  การแจงเตือน
ลวงหนา 

    การแจงเตือนภยั    การรบัมือ 
    และอพยพ 

• เฝาระวังสถานการณ 
  สาธารณภัย 
• เฝาระวังการ  
  เปลี่ยนแปลงของสภาพ 
  อากาศ 
• เฝาระวังระดับนำ้ใน 
  เขือ่น การระบายนำ้ 
• เฝาระวังระดับนำ้ใน   
  แมน้ำ 
• ตดิตามระดับน้ำในคลอง  
• ตดิตามระดับน้ำทะเล 
• สงขอมูลเขาคลังขอมูล 
  และแลกเปลี่ยนขอมูล 
• หนวยปฏิบตัิเตรียม  
  ความพรอมเตรียม 
  ประชาชน 
 
 

• หนวยงานเฝาระวัง 
  วิเคราะหขอมูล 
• ประเมินความเสีย่งภยั 
• สงผลวิเคราะหเขา 
  คลังขอมูล 
• คาดวามีผลกระทบให 
  ขอมูลแกประชาชนและ 
  หนวยปฏิบตั ิ
• หนวยปฏิบัติแจงเตือน 
  ภยัลวงหนาคูขนาน 
• ใหกองอำนวยการ 
  ปองกันและบรรเทา 
  สาธารณภยั อปท.  
  จดัตั้งศูนยปฏบิัติการ   
  ฉุกเฉิน อปท. 
 
 
 

• คาดวาผลกระทบรุนแรง  
  Command Center  
  สงใหแจงเตือนภัย 
• แจงเตือนประชาชนผาน 
  สือ่และเคร่ืองมือ  
  อุปกรณสื่อสารตางๆ  
• แจงเตือนหนวยปฏบิัติ  
  หนวยปฏิบัตแิจงเตือน 
  คูขนาน 
• ประสานภาคเครือขาย  
  เตรยีมทรัพยากร 
• ตั้งศูนยพักพิง 
• การแจงยกเลิกการแจง 
  เตือนภยั 
 
 
 
 

• อพยพ 
• บรหิารจัดการ 
  ศูนยพกัพิง 
• การรายงานสถานการณ 
• การจัดการในภาวะ 
  ฉกุเฉินตามแผนอพยพ 
• การสงผูอพยพกลับ 
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แผนภาพที ่4 - 2 : กระบวนการแจงเตือนภัย 

 (4.5.3) แนวทางปฏิบัติพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการแจงเตือนของคนและชุมชน

ในพื้นที่เสี่ยงภัย เพ่ือทำใหการเตือนภัยมีความแมนยำ นาเชื่อถือและมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

    (1) นำเทคโนโลยี  นวัตกรรม มาใชในการพยากรณ  คาดการณ  ติดตาม

สถานการณการเกิดสาธารณภยั 

    (2) จัดทำระเบียบปฏิ บัติประจำ (Standard Operating Procedure : SOP)     

ในการแจงเตือนประชาชนเมื่อเกิดคาดวาจะเกิดภัยข้ึนในชุมชน และเสริมสรางขีดความสามารถของเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานในการแจงเตือนภัย 

    (3) จัดวางระบบสื่อสารหลัก อยางนอย 2 ระบบ และระบบสือ่สารสำรอง 

    ระบบสื่อสารหลักทีก่ำหนดไว คือ ....................................................... 

    ระบบสื่อสารสำรองที่กำหนดไว คือ .................................................... 

    (4) เตรียมความพรอมและสรางความตระหนัก รวมถึง ใหประชาชนมีการรับรู

และเขาใจความเสี่ยงจากขอมูลที่ไดรับ โดยจัดใหมีการฝกอบรม เชน อาสาสมัครแจงเตือนภัยในตำบล           

และหมูบาน เพ่ือเสริมสรางความเขาใจเก่ียวกับระบบเตอืนภัยทีม่ีความแตกตางกันของภยัแตละประเภท เปนตน  

    (5) จัดใหมีการฝกกระบวนการระบบเตือนภัยเพ่ือเปนการทดสอบแผนปฏิบัติการ 

แผนเผชิญเหตุ ขั้นตอน เครื่องมือ อุปกรณ และความพรอมของประชาชนทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล 

หมูบาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 (4.5.4) แนวทางปฏิบัติเผยแพรขอมูลขาวสาร ใหนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนในรูปแบบ

ตางๆ เชน แผน ท่ี เสี่ ยงภัย แอพพลิ เคชั่ น  จัดทำ Web Service ในการนำเสนอขอมูลและ Mobile 

Application เพ่ือเปนชองทางในการใหบริการขอมูล และแจงเตือนภัยใหแกประชาชน และกลุมเปราะบาง   

ผานสมารทโฟน (Smart Phone) หรือแทบ็เล็ต (Tablet) หรอืระบบอืน่ท่ีสามารถเขาถึงไดโดยงาย 

 (4.6) เตรียมความพรอมดานทรัพยากรสาธารณภัย 

          (4.6.1) จัดทำแผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใช            

และยานพาหนะ เพ่ือใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

  (4.6.2) จัดใหมีสิ่งของสำรองจายเพ่ือการชวยเหลือผูประสบภัย ไดแก อาหาร เสื้อผา 

เครื่องนุงหม เต็นท ที่พักชั่วคราว ยารักษาโรค อุปกรณเครื่องใชที่จำเปนตอการดำรงชีวิต เครื่องจักรกล         

สาธารณภัย อุปกรณเครือ่งมือพิเศษสำหรบัแตละประเภทภยั วัสดสุิ้นเปลือง รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ  

  (4.6.3) จัดใหมีการระดมทรัพยากรอื่น ๆ เชน คน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี ขอมูล

สาธารณภัย รวมถึงผูเชี่ยวชาญพิเศษ การเตรียมความพรอมดานทรัพยากรเพื่อเปนการสรางความเปนหุนสวนรวมกัน

ของทุกหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน องคกรทีไ่มแสวงหาผลกำไร และมูลนิธิตาง ๆ  

                                (4.6.4) บูรณาการระดมทรัพยากรจากหลายหนวยงานใหมีความพรอมรับมือกับ          

สาธารณภัย ไดแก การประเมินความตองการในการใชทรัพยากรในแตละประเภทภัย การประมาณทรัพยากร        

ที่จำเปนตองใช การตรวจสอบสถานะความพรอมใชของทรัพยากร การบำรงุรักษา การฝกทักษะความชำนาญ
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ในการใชงานอุปกรณและระบบตาง ๆ การจัดทำฐานขอมูลบัญชีทรัพยากร การวางระบบการจัดสรรทรัพยากร 

รวมทั้งระบบการระดมสรรพกำลัง การวางแผนระบบโลจิสติกส และการจัดทำคูมือปฏิบัตงิาน 

  (4.6.5) จัดทำคำของบประมาณเพ่ือการปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม 

การเผชิญเหตุและการจัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการฟนฟูอยางยั่งยนื 

 

 

 

เปนการมุงเนนบทบาทการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในฐานะหุนสวนในการปองกันและบรรเทา    

สาธารณภัย ดวยการกำหนดบทบาทของแตละภาคสวนใหมีความชัดเจน เพ่ือสรางการรับรูบทบาท ภารกิจ      

และความรูสึกในความเปนสวนหนึ่งของการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยรวมกัน โดยเปดโอกาสให “รวมคิด       

รวมตัดสินใจ รวมทำ รวมแกปญหา” ตามวงจรการจดัการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งเปนแนวทางในการนำ

เรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขาสูกระแสหลักในการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศ (Mainstreaming 

Disaster Risk Reduction into Development) และเสริมสรางความเขมแข็งหรือภูมิคุมกันใหแกชุมชน 

สังคม และประเทศตอไป  

ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ไดกำหนดนโยบายการสรางความเปนหุนสวนในการ

จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเปนนโยบายสำคัญของจังหวัด โดยขับเคลื่อนการบูรณาการลดความเสี่ยงจาก

สาธารณภัยใหนำไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งใหความสำคัญในการวางแผน และจัดสรร

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน ดังนี ้

 (1) แนวทางปฏิบัติในการกำหนดใหเปนนโยบายสำคัญของทองถิ่น 

                 (1.1) สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในฐานะหุนสวนในการลดความเสี่ยง        
จากสาธารณภัย ไดแก การรวมจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และระบุแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยไวในแผนพัฒนาทองถิ่น            
และสนับสนุนความเปนหุนสวนระหวางรัฐรวมกับเอกชน ในกระบวนการวางแผน และข้ันตอนการจัดสรร
งบประมาณ 
 (1.2) สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณสำหรับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเผชิญเหตุ              
และการฟนฟู เชน งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร เปนตน 
 (1.3) สรางความเขมแข็งในการประสานงานระหวางหนวยงาน และการสรางความรวมมือ
ระหวางภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 
 (1.4) จัดทำแผนรองรับการดำเนินภารกิจการใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่องเมื่อเกิด          
สาธารณภยัข้ึน เพ่ือเปนการเรงใหการดำเนินงานหรือการใหบริการแกประชาชนกลับมาใหเหมือนภาวะปกต ิ
 (1.5) สงเสริมและสนับสนุนโครงการความรวมมือภาครัฐและเอกชนโดยการใหเอกชนเขามา          
มีสวนรวมกับภาครัฐในการจัดสราง ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการข้ันพื้นฐาน 
รวมถึงการใหบริการที่ เกี่ยวของอ่ืน ๆ ใหแกประชาชนภายใตกรอบความเสี่ยงและระยะเวลาที่กำหนด          
เชน จัดทำบันทึกขอตกลงระหวางภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาครัฐในการนำนโยบายการลดความเสี่ยง   
จากสาธารณภยัไปสูการปฏบิัติ 
 

กลยุทธท่ี 3  สงเสริมใหทุกภาคสวนสรางความเปนหุนสวนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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(2) แนวทางปฏิบัติในการรวมเปนหุนสวนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน 

       ชมุชนมีบทบาทสำคัญเปนอยางมากในการเตรียมความพรอมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

เนื่องจากชุมชนตองอาศัยอยูในพ้ืนที่ของตนซึ่งมีความเสี่ยง หากชุมชนไดรับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้ง           

มีภูมิปญญาทองถ่ินในการลดความเสีย่งจากสาธารณภัย ก็สามารถทำใหชุมชนของตนมคีวามปลอดภัยจากสาธารณภัย      

หรือฟนตัวจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีแนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยง    

สาธารณภยัของชุมชน ดงันี้ 

   (1) การทำความเขาใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใหสำรวจชุมชน         

เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงและศักยภาพ รวมทั้งกลุมเปราะบางของชุมชน แลวนำขอมูลเหลานั้นมาจัดทำเปน  

แผนลดความเสี่ยงภัยของชุมชน 

                 (2) ใชภูมปิญญาทองถ่ินในการเตรียมพรอมรบัมอืกับสาธารณภัย 

                 (3) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟนฟูชุมชนหลังจากเกิด   

สาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบในระดับทองถ่ิน ระดับอำเภอ   

และระดับจังหวัด เพ่ือใหแผนมีการบรูณาการและตอบสนองความตองการชองชุมชนไดอยางแทจรงิ 

                 (4) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เชน การสรางบานเรือนใหมีความ

เขมแข็งและอยูในพ้ืนทีป่ลอดภัย รวมท้ังมีการเตรยีมพรอมในครอบครวัหากตองอพยพออกจากที่พักอาศยัเดิม 

                 (5) จัดการฝกอบรมสมาชิกชุมชนอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเปราะบางเพ่ือใหมี

ศักยภาพมากขึ้น 

                 (6) สราง ซอมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนใหชวยลดความรุนแรงจาก 

สาธารณภยั เชน ชุมชนที่โดนน้ำทวมบอยอาจมีการสรางฝายชะลอน้ำหรือทำพืน้ที่แกมลิงเพ่ือพักน้ำ เปนตน 

                 (7) เตรียมสิง่ของยังชีพที่จำเปนกอนที่จะเกิดสาธารณภยั 
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บทท่ี 5 

การปฏบิตัิขณะเกิดภยั 
ยุทธศาสตรที ่2 : การจดัการในภาวะฉุกเฉินแบบบรูณาการ 

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน เปนการปฏิบัติการเผชิญเหตุเพื่อบรรเทาความรุนแรงของสาธารณภัย      

รวมทั้งการรักษาขวัญ สรางความมั่นใจ และปฏิบัติหนาที่อยางเปนระเบียบของเจาหนาที่ และประชาชน 

โดยใหยึดถือวาการรักษาชีวิต และทรัพยสินของประชาชนเปนเรื่องเรงดวนลำดับแรก ที่จะตองเรงเขาระงับ

เหตุ และใหความชวยเหลอื ทัง้นี้ การจัดการในภาวะฉุกเฉินตองใหความสำคญั กับมาตรฐาน เอกภาพ ดวยการ

ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา โดยการจัดโครงสรางองคกรปฏิบัติ ระบบการจัดการ

ทรัพยากร และแบงมอบภารกิจความรับผิดชอบตามความเหมาะสม ทรัพยสิน ทรัพยากร สภาพแวดลอม      

และสังคมใหมีผลกระทบนอยที่สุด ดังนั้น ในภาวะปกติจึงตองมีการเตรียมความพรอมไวเพื่อใหสามารถ     

เผชิญกับเหตสุาธารณภัยทีเ่กิดขึ้นได 

5.1 แนวคดิการจัดการในภาวะฉกุเฉิน 

 5.1.1 มาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉนิ  

        ใหมีการจัดการในภาวะฉุกเฉินภายใตรูปแบบ ระบบ และความเขาใจที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 

เพ่ือใหการจัดการสาธารณภัยสามารถเชื่อมตอพื้นที่และภารกิจของหนวยงานตางๆ ไดทันที โดยการนำระบบ

การบัญชาการเหตุการณมาบังคับใชกับหนวยงานที่มีหนาที่เขาปฏิบัติการเผชญิเหตุสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 

 5.1.2 เอกภาพการจัดการในภาวะฉกุเฉนิ 

ใหมีการกำหนดลำดับการบังคับบัญชาที่ชัดเจน ระหวางหนวยงานตาง ๆ วาจะรับหนาที่และ

ภารกิจจากผูใด หนวยงานใดเปนหนวยงานหลักในการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น หนวยงานใดทำหนาที่

สนับสนุน รวมทั้งมีการแบงความรับผิดชอบตอสถานการณดวยการกำหนดแนวทางปฏิบัติ (วัตถุประสงค)  

กลยุทธ/ยุทธวิธีที่ชัดเจน ซึ่งจะทำใหเจาหนาที่จากหนวยงานตาง ๆ ที่เขารวมในการเผชิญเหตุสาธารณภัย 

ทีเ่กิดขึน้สามารถปฏบิัติงานไดเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางรวดเร็ว ราบรื่น และมปีระสิทธิภาพ 

 5.1.3 ความยืดหยุนของโครงสรางองคกรการจดัการในภาวะฉุกเฉนิ 

 ในระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉิน จำเปนตองมีโครงสรางองคกรปฏิบัติที่มีความยืดหยุน เพ่ือให

สามารถตอบโตกับเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นไดทุกประเภทและทุกขนาด เนื่องจากตองอาศัยการประสาน         

การดำเนินงานระหวางหนวยงาน ขอบเขตอำนาจหนาที่ พ้ืนที่รับผิดชอบ รวมถึงสาขาวิชาชีพที่หลากหลาย 

ดังนั้น โครงสรางขององคกรปฏิบัติจึงตองมีความยืดหยุนสอดคลองกับแตละสถานการณที่เกิดข้ึน โดยอาจ

ปรับเปลี่ยนทั้งจำนวนบุคลากร บทบาทหนาที ่และกิจกรรม 

5.2 เปาประสงค 

5.2.1 เพ่ือยกระดับมาตรฐานระบบจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยาง มีมาตรฐาน ยืดหยุน 

และเปนเอกภาพ โดยบรูณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

5.2.2 เพ่ือใหผูประสบภัยไดรับความชวยเหลือบรรเทาทุกขอยางรวดเรว็ ทั่วถึง และทันตอเหตุการณ  

5.2.3 เพ่ือลดความสญูเสียชีวติและทรพัยสินของประชาชนทีไ่ดรับผลกระทบจากสาธารณภัยใหนอยทีสุ่ด 

5.4 กลยุทธการบรูณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
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 การสรางมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินอยางมีเอกภาพ เปนการวางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัย

ที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบ โดยกำหนดโครงสรางองคกรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ระบบขอมูล การสนับสนุน

การตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการใชแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเปนมาตรฐานเพ่ือใหการจัดการ     

ในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมีประสทิธภิาพ 

(1) แนวทางปฏบิัติในการแจงเตือนภัยของหนวยงานภาครฐัในการจัดการสาธารณภัย 

องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ไดกำหนดแนวทางปฏิบัติในการแจงเตือนภัยของหนวยงาน

ภาครัฐในการจัดการสาธารณภัย โดยใชแนวทางตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ซึ่งกำหนด

ระดับของสถานการณสาธารณภัย สำหรับใชเปนกรอบแนวคิดในการแจงเตือนภัย และเพ่ือเปนแนวทางให

หนวยงานที่เก่ียวของนำไปปรับใชตามภารกิจ/หนาที่ของหนวยงานในการจัดการสาธารณภัย โดยกำหนด

ความหมายของสีตามสถานการณของสาธารณภยัไว 5 ระดับ ดังนี ้ 
 

สีแดง  หมายถึง  สถานการณอยูในภาวะอันตรายสูงสุด ใหอาศัยอยูแตในสถานที่ปลอดภัย

หรือตองอพยพไปยงัสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัตติามขอสัง่การ 

สีสม  หมายถึง  สถานการณอยู ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจาหนาท่ีกำลังควบคุม

สถานการณ ใหอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามแนวทางท่ี

กำหนด 

สเีหลือง หมายถึง  สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโนมท่ีสถานการณจะ

รุนแรงมากข้ึน ใหจดัเตรียมความพรอมรับสถานการณ และปฏิบัติตาม

คำแนะนำ 

สนีำ้เงิน หมายถึง  สถานการณอยูในภาวะเฝาระวัง ใหตดิตามขอมลูขาวสารอยางใกลชดิ 

สเีขยีว หมายถึง  สถานการณอยูในภาวะปกติ ใหตดิตามขอมูลขาวสารเปนประจำ  

  (2) แนวทางปฏิบัติในการจัดการเม่ือเกิดสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 
 (2.1) เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตำบลหวยไร 
ดำเนินการดังนี้ 
  (2.1.1) เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตองคการบริหารสวนตำบลหวยไร 
ใหเปนหนาที่ของผูอำนวยการทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร เขาดำเนินการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยโดยเร็ว และใหแจงผูอำนวยการอำเภอคอนสวรรค และผูอำนวยการจังหวดัชัยภูม ิทราบทันที 
  (2.1.2) กรณีท่ีพื้นที่ ท่ีเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยอยูในความรับผิดชอบของ
ผูอำนวยการทองถิ่นหลายคน ผูอำนวยการทองถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใชอำนาจหรือปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนก็ได  
แลวใหแจงผูอำนวยการทองถ่ินอื่นทราบโดยเรว็  

กลยุทธที่ 1 สรางมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินอยางมีเอกภาพ  
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  (2.1.3) กรณีผูอำนวยการทองถิ่นมีความจำเปนตองไดรับความชวยเหลือจาก
เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐที่อยูนอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ของตน ให
แจงใหผูอำนวยการอำเภอ หรือผูอำนวยการจังหวัดแลวแตกรณี เพ่ือสั่งการโดยเร็วตอไป 
  (2.1.4) ผูอำนวยการในเขตพ้ืนที่ที่ติดตอหรือใกลเคียงมีหนาที่สนับสนุนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแกผูอำนวยการซึ่งรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึนในพื้นท่ีตดิตอหรือใกลเคยีงนั้น 
  (2.1.5) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น เจาพนักงานที่ประสบเหตุมีหนาที่ตองเขาดำเนินการ
เบื้องตนเพ่ือระงับภัยนั้น แลวรีบรายงานใหผูอำนวยการทองถิ่นเพ่ือสั่งการตอไป และในกรณีจำเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได 
ใหเจาพนักงานมีอำนาจดำเนินการใดเพ่ือประโยชนในการคุมครองชีวิตหรือปองกันอันตรายท่ีจะเกิดแกบุคคลได 
  (2.1.6) กรณีเจาพนักงานจำเปนตองเขาไปในอาคาร หรือสถานที่ที่อยูใกลเคียงกับ
บริเวณที่เกิดสาธารณภัยเพื่อทำการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหกระทำไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจาก
เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่แลว เวนแตไมมีเจาของหรือผูครอบครองอยูในเวลานั้น หรือเมื่อมี
ผูอำนวยการอยูดวย และหากทรัพยสินนั้นเปนสิ่งท่ีทำใหเกิดสาธารณภัยไดงาย ใหเจาพนักงานมีอำนาจสั่งให
เจาของหรือผูครอบครองขนยายทรัพยสนิออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกลาวได หากเจาของหรอืผูครอบครอง
ไมปฏิบัติตามคำสั่ง ใหเจาพนักงานมีอำนาจขนยายทรัพยสินนั้นไดตามความจำเปนแกการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยเจาพนักงานไมตองรับผิดชอบบรรดาความเสยีหายอันเกิดจากการกระทำดังกลาว 
  (2.1.7) ใหผูอำนวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสำรวจความเสียหายที่เกิดข้ึน และทำ
บัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสินที่เสียหายไวเปนหลักฐาน พรอมท้ังออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไว
เปนหลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู 
  (2.1.8) ในกรณีที่ เกิดสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ 4) นายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอำนาจสั่งการผูบัญชาการ ผูอำนวยการ หนวยงานของรัฐ และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหดำเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมตลอด
ทั้งใหความชวยเหลือแกประชาชน โดยมีอำนาจเชนเดียวกับผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ และผูอำนวยการแตละระดับ 

  (3) แนวทางปฏิบัติในการจดัตัง้องคกรปฏบิัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  

        (3.1) การจดัตั้งองคกรปฏิบตัใินการจัดการในภาวะฉุกเฉนิองคการบริหารสวนตำบลหวยไร 

ทำหนาที่ เปนกลไกที่ เปนศูนยกลางการปฏิบัติ ในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

(Emergency Operation Centre : EOC) เพ่ือใหการวิเคราะห ประเมนิ ประสานงาน และปฏิบตัิภารกิจตางๆ 

ที่ เก่ียวของในการจัดการเหตุการณหนึ่ งๆ ในภาวะฉุก เฉินมีความเปนเอกภาพ โดยมีองคประกอบ                 

และโครงสรางภายในองคกรที่จำเปน เหมาะสม และสอดคลองกับภารกิจระดับการจัดการสาธารณภัย         

ของประเทศในแตละระดับ เพ่ือใหเกิดความคลองตวั มคีวามยืดหยุน และมปีระสิทธิภาพ  

 

 

    ทั้งนี้ เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทา        
สาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น (ศปก.อปท.) ขึ้น โดยมี

ผูอำนวยการทองถ่ินเปนผูควบคุมและสั่งการ เพ่ือทำหนาที่จัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับ
เขาสูภาวะปกติ พรอมทั้งประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่รับผิดชอบ และประสานความ
รวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไมสามารถควบคุมสถานการณสาธารณ
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ภัยตามขีดความสามารถโดยลำพัง ใหขอรับ การสนับสนุนจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ในเขตพื้นที่ติดตอหรือใกลเคียง) และ/หรือ กองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัอำเภอ 

    (3.2) โครงสรางศูนยปฏิบัตกิารฉุกเฉนิทองถิ่นองคการบริหารสวนตำบลหวยไร  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 5-1 : โครงสรางศูนยปฏบิตัิการฉุกเฉนิทองถิ่น 

หมายเหตุ : โครงสรางดังกลาวสามารถปรับไดตามความเหมาะสมกับสถานการณโดยยึดหลักมาตรฐาน 

เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุนของโครงสรางองคกรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

 (3.2) บทบาทหนาที่ภายในโครงสรางศูนยปฏิบตัิการฉุกเฉนิองคการบริหารสวนตำบล

หวยไร  มีดงันี้ 

(3.2.1) คณะที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ มีหนาที่ ใหขอเสนอแนะ คำแนะนำ ขอมูล 

ทางวิชาการ การสังเคราะหแนวโนมสถานการณ และเทคนิคการปฏิบัติที่เก่ียวของกับเหตุการณสาธารณภัย 

ที่เกิดข้ึน โดยใหคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเปนสำคัญ พรอมท้ังปฏิบัติหนาที่ อ่ืนใดตามที่

ผูอำนวยการทองถ่ินเห็นสมควร 

(3.2.2) ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม มีหนาท่ี ประสานขอมูลเหตุการณกับสวน

ตางๆเพ่ือสื่อสารและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการ         

ทางจติวิทยามวลชน  

ที่ปรึกษา/ผูเชีย่วชาญ 

ศนูยประสานการปฏิบตั ิ

ศูนยขอมลูประชาสัมพันธรวม 

สวนปฏบิตักิาร สวนอำนวยการ สวนสนบัสนุน 

ผูอำนวยการทองถิ่น 

พื้นท่ี 

กลุมภารกิจ 

หนวยสถานการณ 

หนวยทรพัยากร 

หนวยเอกสาร 

แผนกการเงนิ แผนกบริการ แผนกสนับสนนุ 

หนวยจัดหา 

สิ่งอปุกรณ 

หนวยสนบัสนุน

ภาคพืน้ 

หนวยสถานที ่
หนวยพัสด ุ

หนวยจัดซื้อ จัดจาง 

หนวยการเงิน บัญช ี

หนวยเสบยีง 

หนวยแพทย 

หนวยสื่อสาร 
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- ผูเชี่ยวชาญดานการกูชีพกูภยั  
- ผูอำนวยการโรงเรยีนในพื้นที ่
- ผูนำชุมชน เชน ปราชญชาวบาน 
- ฯลฯ 

ที่ปรกึษา/ผูเชี่ยวชาญ 

   (3.2.3) สวนปฏิบัตกิาร มีหนาที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษา

ชีวิตและปกปองทรัพยสิน เขาควบคุมสถานการณ ฟนฟูสูสภาวะปกติ คนหาและกูภัย กูชีพ รักษาพยาบาล 

การแพทยและสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบรอย การจราจร ผจญเพลิง โครงสรางพ้ืนฐาน สารเคมี        

และวัตถุอันตราย กัมมันตรงัสี สงกำลังบำรงุ การขนสง อพยพ และบริหารจดัการผูเสียชีวิต  

     (3.2.4) สวนอำนวยการ มีหนาที่  ติดตามสถานการณ  วิเคราะหแนวโนม

สถานการณ  แจงเตือนภัย รวบรวม ประสานขอมูล และประเมินความตองการและความจำเปนในการ

สนับสนุนทรัพยากร ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใชขอมูลที่ไดรับจาก

สวนปฏิบัติการเปนฐานดำเนินการ พรอมทั้งใหการสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแกกองอำนวยการปองกัน      

และบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร/ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตำบล  

หวยไร ฯลฯ  

     (3.2.5) สวนสนับสนุน มีหนาที่ ดงันี้ 

                (5.1) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ดานที่จำเปน เพ่ือใหการ

จัดการในภาวะฉุกเฉินดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว พ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย 

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การฟนฟู และงานชุมชน 

               (5.2) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในดานงบประมาณ การเงิน      

และการบัญช ีและการรับบริจาค ฯลฯ 

    ทั้ งนี้  การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิ บัติการฉุกเฉินทองถ่ินรายละเอียดตาม    

แผนภาพที่ 5-2 : (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏบิัติการฉุกเฉินทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอำนวยการทองถิ่น 

ศูนยปฏิบัติการฉกุเฉนิองคการบริหารสวนตำบลหวยไร 

- กองวชิาการและแผนงาน 
(เทศบาล) 

- สำนักปลัด อบต.  
(งานประชาสัมพันธ) 

ศูนยขอมูลประชาสมัพันธรวม 
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แผนภาพที่ 5-2 : (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบตักิารฉุกเฉนิทองถิ่น 

 
หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินปรับไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับ
สถานการณและความรุนแรงของสาธารณภัย และตามที่ผูอำนวยการทองถ่ินเห็นสมควร เพ่ือประโยชนในการ
บริหารจัดการสาธารณภยัในพ้ืนที ่
 
 (3.3) ผูมีอำนาจหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และผูที่เกี่ยวของอยางเปน
เอกภาพและชดัเจนแตละระดับ ตั้งแตระดับประเทศ ระดบัจังหวัด อำเภอ และระดับทองถิน่ (ตามแผนภาพที ่5-3) 

 

 

 

 

 

 

 

สวนปฏิบัตกิาร 

- รองนายก คนที ่1 

- ฝายปองกันและรักษาความ

สงบเรียบรอย 

- กองชาง/สวนโยธา  

- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตำบลหวยไร 

- กำนันตำบลหวยไร 

- ผูใหญบานหมูที ่1-14 หมูบาน 

- สมาชิกสภา อบต.หวยไร 

- อาสาสมัครตางๆ  เชน      

อปพร. /ตำรวจบาน /อสม. 

- ผูนำชุมชน 
 

สวนสนับสนุน สวนอำนวยการ 

- ปลัด อบต.หวยไร 

-สำนักปลัด อบต.หวยไร 

- ผูใหญบานหมูที ่1-14 หมูบาน 

- สมาชิกสภา อบต.หวยไร 

- อาสาสมัครตางๆ  เชน      

อปพร. /ตำรวจบาน /อสม. 

- ผูนำชุมชน 

 

ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 

- รองนายก คนที ่2 

- กองสวัสดิการและสงัคม 

- สำนักการศึกษา 

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

- กองคลัง 

- ผูใหญบานหมูที ่1-14 หมูบาน 

- สมาชิกสภา อบต.หวยไร 

- อาสาสมัครตางๆ  เชน อปพร. 

/ตำรวจบาน /อสม. 

- ผูนำชมุชน 

ฯลฯ 

 
 

ควบคมุและกำกับการปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัทัว่

ราชอาณาจักร (มาตรา 13) 

ควบคมุและกำกับการปฏิบัติหนาทีข่อง ผอ./รอง ผอ./ผช.ผอ. 

เจาพนกังาน และอาสาสมัคร ไดทั่วราชอาณาจักร (มาตรา 

14) 

รบัผิดชอบในการปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตจงัหวดั 

(มาตรา 15) 

นายกรัฐมนตรี/รฐัมนตรทีีไ่ดรับมอบหมาย 

ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั

แหงชาต ิ(รมว.มท.) 

รองผูบัญชาการ (ปมท.) 

ผูอำนวยการกลาง (อ.ปภ.) 

ผอ.จงัหวัด (ผวจ.) 

สาธารณภัย 

รายแรงอยางยิ่ง
สั่งการให

ดำเนินการ

อยางหนึ่ง

อยางใดเพ่ือ

ปองกันและ

บรรเทา    

สาธารณภัย 

/  

ใหความ

ชวยเหลือ

ชวยเหลอืผูบัญชาการ มอีำนาจบังคับบัญชาและสั่งการ ตามที่

ผูบัญชาการมอบหมาย (มาตรา 13) 
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 (4) แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภัยและการประกาศเขตใหการ

ชวยเหลือผูประสบภยัตามระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ 

  (4.1) การประกาศเขตพืน้ที่ประสบสาธารณภัย  

          กรณีเกิดสาธารณภัยตามนิยามของมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา       

สาธารณภัย พ.ศ. 2550 ซึ่งปรากฏชัดเปนที่ทราบโดยทั่วไปในเขตพ้ืนที่นั้น ใหมีการประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบ   

สาธารณภัยทันที หรอืในกรณีเพื่อประโยชนตอการจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นที่ดงักลาวตามขอเท็จจริงที่ปรากฏ 

และใชเปนหลักฐานยืนยันถึงขอเท็จจริงเก่ียวกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น เพ่ือใหสวนราชการ หนวยงาน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน สามารถดำเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยไดตามระเบียบกฎหมาย   

ที่เก่ียวของก็สามารถออกประกาศเขตพ้ืนทีป่ระสบสาธารณภยัได โดยมีแนวทางการปฏิบัต ิดังนี ้

       (4.1.1) เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ใดใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อำเภอและหรอืกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล/องคการบริหารสวนตำบล ตรวจสอบ

รับผิดชอบในการปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขต กทม. 

(มาตรา 32) 

แผนภาพที่ 5-3  การกำหนดบุคคลผูมอีำนาจในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                  ตามพระราชบัญญัตปิองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
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ขอเท็จจริงและรายงานสถานการณสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดชัยภูม ิทราบ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจประกาศเขตพืน้ที่ประสบภัย 

     (4.1.2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นและสงผลกระทบตอสาธารณชน และกอใหเกิดอันตราย     

ตอชีวิต รางกาย หรือกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน ในพ้ืนที่ ใหผูอำนวยการจังหวัด

ประกาศเขตพ้ืนที่ประสบภยัสาธารณภัยตามดุลพินิจ โดยมีแนวทางการประกาศ ดังนี ้

(1) ระบปุระเภทสาธารณภยั 

(2) สาเหตุการเกิดสาธารณภยั 

(3) ชวงเวลา ที่เกิดสาธารณภยั 

(4) พ้ืนท่ีที่เกิดสาธารณภัย 

(5) ผลกระทบตอสาธารณชนและกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือกอใหเกิด

ความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน 

เพ่ือประโยชนในการจัดการสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ กำหนดใหมีการออกประกาศเขตพ้ืนท่ี

ประสบสาธารณภัยไดตามดุลยพินิจ เพ่ือใหสวนราชการ หนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน 

สามารถใหความชวยเหลือผูประสบภัยไดตามระเบยีบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

ระดับ การจัดการ ผูออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภยั 

1 สาธารณภัยขนาดเลก็  ผูอำนวยการจงัหวดั / ผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร  

2 สาธารณภัยขนาดกลาง  ผูอำนวยการจังหวัด / ผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร  

3 สาธารณภยัขนาดใหญ  ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิ 

4 สาธารณภยัรายแรงอยางยิ่ง  นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
 

ทั้งนี้ ผูประสบภัยอาจขอใหมีหนังสือรับรองพื้นที่ประสบภัย ทั้งที่เปนบุคคล และนิติบุคคลได โดยให

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดรูปแบบ แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย 

และหนังสือรับรองผูประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาและนิตบิุคคลตามมาตรา 30 แหงพระราชบญัญตัปิองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

  (4.2) การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉนิ 

    ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย

พิบัติกรณีฉุกเฉิน มีวัตถุประสงคเพ่ือใหสวนราชการนำเงินทดรองราชการมาใชจายในการใหความชวยเหลือหรือ

สนับสนุนการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติเปนกรณีเรงดวนตามความจำเปนและเหมาะสม เมื่อเกิดภัย

พิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในทองที่หนึ่งทองที่ใด โดยมุงหมายที่จะบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาของผูประสบภัย

พิบัติ แตมิไดมุงหมายท่ีจะชดใชความเสียหายใหแกผูใด ซึ่งการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติใหถือปฏิบัติ

ตามระเบียบและหลักเกณฑทีก่ระทรวงการคลังกำหนด 

เมื่อภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในทองท่ีใด ใหผูมีอำนาจดำเนินการประกาศใหทองที่นั้น        

เปนเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภยัพิบัติกรณฉีุกเฉิน ดังนี้ 

พื้นท่ี ผูมีอำนาจ 

กรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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จังหวดั ผูวาราชการจังหวัดรวมกับคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบ   

ภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 

     หากไมสามารถประชุม ก.ช.ภ.จ. ไดทันทวงที และผูวาราชการจังหวัด

เห็นวาความเสียหายดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลัง

กำหนด ก็ใหมีอำนาจพิจารณาประกาศเขตการใหความชวยเหลือ

ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปกอนไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจาก ก.ช.ภ.จ. 

 การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตองกำหนดพ้ืนที่  

และระยะเวลาของการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัตินั้นดวย ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ     

และเงื่อนไขที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 (5)  แนวทางปฏิบัติในการตัดสินใจยกระดับการจดัการสาธารณภัย 

                      ใหผูบัญชาการหรือผูอำนวยการใชเกณฑหรือเงื่อนไขดังตอไปนี้ ประกอบการพิจารณา

ยกระดับการจัดการสาธารณภัย ดังนี ้ 

เกณฑ/เงื่อนไข ขอมูลที่ใชระบุเงื่อนไข 

(1) พื้นท่ี พ้ืนที่ใชสอยในลกัษณะตาง ๆ ที่ไดรับผลกระทบ และความเสียหาย 

(1.1) พ้ืนทีท่างการเกษตรและปศุสตัว  

(1.2) พ้ืนที่ธรุกิจ อุตสาหกรรม และการประกอบการ  

(1.3) พ้ืนทีอ่ยูอาศัย )รือนงคาเจำนวนหลั(   

(1.4) พ้ืนที่ทางธรรมชาติ 

(2) ประชากร จำนวนและลักษณะของประชากรในพืน้ที่ที่ไดรับผลกระทบ 

(2.1) จำนวนผูไดรับผลกระทบ  

(2.2) จำนวนผูอพยพ  

(2.3) จำนวนผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวติ 

(3) ความซบัซอน ความยากงาย สถานการณแทรกซอน และเงื่อนไขทางเทคนิคของสถานการณ 
(3.1) ความรุนแรงของภัย  ความเฉพาะเจาะจงทางเทคนิคของภัย         
การเกิดภยัตอเนือ่ง  
(3.2) ความเสียหายที่เกิดข้ึนหรือสงผลกระทบตอสาธารณูปโภคพื้นฐาน สถานท่ี

สำคัญ และเสนทางการให ความชวยเหลือ 
(3.3) การคาดการณ การขยายตัวของภัย พ้ืนที่ ที่ จะเสียหายตอไป  

ระยะเวลาที่การดำเนินกิจกรรมปกติที่ตองหยุดชะงัก ระยะเวลาที่ตอง
ใชในการตอบสนองตอสถานการณ และระยะเวลาที่ตองชวยฟนฟู
เบื้องตน 

(4) ศกัยภาพดานทรัพยากร ความสามารถในการปฏิบัติงานจากทรัพยากร 
(4.1) กำลังคน ทั้ งของหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน พรอมทั้ง

อาสาสมัครหนวยตาง ๆ 
(4.2) เครื่องมือ อุปกรณ ยานพาหนะ และอุปกรณพิเศษตาง ๆ ที่ตองใช

ตามแตลักษณะทางเทคนิคของภยั 
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เกณฑ/เงื่อนไข ขอมูลที่ใชระบุเงื่อนไข 
(4.3) ปจจัยยังชีพสำหรับแจกจายแกผูไดรับผลกระทบของหนวยงานหลัก 

และจากการสนับสนุนจากภาคีหลกั 
(4.4) แหลงท่ีมาและจำนวนเงนิงบประมาณจากหนวยงานในพ้ืนที ่

(5) การพจิารณาตัดสนิใจ

ของผูบัญชาการ /

ผูอำนวยการ 

ดุลยพินิจจากการประเมนิสถานการณจากเงื่อนไขตาง ๆ 
(5.1) ขอบเขตการปกครอง 
(5.2) การประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัย 

 ทั้ งนี้  ให ใช เกณฑ เงื่อนไขทางดานพื้นที่ /ประชากร/ความซับซอน/ศักยภาพดานทรัพยากร              
และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผูอำนวยการอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางประกอบกันเปนเกณฑในการ
นำเสนอเพ่ือยกระดบัการจดัการสาธารณภัย 

 (6) แนวทางการปฏิบตัใินการอพยพ 

        เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใด และการอาศัยอยูในเขตพ้ืนที่นั้นจะเปน

อันตราย ใหผูมีอำนาจตามมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550             

มีอำนาจสั่งอพยพผูซึ่งอยูในพ้ืนที่นั้น ออกไปจากพื้นท่ีอยางเปนระเบียบ ทั้งนี้ ใหดำเนินการอพยพกอนเกิด      

สาธารณภัย และจัดใหมีกำลังเจาหนาที่เขารักษาความสงบเรียบรอย เพื่อปองกันทรัพยสินของประชาชน      

โดยใหผูนำชมุชนและหนวยงานปฏิบัติตามขั้นตอน ดงันี้ 

           (6.1) การอพยพเคลื่อนยาย 

       (6.1.1) การตัดสินใจอพยพ 

       (1) ในเขตองคการบริหารสวนตำบลหวยไร กำหนดใหนายก องคการบริหารสวน

ตำบลหวยไร ในฐานะผูอำนวยการทองถ่ิน หรือผูไดรับมอบหมายเปนผูตัดสินใจและควบคุมการอพยพ

ประชาชนออกจากพ้ืนที่ประสบภัย โดยมีปลัด อบต. ในฐานะผูชวยผูอำนวยการทองถ่ินเปนผูชวย 

    (2) ในเขตพ้ืนที่หมูบาน กำหนดใหผูใหญบานแตละหมูบานเปนผูตัดสินใจและควบคุม

การอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย โดยมีผูชวยผูใหญบานและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล

หวยไร เปนผูชวย ทุกขั้นตอนการปฏิบัติตองประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณไปยังนายกองคการ

บริหารสวนตำบลหวยไร ในฐานะผูอำนวยการทองถ่ิน เบอรโทรศพัท 089-8485419 

   (6.1.2) เมื่อไดรับขอมูลขาวสารแจงเตือน ใหแจงประชาชนตองเตรียมตัวไวใหพรอมสำหรับ      

การอพยพ โดยจัดเตรียมกระเปาที่มีของมีคา เงินสด เอกสารสำคัญ ของใชจำเปนสวนตัว ยารักษาโรค อาหาร 

น้ำดื่ม เทาท่ีจำเปน รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวใหอยูในความสงบ กอนออกจากบานเรือนตองปด

บานเรือนใหมิดชิดที่สุดเทาที่จะทำได และเดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจำชุมชนโดยเร็ว 

   (6.1.3) หนวยอพยพ ตองศึกษาเสนทางที่จะเขาสูพ้ืนท่ีเปาหมาย และตรวจสอบสภาพของ

ยานพาหนะสำหรับการอพยพใหพรอมปฏิบัติหนาที่อยูตลอดเวลา รวมทั้งติดตอประสานงานกับผูนำชุมชนหรือ

ผูนำหมูบานทุกระยะ ประชาสัมพันธใหคำแนะนำในขัน้ตอนการอพยพตอผูอพยพ  

(6.1.4) จัดลำดับความสำคัญของผูอพยพ โดยแบงกลุมผูอพยพท่ีตองไดรับการดูแล      

เปนพิเศษ (กลุมเปราะบาง) เชน กลุมผูปวยทุพพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก สตรี ควรไดรับการพิจารณา     

ใหอพยพไปกอน เปนตน กรณเีด็ก บดิาและมารดาควรอพยพไปดวยกันทั้งครอบครัว และควรอพยพเปนกลุม  
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(6.1.5) จัดใหมีสถานที่ปลอดภัยและที่พักพิงชั่วคราวแกผูอพยพและเจาหนาที่ โดยจัด

ระเบียบพื้นที่พักพิงใหเหมาะสมเปนสัดสวนและมีระบบสุขาภิบาล โดยใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทา   

สาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร เปนหนวยงานรบัผิดชอบหลกั 

(6.1.6) การบริหารจัดการศนูยพักพิงชั่วคราว และสนบัสนนุกิจกรรมดานสังคมสงเคราะห        

เพ่ือการฟนฟูดานสังคมและจิตใจใหแกผูประสบภัย และผูประสบปญหาทางสังคม โดยใหโดยใหกองอำนวยการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร เปนหนวยงานรบัผิดชอบหลกั 

(6.1.7) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพื้นที่ท่ีเกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกลเคยีง รวมทั้ง          

จัดระเบียบการจราจรในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวเพ่ือรองรับการอพยพ เพ่ือเปนการรักษาความปลอดภัยในชีวิต   

และทรัพยสินของประชาชนและสวนราชการ และสามารถดำเนินการอพยพเคลื่อนยาย เปนไปอยางมีระบบ 

สามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสูสถานที่ปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหกอง

อำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร เปนหนวยงานรบัผิดชอบหลกั 

(6.1.8) ใหความชวยเหลือผูอพยพในการขนยายทรัพยสินของใชในพ้ืนที่ท่ีเกิดสาธารณภัย        

และพ้ืนที่ใกลเคียงตามที่ไดรับการรองขอ โดยใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวน

ตำบลหวยไร เปนหนวยงานรบัผิดชอบหลักหากไมเพียงพอประสานหนวยงานทหารในพื้นที ่

(6.1.9) ใหมีการจัดทำทะเบียนเพื่อตรวจสอบจำนวนผูอพยพและผูที่ยังติดคางในพ้ืนที่   

โดยใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(6.1.10) จัดใหมีการบริการดานการแพทยและสาธารณสุขในพ้ืนที่อพยพ โดยให รพ.สต. 

และโรงพยาบาลในเขตพื้นที ่รวมกันดำเนินการ 

(6.1.11) จัดใหมีระบบการรักษาความสงบเรียบรอยของพื้นท่ีรองรับการอพยพ โดยจัด

กำลังเจาหนาทีต่ำรวจและอาสาสมัครตามความเหมาะสม  

   (6.1.12) จัดใหมีเจาหนาท่ีประสานงานกับเจาหนาที่ตำรวจในพื้นที่ เพื่อจัดกำลังดูแล

บานเรือนและทรัพยสินของผูอพยพเปนระยะๆ หากกำลงัเจาหนาที่ตำรวจไมเพียงพอ ใหใชกำลังสนบัสนุนจาก

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) หรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชน แตหากสถานการณลอแหลม

เสี่ยงตอการสูญเสียชีวิตหามเจาหนาที่/อาสาสมัครออกปฏิบัติหนาที่ ในพื้นที่ เสี่ยงโดยเด็ดขาดจนกวา

สถานการณจะบรรเทาความรุนแรงลง และสามารถเขาไปตรวจในพ้ืนที่ได โดยไมมีความเสี่ยง พรอมทั้งใหมี   

การประชาสัมพันธใหผูอพยพทราบสถานการณอยางตอเนื่องและทั่วถึง 

 (6.1.13) จัดหาพื้นที่รองรับสำหรับการอพยพสัตวเลี้ยง โดยขอใหสำนักงานปศุสัตวอำเภอ

รวมกับกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร ดำเนินการสำรวจ จัดทำ

บัญชี ประชาชนผูเลี้ยงสัตวและผูประกอบการ รวมท้ัง จัดเตรียมยานพาหนะ เครื่องจักรกล สำหรับใชในการ

อพยพ หากไมเพียงพอใหประสานงานหนวยงานท่ีมีเครื่องจกัรกล ยานพาหนะ  

  (6.2) การยกเลิกสถานการณ 

  (6.2.1) ใหติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเนื่อง 

พรอมทั้งตรวจสอบขอมูลจากทุกแหลงจนแนใจ และมีการยืนยันความชัดเจนวาสถานการณคลี่คลายกลับ        

สูภาวะปกติแลว ใหผูอำนวยการทองถิ่นรายงานขอมูลใหผูอำนวยการอำเภอทราบ เพ่ือประกาศยตุสิถานการณ

สาธารณภัยในพ้ืนที่ และประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงสถานการณเปนระยะๆ เพ่ือปองกันความสับสน 
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พรอมทั้ง ใหมีการยืนยันความชัดเจนถึงการยกเลิกสถานการณ และแจงใหผูอพยพเตรียมพรอมในการอพยพ

กลบัสูพืน้ทีอ่ยูอาศัยตอไป 

  (6.2.2) เมื่อไดรับการยืนยันอยางชัดเจนจากผูอำนวยการทองถิ่น ผูอำนวยการอำเภอ 

ตามลำดับ หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหประกาศยุติสถานการณวาสาธารณภัยไดสิ้นสุดลงแลว ใหแจงขอมูล

ดงักลาวใหผูอพยพทราบเพ่ือเตรยีมพรอมในการอพยพกลับสูที่ตัง้ตอไป 

  (6.2.3) เมื่อยกเลิกหรือปดศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร ใหสง

มอบภารกิจที่ตองดำเนินการตอใหหนวยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจของหนวยงานนั้นตอไป เพ่ือความตอเนื่อง

ในการปฏิบัติงาน 

 (6.3)  การอพยพกลับ 

  เมื่อประชาชนไดรับแจงขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจนใหผูนำชุมชน          
หรือผูนำกลุมอพยพรีบแจงผูอพยพเพ่ือเตรียมความพรอมสำหรับการอพยพกลับและรอรับการแจงจุดอพยพกลับ   
โดยการจัดระเบียบและลำดับกอนหลังของการอพยพกลับอยางเปนระบบไปสู พ้ืนที่อยูอาศัย เดิม              
พรอมทั้งประสานงานกับเจาหนาที่ทีร่ับผดิชอบควบคุมดูแลการอพยพกลบั 
 (6.4) การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบรหิารสวนตำบลหวยไร แบงประเภทของสวนราชการและ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจะอพยพมาอยูในพื้นที่ปลอดภัยตามลำดับและความจำเปนเรงดวน พรอมทั้ง
กำหนดพ้ืนท่ีรองรบัการอพยพสวนราชการ ครอบครัวสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไวลวงหนา 
โดยการดำเนินการอพยพใหเปนไปตามแผนอพยพสวนราชการ เพ่ือใหสามารถบริการประชาชนไดตามปกติ 

 

 

  

 

     

 1) แนวทางปฏิบัติในการสื่อสารและโทรคมนาคม 

  (1) การเตรียมความพรอมดานการสื่อสารและโทรคมนาคม 

      การเตรียมความพรอมดานระบบและเครื่องมือสื่อสาร องคการบริหารสวนตำบลหวยไร

มอบหมายใหงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนผูกำกับดูแลและใชงานความถี่วิทยุ 162.825 เพ่ือใชเปน

ความถ่ีวิทยุกลางสำหรับติดตอประสานงานระหวางหนวยงานของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 

สำหรับการประสานงาน  ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอ่ืนๆ ในภาวะปกติ และใน

ภาวะไมปกติ โดยกำหนดใหงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนผูควบคุมดูแลการใชงานภายใน องคการ

บริหารสวนตำบลหวยไร 

    (2) การปฏบิตังิานดานส่ือสารและโทรคมนาคมกรณีเกิดเหตุฉกุเฉนิ 

  (2.1) จัดตัง้ศูนยสือ่สารและจัดใหมีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารอื่นๆ ที่
จำเปนใหใชงานไดตลอด 24 ชั่วโมง ใหสามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกลาวกับหนวยงานอ่ืนไดตามปกติโดยเร็ว
อยางทัว่ถึงทุกพ้ืนท่ี 
  (2.2) ใชโครงขายสื่อสารทางโทรศัพท โทรสาร และวิทยุสื่อสารเปนหนวยงานหลัก 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบและเครื่องมือสนบัสนุนการเผชิญเหต ุ
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     หนวยงานหลักที่วางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ไดแก งานปองกันและบรรเทา  
สาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท..044-056135, 044-056136...โทรสาร.............-............... 

     หนวยงานสนับสนุน ไดแก............หมายเลขโทรศัพท................................................ 
โทรสาร................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับท่ี ชื่อหนวยงาน นามเรียกขาน ความถี่วิทยุ โทรศพัท โทรสาร หมายเหตุ 

1 อบต. 

โคกม่ังงอย 

ศูนยละม่ัง 162.525 088-5809406   

2 ทต. 

คอนสวรรค 

ศูนยสิงหทอง 162.550 0868257568   

3       

4       

5       

 ฯลฯ      

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ประจำตำบล 

โทรศพัท 044810369 

โทรสาร ……………-………………. 

สายดวน 1669 

 

กองอำนวยการปองกันและ             

บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 

คอนสวรรค 

โทรศพัท 044-889926 

โทรสาร …………-……………… 

กองอำนวยการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย อบต.หวยไร 
โทรศพัท/โทรสาร 044-056135 

โทรศพัท/โทรสาร 044-056136   

ความถี่วิทย ุ 162.825 MHz 
 

การประปาสวนภมูภิาค 

สาขาคอนสวรรค 

โทรศัพท 044882677 

 

กองอำนวยการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

(อบต.โคกมั่งงอย) 

โทรศัพท044-848695 

ความถี่วิทยุ 162.525 

องคกรภาคเอกชน  

มูลนธิิรวมกตญั ู

โทรศัพท 0614962704 

 

การไฟฟาภูมิภาค 

สาขายอยคอนสวรรค 

โทรศัพท 044889124 

 

สถานตีำรวจภูธร

คอนสวรรค 

โทรศพัท  

044-829102 

กองอำนวยการปองกนัและ 
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัดชยัภมู ิ
โทรศพัท/โทรสาร 044-813323 

โทรศพัท/โทรสาร .........-............   
 



 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร พ.ศ. 2564-2570 หนา 71 

 

 

 

 

 

 

      แผนภาพท่ี 5-4 : ผังสื่อสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร

   

(2) แนวทางปฏบิตัิในการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน 

  ใหฝายประชาสมัพันธขององคการบรหิารสวนตำบลหวยไร เปนหนวยงานหลกั ดำเนินการ ดังนี ้

    (2.1) เผยแพรขาวสารท่ีคาดวาจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยใหสวนราชการและประชาชนไดรับรู

และเขาใจสถานการณ (Situation Awareness) ในทกุระยะการจัดการภัย โดยผานชองทางการสื่อสารที่กำหนด

ไว เชน โทรทัศน วิทยุ หอกระจายขาว สื่อสังคมออนไลน ฯลฯ เพ่ือใหประชาชนเขาถึงขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว 

เปนปจจุบันและทันตอเหตุการณ ซึ่งจะชวยสรางความเชื่อมั่น และลดความตื่นตระหนกที่เกิดจากการรับรู     

และความเขาใจทีไ่มถูกตอง 

  (2.2) จัดตั้งศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม (Join Information Center : JIC) ณ พื้นที่ที่เกิดเหตุ ซึ่งอยู

ภายใตการกำกับ ดูแล ของศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม เพื่อทำหนาที่ประสานขอมูลขาวสารสาธารณะ           

ที่เกี่ยวของกับการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเปนศูนยที่อยูใกลชิดกับเหตุการณ สามารถเขาถึง

ขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสำหรับสื่อขาวสารทุกประเภทที่ไดรับ 

การกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพ่ือกระจายขอมลูขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเรว็ เปนปจจุบัน และตอเนื่อง 

โดยใหเจาหนาที่ขอมูลขาวสารสาธารณะควรตองเขามาอยูรวมกันในศูนยประสานขอมูลรวม 

  (2.3) ตรวจสอบยืนยันความถูกตองของขอมูลการเกิดภัยจากกำนัน ผูใหญบาน ผูนำชุมชน 

อาสาสมัครแจงเตือนภัย กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป รวมทั้งหนวยงานที่

เก่ียวของกอนแจงเตือนภัยผานชองทางการสื่อสารทุกชนดิ 

  (2.4) ดำเนินการแจงเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพ้ืนที่ที่ประสบภัยและพื้นที่ขางเคียง โดยสื่อ 

ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณการเตือนภัยที่มีอยูของชุมชน เชน วิทยุชุมชน หอกระจายขาว หอเตือนภัย      

โทรโขง เปนตน 

  (2.5) ขอมูลการแจงเตือนภัยนั้นตองชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย เปนขอมูลที่บอกถึง

อันตรายที่กำลังเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสิน อันไดแก ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีความเสียหายตามพื้นที่

การปกครอง ชวงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม และประชาชนตองปฏิบัติอยางไร หรือตองมีการ

อพยพหรือไม รวมทั้งวิธีการแจงเหตุ หมายเลขโทรศัพท และการสื่อสารอ่ืนๆ โดยแจงเตือนภัยจนกวา

สถานการณภยัจะสิ้นสุด 

  (2.6) ในกรณี เกิดไฟฟาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไมสามารถใชได                

ใหใชสัญลักษณการเตือนภัย เชน ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอ่ืนที่ไดมีการซักซอมความเขาใจกับประชาชนไวแลว 

 (3) แนวทางปฏิบตัิในการบัญชาการเหตุการณ (Incident Command) 
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        ใหนำหลักการของระบบการบัญชาการเหตุการณ  (Incident Command System : ICS)         

มาประยุกตใชเปนเครื่องมือในการสั่งการ ควบคุม และประสาน ความรวมมือของแตละหนวยงานในการ

จัดการในภาวะฉุกเฉิน และเปนระบบปฏิบัติการในการระดมทรัพยากรไปยังท่ีเกิดเหตุเพ่ือใหสามารถปกปอง

ชีวิต ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค โดยใหทุกสวนราชการ 

หนวยงาน และภาคเอกชนใชระบบบัญชาการเหตุการณเปนระบบมาตรฐานในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน       

องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ไดกำหนดแนวทางปฏบิัติโดยใชหลกัการบัญชาการณเหตุการณไว ดังนี ้ 

   (3.1) วัตถปุระสงคการบญัชาการเหตุการณ  

    (1) ความปลอดภยัท้ังผูประสบภัยและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

    (2) ใชทรัพยากรในการปฏบิัติงานอยางคุมคา และมีประสทิธภิาพ 

     (3) การจัดการสาธารณภยัมีประสิทธิผล 

    (3.2) การปฏิบตัเิมือ่เกิดสาธารณภัย 
          (3.2.1) การรายงานตัวและทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย             
     ใหเจาหนาที่เจาพนักงาน และอาสาสมัครตางๆ ที่มารวมปฏิบัติงานเขารายงานตัวท่ี
ศูนยปฏบิัติการฉุกเฉินทองถ่ินในพืน้ที่ที่เกิดภัย กอนรับมอบภารกิจและพ้ืนทีร่ับผิดชอบไปปฏิบัต ิ

(3.2.2) การเขาควบคุมสถานการณ คำนึงถึงหลักการ ดงันี้ 
     (1 ) การปฏิ บั ติ การระยะ 24 ชั่ วโมงแรก  เน นการคนหาผู รอดชี วิ ต                 
การรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ น้ำดื่ม อาหารปรุงสำเร็จ เสื้อผา ฯลฯ 
       (2) การปฏิบัติการระยะ 24-48 ชั่วโมง (1-2 วัน) เนนการคนหาผูรอดชีวิต         
และทรัพยสิน สืบหาญาติ จัดต้ังศูนยพักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค 
เครื่องครัว 
     (3) การปฏิบัติการระยะ 48-72 ชั่วโมง (2-3 วัน) เนนการคนหาผูรอดชีวิต      
การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะหเบื้องตน เงินชดเชย การคนหาทรัพยสิน     
และขอมูลการใหความชวยเหลือ ฯลฯ 
     (4 ) การปฏิ บั ติ การคนหาหลั งระยะ 72  ชั่ ว โมงขึ้ น ไป  (ห ลั ง 3  วัน 
ขึ้นไป) ใหพิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการคนหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเนนการชวยเหลือชีวิตคนกอน ตามดวย
ทรัพยสิน พรอมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานใหครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกำลังพลเพ่ือให
สามารถปฏบิัติงานไดอยางตอเนือ่ง  ฯลฯ 
      (3.2.3) การควบคุมสถานการณและการเผชญิเหต ุ
               องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ไดวางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
อยางเปนระบบโดยกำหนดโครงสรางองคกร ขอมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการ
ใชแนวทางปฏบิัติที่เหมาะสมเพ่ือใหการจัดการในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 (1) การรับแจงเหตแุละการรายงาน 
     ใหผูรับผิดชอบจัดทำรายงานขอเท็จจริงที่ เกิดขึ้น ทั้งดานสถานการณ         
สาธารณภัย ดานการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ดานการใหความชวยเหลือ และดานอื่นๆ ที่จำเปน 
โดยคำนึงถึงความถูกตอง ชัดเจน รวดเรว็ โดยใหชุมชน/หมูบานสำรวจความเสยีหายและความตองการเบื้องตน
ตามแบบรายงานเหตดุวนสาธารณภัย แลวรายงานตอกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหาร
สวนตำบลหวยไร 
 (2) การประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดงัตอไปนี้ 
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  (2.1) นำขอมูลที่ไดทัง้หมดมาวิเคราะหสถานการณสาธารณภยัที่เกิดขึน้     
  (2.2) กำหนดแนวทางปฏบิัต ิเลือกทางที่ดทีีสุ่ดและมีความเสี่ยงนอยที่สุด 

  (2.3) มีการคาดการณเพ่ิมเติมในเรื่องปจจัยความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้น การขอรับการ
สนับสนนุเพ่ิมเติม 
  (2.4) การจัดการขอมูล ใหหัวหนาทีมเปนผูนำในการสอบถามสำรวจขอมูล
สถานที่ สิ่งที่ เปนอันตรายตอนักกูภัย พรอมทั้งบันทึกวัน เวลา ชื่อที่อยูผูใหขอมูล และรายงานขอมูล           
ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลหวยไรทราบมีการบรรยายสรุปใหลูกทีมทราบ กำหนดพื้นที่
อันตราย พ้ืนที่ปฏิบัติการ พื้นท่ีปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบตางๆ ไดแก แกส ไฟฟา ประปา เปนตน ซึ่งเปน
อันตรายตอนักกูภัย 
   (2.5) การสั่งการ ผูสั่งการตองเปนคนเดียวที่สามารถชี้แจงการปฏิบัติได 
การสั่งการตองชัดเจน ไมคลุมเครอื มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหนาหนวยหรือผูควบคุมชุดปฏิบัติการตองรายงาน
ตวั   ตอผูอยูในเหตุการณ และตอผูบัญชาการเหตุการณ ณ จุดเกิดเหต ุทั้งกอนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จสิ้น
ภารกิจ 
 (2.6) การรวบรวมขอมูล ไดแก ปญหาอุปสรรคขอขัดของ สาเหตุของการ
เกิดเหตุการณ ผลการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแกไขและนำขอเสนอแนะมาวิเคราะห 
         (3) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
            องคการบริหารสวนตำบลหวยไร กำหนดโครงสรางองคกรปฏิบัติ
รับผิดชอบในการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินในแบบโครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหาร
สวนตำบลหวยไร (การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑) โดยมีผูอำนวยการทองถิ่นเปนผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการ
ฉุกเฉินองคการบริหารสวนตำบลหวยไร มีอำนาจในการควบคุม สั่งการ และบัญชาการในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ หากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นท่ี องคการบริหารสวนตำบลหวยไร 
ลุกลามขยายเปนวงกวาง ประชาชนไดรับผลกระทบจำนวนมากและผูอำนวยการจังหวัดตัดสินใจยกระดับการ
จัดการสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร  เปนการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ ๒) ศูนย
ปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นองคการบริหารสวนตำบลหวยไร จะรับขอสั่งการจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดไปปฏิบัติ โดยไดกำหนดรูปแบบองคกรปฏิบตัิในระดับพื้นที ่ตามตารางที่ 5-1  

ตารางที ่5-1  :  รูปแบบองคกรปฏบิัติในการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นท่ี 

ระดับการจัดการ 
สาธารณภัย 

องคกรรับผิดชอบ 
การจัดการสาธารณภัย 

ในภาวะปกต ิ
 

องคกรรับผิดชอบ 
ในภาวะฉกุเฉนิ 

(เม่ือเกิด 
หรอืคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) 

ผูบัญชาการ 
(ผูมีอำนาจ 

ตามกฎหมาย) 

ระดับ 1 
(อำเภอ/เทศบาล     

เขาควบคุมสถานการณ) 

กองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนที่ 
- กอปภ.ทน. .......-...........แหง 
- กอปภ.ทม. ........-..........แหง 
- กอปภ.ทต. ........-..........แหง 
กองอำนวยการปองกันและ

- ศนูยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน 
  โดย กอปภ.อปท. จัดตัง้ 
- ศู น ย บั ญ ช าก าร เห ตุ ก ารณ
อำเภอ  (ศบก.อ.)  
  โดย กอปภ.อ. จัดตัง้ 
 

ผูอำนวยการ
ทองถิ่น 

ผูอำนวยการ
อำเภอ 
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บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 
(กอปภ.อ.)  

 
     (4) การคนหาและชวยชีวิต 
             - กำหนดเขตและกันเขตพ้ืนที่ประสบภัย หามไมใหผูที่ไมมีหนาท่ีและความ
รับผิดชอบเขาพ้ืนที่ประสบภัย 
             - สนธิกำลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใช
หนวย กูชีพกูภยัเขาปฏิบัติการในพ้ืนที่ประสบภัย พรอมอุปกรณ เครือ่งมือ เครื่องจกัร ที่จำเปนในการกูชีพกูภัย 
             - กรณีมีสถานการณรุนแรง ควรจดัหาอุปกรณที่ใชเทคโนโลยีข้ันสูงมาใชในการกูภยั 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 5-2 :  การปฏิบตัิขณะเกิดภัยขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร 

ลำดับที่ การปฏิบตั ิ สวนงานที่
รับผดิชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผดิชอบในพื้นท่ี 
(ระบเุบอรโทรศพัท) 

1 จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน  สวนอำนวยการ  

2 รับแจงเหตุและรายงานสถานการณ 
  จัดเตรียมเจาหนาที่ เพ่ือรับแจงเหตุและรายงานสถานการณ ใหกอง
อำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท.) และกอง
อำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอทราบเพื่อจะไดเสนอ    
ผูวาราชการจังหวัด/ผูอำนวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบ
สาธารณภั ย และประกาศเขต พ้ืนที่ การให ความช วยเหลือฯ ตอไป            
จนกวาสถานการณสิ้นสุด 

สวนอำนวยการ -สำนักปลัด
(ผูรับผดิชอบหลัก) 
-สวนโยธา 
-ตำรวจ 
-กำนัน/ผูใหญบาน 
/ผูนำชุมชน 

3 ออกสำรวจพ้ืนที่และประเมินสถานการณ 
จัดชุดเคลื่อนที่เรว็เขาสำรวจพ้ืนที่และประเมนิสถานการณ เพื่อวางแผน
รับมือกับสถานการณภัย 

สวนอำนวยการ -สำนักปลัด
(ผูรับผดิชอบหลัก) 
-สวนโยธา 
-ตำรวจ 
-กำนัน/ผูใหญบาน 
/ผูนำชุมชน 
คณะกรรมการปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย หมูบาน/ชุมชน 

4 ประเมินสถานการณในภาวะฉกุเฉนิ 
  วิเคราะหและประเมินสถานการณการเกิดสาธารณภัยเพื่อการตัดสินใจ
แกปญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พ้ืนที่และ
ประชาชนผูที่จะไดรับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของ

สวนอำนวยการ -สำนกัปลัด
(ผูรับผดิชอบหลัก) 
-สวนโยธา 
-ตำรวจ 
-กำนัน/ผูใหญบาน 
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ลำดับที่ การปฏิบตั ิ สวนงานที่
รับผดิชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผดิชอบในพื้นท่ี 
(ระบเุบอรโทรศพัท) 

พ้ืนที่ในการรับภัย แนวโนมการเกิดภัยซ้ำขึ้นอีก ภัยที่ตามมา รวมถึงภัยที่มี
ความซับซอน เพ่ือกำหนดแนวทางการตอบโตและการแจงเตือนภัย 

/ผูนำชุมชน 
คณะกรรมการปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย หมูบาน/ชุมชน 

5  บริหารจัดการขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉินอยางถูกตอง ชัดเจน และเปนระบบ  
 

สวนอำนวยการ -สำนกัปลัด
(ผูรับผดิชอบหลัก) 
-กำนัน/ผูใหญบาน 
/ผูนำชุมชน   /
คณะกรรมการปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย หมูบาน/ชุมชน 

6  แจงเตอืนประชาชน 
  (1) ตรวจสอบขอมูลยืนยันความถูกตองของการเกิดสาธารณภัยจาก
หนวยงานที่เก่ียวของทุกแหลง กอนแจงเตอืนผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด  
  (2) ดำเนินการแจงเตือนภัยไปยังชุมชนพ้ืนที่ประสบภัยและพื้นท่ีขางเคียง 
โดยสื่อ ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณเตือนภัยที่มีอยูของชมุชน เชน วิทยุ
ชุมชน หอกระจายขาว หอเตือนภัย โทรโขง เปนตน 
  (3) ขอมูลการแจงเตือนภัยตองชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย   
บงบอกถึงอันตรายทีก่ำลังจะเกิดข้ึนกับชวีิตและทรัพยสิน วิธีการปฏบิัติของ 
ประชาชน รวมทัง้วิธกีารแจงเหตุ โดยตองแจงเตือนจนกวาสถานการณภยั จะสิ้นสุด 
  (4) ในกรณีเกิดไฟฟาดบั การสื่อสาร เครื่องมือ สญัญาณเตือนภัยไมสามารถ
ใชได ใหใชสัญลักษณการเตือนภัย เชน ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอ่ืนที่ได
มกีารซักซอมความเขาใจกับประชาชนไวแลว เปนตน 
 

สวนอำนวยการ -สำนักปลัด
(ผูรับผดิชอบหลัก) 
-สวนโยธา 
-กำนัน/ผูใหญบาน/
ผูนำชุมชน 
-อาสาสมัครแจงเตือน

ภัย 
 

7 อพยพผูประสบภัย  
กรณีเมื่อเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ และมีผูอยูอาศัยในพ้ืนท่ีนั้น
จะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเทาที่จำเปนแกการปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย พรอมทั้งรายงานผูอำนวยการทองถ่ิน ผูอำนวยการอำเภอ 
ตามลำดับ  

สวนปฏบิัติการ -สำนักปลัด
(ผูรบัผิดชอบหลัก) 
-สวนโยธา 
-กำนัน/ผูใหญบาน/
ผูนำชุมชน 
-อาสาสมัครแจงเตือน
ภัย 

8 กำหนดพื้นทีเ่ตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  
เปนพื้นที่ เตรียมปฏิบัติการจัดตั้งขึ้นเพื่อใชเปนสถานที่จัดเก็บและพักรอ
ชั่วคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)  
ที่ไดมาและพรอมใช เพ่ือรอการสั่งใชทรัพยากร  

สวนอำนวยการ -ผูอำนวยการทองถิ่น/
หัวหนาฝายปองกันและ
ปฎิบัตกิาร 

(ผูรับผดิชอบหลัก) 
-ฝายอำนวยการ 
-ฝายการเงิน 

9 ระดมทรพัยากรเขาสนบัสนุนการจัดการสาธารณภยั 
  (1) ระดมทรัพยากร ทั้งกำลังคน วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร มายัง
จุดรวบรวมทรัพยากรเพ่ือรอรับการมอบหมายภารกิจ ใหพรอมใชตลอด 24 

สวนสนบัสนุน -ผูอำนวยการทองถิ่น/
หัวหนาฝายปองกันและ
ปฎิบัตกิาร 
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ลำดับที่ การปฏิบตั ิ สวนงานที่
รับผดิชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผดิชอบในพื้นท่ี 
(ระบเุบอรโทรศพัท) 

ชั่วโมง เพ่ือรอการสั่งใชเขาสนับสนุนการปฏิบัติการในพ้ืนที่ประสบภัย 
  (2) ระดมทรัพยากรเขาพ้ืนที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พรอมทั้ง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และ
พลังงาน เพ่ือจัดการสาธารณภัย 

(ผูรับผดิชอบหลัก) 
-ฝายอำนวยการ 
-ฝายการเงิน 

10 กำหนดและแบงโซนพื้นท่ีในการสนบัสนุนการเผชญิเหต ุ 
ออกเปน.....3......โซน ประกอบดวย      
      โซนท่ี ๑ ประกอบดวย หมู 1, 2, 3, 10 มีผูใหญบานหมู 1, 2, 3 ,10  รับผิดชอบ

พ้ืนที่ 

      โซนที่ ๒ ประกอบดวย หมู 14, 13, 8, 6 มีผูใหญบานหมู 14, 13, 8, 6 รับผดิชอบ

พ้ืนที่ 

     โซนที่ 3 ประกอบดวย หมู 4, 5, 7, 9, 11, 12  มีผูใหญบานหมู 4, 5, 7, 9, 11, 12   

รับผดิชอบพื้นที ่

    หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพ้ืนที่ไดตามสถานการณและขนาดของพ้ืนท่ี 

สวนอำนวยการ -สำนักปลัด
(ผูรับผดิชอบหลัก) 
-สวนโยธา 
-กำนัน/ผูใหญบาน/
ผูนำชุมชน 
-อาสาสมัครแจงเตือน
ภัย 

11 จัดชดุปฏิบัตกิารเคล่ือนท่ีเร็วเขาปฏิบัตกิารจัดการสาธารณภัย 
  สั่งใหหนวยกูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย เพ่ือควบคุม
สถานการณไมใหลุกลามขยายตัว 

สวนปฏิบัติการ -ผูอำนวยการทองถิ่น/
หัวหนาฝายปองกันและ
ปฎิบัตกิาร 

(ผูรับผิดชอบหลัก) 
-ฝายรักษาความสงบ
เรียบรอย 
-ฝายอำนวยการ 
-ฝายการเงนิ 
-หมูบาน/ชุมชน 
-กำนัน/ผูใหญบาน 
 
-อาสาสมัครแพทย
ฉุกเฉิน 
-อปพร./มิสเตอรเตือน
ภัย/OT0S 
 /อาสาสมัครตางๆ 

 ใหเจาหนาที่ เจาพนักงาน และอาสาสมัครตางๆ ที่มารวมปฏิบัตงิาน        
เขารายงานตัวที่ศูนยปฏิบตัิการฉุกเฉิน (ระบุชื่อ อปท.) กอนรบัมอบภารกิจ
และพื้นทีร่ับผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณในการเขาสนับสนุน
จัดการสาธารณภยั 

สวนปฏิบตัิการ -สำนักปลัด
(ผูรับผดิชอบหลัก) 
-สวนโยธา 
-กำนัน/ผูใหญบาน/
ผูนำชุมชน 
-อาสาสมัครแจงเตือน
ภัย 

12 การเผชญิเหตุ 
 (1) การปฏิบัติการระยะ 24 ชั่วโมงแรก ใหความสำคัญในการคนหา
ผูรอดชีวิตเปนลำดับแรก ตอดวยการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ มีแนวทาง

สวนปฏิบัติการ -ผูอำนวยการทองถิ่น/
หัวหนาฝายปองกันและ
ปฎบิัติการ 

(ผูรับผดิชอบหลัก) 
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ลำดับที่ การปฏิบตั ิ สวนงานที่
รับผดิชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผดิชอบในพื้นท่ี 
(ระบเุบอรโทรศพัท) 

ปฏบิัติ ดังนี้ 
 (1.1) กำหนดเขตและกันเขตพ้ืนท่ีประสบภัย หามมิใหผูที่ไมมีหนาที่

และความรับผิดชอบที่เก่ียวของเขาพื้นที่ประสบภัยโดยเด็ดขาด 
 (1.2) สนธิกำลังเขาปฏิบัตกิารคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเรว็ ดงันี้ 
         (1.2.1) สั่งการใหหนวยกูชีพกูภัยที่มีศักยภาพเขาปฏิบัติงาน  

ในพ้ืนที่ประสบภัย 
         (1.2.2) สั่งการใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร  

ทีจ่ำเปนในการกูชีพกูภัย เขาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ประสบภยั 
         (1.2.3) อพยพประชาชนและสัตวเลี้ยงตามความจำเปนของ

สถานการณภัย 
                (1.2.4) กรณีพื้นที่ ใดเปนพ้ืนที่วิกฤต ไมสามารถเขาพื้นที่      
โดยทางรถยนตหรือทางเรือได ใหประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร
จากหนวยงานทหารหรือตำรวจในพื้นที่ หรือพ้ืนที่ใกลเคียงเพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภยัอยางเรงดวน 
                (1.2.5) จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราวแกผูประสบภัยที่บานเรือน
เสียหายอยางเรงดวนเปนลำดับแรก และจัดระเบียบศูนยพักพิงชั่วคราว 
พรอมทั้งลงทะเบียนผูอพยพ 
                (1.2.6) ระดมกำลังแพทยและพยาบาลจากโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพประจำตำบลใกลเคียง เขาชวยปฏิบัติงานในพ้ืนทีป่ระสบภยั 
                (1.27) กรณี โครงสรางพื้นฐานไดรับความเสียหายให เรง
ซอมแซมเสนทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟา และประปา แลวแตกรณี   
ใหสามารถใชการไดหรือจัดทำระบบสำรองเพื่อใหชุดปฏิบัติการสามารถ
ปฏบิัติงานในพ้ืนที่ได 
                (1.2.8) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพ้ืนฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารที่ปรุงสำเร็จ น้ำดื่ม เครื่องยังชีพที่จำเปนใหแกประชาชนและเจาหนาที่
ทีป่ฏิบัติงานในพ้ืนทีป่ระสบภัยใหเพียงพอและทั่วถึง 
  (2) การปฏิบัติการระยะ 24-48 ชั่วโมง (1-2 วัน) ใหความสำคัญในการ
คนหาผูรอดชีวิตและทรัพยสิน การสืบหาญาติ การจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว 
การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค เครื่องครัว 
ขอมลูสถานการณ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
        (2.1) สำรวจความตองการของผูประสบภัยในเบื้องตน เพ่ือกำหนด
มาตรการชวยเหลืออยางตอเนื่องในชวงระหวางเกิดภัยและจัดทำบัญชี    
การชวยเหลือผูประสบภัย 
        (2.2) จัดเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ  
ทีจ่ำเปนมายังพ้ืนที่ประสบภยัและเตรียมสถานพยาบาลสำรองใหเพียงพอ 
        (2.3) จัดสงปจจัยสี่ที่จำเปนตอการดำรงชีวิต เชน อาหาร น้ำดื่ม 

-ฝายรักษาความสงบ
เรียบรอย 
-ฝายอำนวยการ 
-ฝายการเงิน 
-หมูบาน/ชุมชน 
-กำนัน/ผูใหญบาน 
-อาสาสมคัรแพทย
ฉุกเฉิน 
-อปพร./มิสเตอรเตือน
ภัย/OT0S 

 /อาสาสมัครตางๆ 
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ลำดับที่ การปฏิบตั ิ สวนงานที่
รับผดิชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผดิชอบในพื้นท่ี 
(ระบเุบอรโทรศพัท) 

เครื่องนุงหม และยารักษาโรค เปนตน มายังศูนยพักพิงชั่วคราว 
        (2.4) ตรวจสอบเสนทางคมนาคมที่ไดรับความเสียหายจาสาธารณภัย 
พรอมทั้งติดปายเตือน หรือวางแผนปดก้ันชองทางจราจรใหประชาชนผูใช
เสนทางทราบ จัดเจาหนาที่ตำรวจหรืออาสาสมัครอำนวยความสะดวก
การจราจรในจุดอันตราย 
        (2.5) รักษาความสงบเรียบรอยและจัดการจราจรในพ้ืนที่ประสบภัย
และศูนยพักพิงชั่วคราว 
        (2.6) ตั้งศูนยขอมูลผูประสบภัย เพ่ือรวบรวมและเปนแหลงขอมูลในการติดตอ
ประสานงานใหประชาชนสามารถสอบถามขอมูลผูบาดเจ็บและเสียชีวิตได 
  (3) การปฏิบัติการระยะ 48-72 ชั่วโมง (2-3 วัน) ใหความสำคัญกับการ
คนหาผูรอดชีวิตอยางตอเนื่องจากปฏิบตัิการระยะ 24-48 ชั่วโมงแรก การสืบ
หาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะหเบื้องตน อาหาร 
น้ำดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การคนหาทรัพยสิน และขอมูลการใหความ
ชวยเหลือ มแีนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
        (3.1) กรณีมีผูเสียชีวิตจำนวนมากใหจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ 
เก็บรักษาศพในระยะแรก (วดัและตูแชศพ) พรอมทั้งใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ตรวจชันสูตรเบื้องตน บันทึกขอมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียม
ขอมลูทั้งหมดเพ่ือการตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล 
        (3.2) การจัดหนวยบริการประกันสังคมเคลื่อนทีแ่ละใหบรกิารทางการแพทย 
        (3.3)  การประเมินสถานการณภัยอยางใกลชิด ตลอดจนประสานการ
ชวยเหลือ รับเรื่องราวรองทุกข ประสานรับขอมูลความเสียหายเบื้องตน 
ความตองการเบื้องตน 
  (4) การปฏิบัติการระยะ 72 ชั่วโมง (3 วัน) ขึ้นไป ใหพิจารณาสนับสนุน
การปฏิบัติการคนหาระยะ 24 ชั่วโมงแรก (1 วัน) เปนลำดับแรกกอนการ
ปฏิบัติการคนหาระยะ 24-48 ชั่วโมง (1-2 วัน) และการปฏิบัติการคนหา
ระยะ 48-72 ชั่วโมง (2-3 วัน) ตามลำดับ โดยเนนการชวยเหลือชีวิตคนกอน 
ตามดวยทรัพยสิน พรอมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานใหครอบคลุมและทั่วถึง 
ตลอดจนการสับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อใหสามารถปฏิ บัติงานไดอยางมี
ประสทิธภิาพและตอเนื่อง 

13 ปกปองสถานที่สำคัญ เชน โรงพยาบาล  โรงเรียน วัด เขตพระราชฐาน แหลง
โบราณสถาน (ถามี) เปนตน และปกปองระบบสาธารณูปโภค  เชน ระบบ
ไฟฟา ระบบประปา เปนตน 

สวนปฏิบัติการ -ผูอำนวยการทองถิ่น/
หัวหนาฝายปองกันและ
ปฎิบัตกิาร 
-ฝายรักษาความสงบ
เรียบรอย 
-ฝายอำนวยการ 
-ฝายการเงิน 
-กำนัน/ผูใหญบาน 
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ลำดับที่ การปฏิบตั ิ สวนงานที่
รับผดิชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผดิชอบในพื้นท่ี 
(ระบเุบอรโทรศพัท) 

 
-อาสาสมัครแพทย
ฉุกเฉิน 
-อปพร./มิสเตอรเตือน
ภัย/OT0S 
 /อาสาสมัครตางๆ 

14 การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนยพักพิงชัว่คราว (กรณีทีม่ีการอพยพ)  สวนสนับสนนุ -สำนักปลัด
(ผูรับผดิชอบหลัก) 
-สวนโยธา 
-ตำรวจ 
-กำนัน/ผูใหญบาน 
/ผูนำชมุชน 
 

15 สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภยั 
  สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยและจัดสงปจจัยสี่ที่จำเปนตอการดำรงชีวิต 
เชน อาหาร น้ำดื่ม และเครื่องนุงหม เปนตน ไปยังพ้ืนที่ประสบภัย 

สวนสนบัสนุน -ผูอำนวยการทองถิ่น/
หัวหนาฝายปองกันและ
ปฎบิตัิการ 
(ผูรับผิดชอบหลัก) 

16 การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือในชวงขณะเกิดภัย 
องคกรปกครองสวนทองถิน่แหงพ้ืนที่สำรวจและจัดทำขอมูลความตองการของ
ผูประสบภัยในเบื้องตน และรายงานใหอำเภอเพ่ือประกอบการรองขอการ
สนับสนุน และนำไปกำหนดเปนมาตรการและแนวทางในการชวยเหลือ เชน 
ความชวยเหลือ ดานอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการ
กำจัดสิ่งปฏกูิล เปนตน  

สวนอำนวยการ -สำนักปลัด
(ผูรับผดิชอบหลัก) 
-สวนโยธา 
-ตำรวจ 
-กำนัน/ผูใหญบาน 
/ผูนำชมุชน 

17 จัดตั้งศูนยประสานขอมูลรวม (Joint Information Center : JIC)  
ณ พ้ืนท่ีที่เกิดเหตุ ซึ่งอยูภายใตการกำกับ ดูแล ของศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 
เพ่ือทำหนาที่ประสานขอมูลขาวสารสาธารณะท่ีเก่ียวของกับการดำเนิน
กิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเปนศูนยที่อยูใกลชิดกับเหตุการณ สามารถ
เขาถึงขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอ
สำหรับสื่อขาวสารทุกประเภทที่ไดรับการกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพ่ือ
กระจายขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน และตอเนื่อง 
โดยใหเจาหนาที่ขอมูลขาวสารสาธารณะเขามาอยูรวมกันในศูนยประสาน
ขอมูลรวม 

ศนูยขอมูล
ประชาสัมพันธ

รวม 

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

18 -  กรณีมีผูเสียชีวิตจำนวนมาก จัดใหมีการพิสูจนเอกลักษณบุคคลใหเปนไปตาม
อำนาจหนาที่การปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแหงชาติ และหรือ ตามบันทึก
ขอตกลงระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 
- กำหนดใหมีสถานที่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตูแชศพ) และการ
เคลื่อนยายศพ หรือนำศพไปตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคลตามระเบียบกฎหมาย
ทีเ่ก่ียงของอยางเปนระบบ 

สวนปฏิบัตกิาร -ผูอำนวยการทองถิ่น/
หัวหนาฝายปองกันและ
ปฎิบัตกิาร 
-ฝายรกัษาความสงบ
เรียบรอย 
-ฝายอำนวยการ 
-ฝายการเงิน 
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ลำดับที่ การปฏิบตั ิ สวนงานที่
รับผดิชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผดิชอบในพื้นท่ี 
(ระบเุบอรโทรศพัท) 

-กำนัน/ผูใหญบาน 
-อาสาสมัครแพทย
ฉุกเฉนิ 
-อปพร./มิสเตอรเตือน
ภัย/OT0S 
 /อาสาสมัครตางๆ 

19 เมื่อสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนที่ยุติแลว ใหผูอำนวยการทองถิ่นรายงาน
สถานการณสาธารณภัยใหผูอำนวยการอำเภอทราบ และเม่ือมีการประกาศ
หรือยืนยันสถานการณสาธารณภัยในพื้นท่ียุติลงแลว ใหดำเนินการอพยพ
ประชาชนกลับทีต่ัง้อยางปลอดภัย 
 
 

สวนอำนวยการ -สำนักปลัด
(ผูรับผดิชอบหลัก) 
-สวนโยธา 
-กำนัน/ผูใหญบาน/
ผูนำชุมชน 
-อาสาสมัครแจงเตือน
ภัย 
 

20 อพยพกลับ กรณสีถานการณสาธารณภยัยุต ิ
  เมื่อไดรับแจงขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนำ
ชุมชนหรือกลุมผูนำอพยพรีบแจงผูอพยพเพ่ือเตรียมความพรอมในการอพยพ
กลับไปสูที่อยูอาศัยตอไป โดยจัดระเบียบและลำดับกอนหลังการอพยพกลับ 
พรอมทั้งประสานงานกับเจาหนาที่ทีด่ำเนินการควบคมุดแูลการอพยพกลับ 

สวนปฏบิตัิการ -สำนักปลัด
(ผูรับผดิชอบหลัก) 
-สวนโยธา 
-กำนัน/ผูใหญบาน/
ผูนำชุมชน 
-อาสาสมัครแจงเตือน
ภัย 

21 หากสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซ้ำซอน เกินขีดความสามารถของ อปท. ใหรองขอขอรับการสนับสนุนจาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียงหรืออำเภอ 
  ใหประสานขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทา    
สาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท. ขางเคียง) และกองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอเพ่ือดำเนินการในสวนทีเ่ก่ียวของตอไป 

สวนอำนวยการ -สำนักปลัด
(ผูรับผิดชอบหลัก) 
-สวนโยธา 
-ตำรวจ 
-กำนัน/ผูใหญบาน 
/ผูนำชุมชน
คณะกรรมการปองกนั
และบรรเทาสาธารณ
ภัย หมูบาน/ชุมชน 

 

  

 

   

  (1) แนวทางปฏิบัติในการขอใชเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภยัพิบตักิรณีฉุกเฉิน 

       เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินข้ึนในพื้นที่ ใด ใหผูมีอำนาจดำเนินการประกาศใหทองที่นั้น        

เปนเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงคลังวาดวยเงินทดรอง

ราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และหลักเกณฑวิธีการที่เกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงค

บรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาของผูประสบภัยพิบัติ แตมิไดมุงหมายที่จะชดใชความเสียหายใหแกผูใด 

ทั้งนี้ ตองเปนคาใชจายที่จำเปนในการดำรงชีพและความเปนอยูของประชาชน หรือเปนการซอมแซมใหคืนสู

กลยุทธที ่3 เสริมสรางระบบและแนวปฏิบตัใินการบรรเทาทุกข 
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สภาพเดิมอันเปนการบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา โดยไดกำหนดวงเงินทดรองราชการของสวนราชการท่ี

เก่ียวของสำหรับใหความชวยเหลือผูประสบภัยไวในระเบียบนี้ และใหการขอใชวงเงินทดรองราชการดำเนินการ

ตามวิธีการและหลักเกณฑที่กำหนดไวในระเบียบใหถูกตอง 

  (2) แนวทางปฏิบัตใินการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ 

(Damage and Need Assessment : DANA)  

     กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร ประเมิน

สถานการณความเสียหายและความตองการความชวยเหลือภายในพื้นที่ประสบภัยตามหลักการดานมนุษยธรรม

ในเบื้องตน (Early Recovery) เปนการใหความชวยเหลือแกผูที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยในชวงของ

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน ขณะที่สถานการณสาธารณภัยกำลังดำเนินอยู โดยมีการประเมินความเสียหาย

ทางกายภาพและการประเมินความตองการรับความชวยเหลือของผู ท่ีไดรับผลกระทบ (Damage and Need 

Assessment)  หรือ DANA เพื่อใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถดำเนินการใหความชวยเหลือไดอยางครอบคลุม 

รวดเร็ว และตรงกับความตองการของผูรับความชวยเหลือในระยะเวลาสั้น ๆ เพ่ือใหผูประสบภัยสามารถ

ดำรงชีวิตในสถานการณ   สาธารณภัยดังกลาวไดอยางปลอดภัย และวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัย 

ในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเอง รวมทั้งความตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติมจากหนวยงาน

ภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล ความ

ชวยเหลือดานสุขภาวะ ที่ พักพิง อุปกรณยังชีพ เปนตน การประเมินนี้เปนกระบวนการที่สำคัญในการ

ปฏิบัติงานดานมนุษยธรรมและการชวยเหลือผูประสบภยัใหอยูรอดปลอดภยั โดยมีหลกัการปฏิบัติ ดงันี้ 

   (2.1) การประเมินเพ่ือวิเคราะหผลกระทบเบื้องตน (initial assessment) ใหดำเนินการภายใน    

3 ชั่วโมงแรก โดยรวบรวมขอมูลมาประเมินและวิเคราะหผลกระทบเบื้องตน (ขอมูลกอนเกิดภัย ขอมูลจาก

หนวยงานตางๆ รายงานจากสือ่ตาง ๆ เอกสารสรุปขอมูลสำคัญ) เชน ขอมูลประชากร ขอมูลทรพัยากร ขอมูล

พ้ืนฐานของพ้ืนทีป่ระสบภัย ขอมูลดานการเกษตร เปนตน 

   (2.2) การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) ใหดำเนินการทันทีภายหลังจากเกิดสาธารณภัย

ตอเนื่องไป 72 ชั่วโมง โดยเปนการประเมินเพ่ือรวบรวมขอมูลความตองการทรัพยากรที่ จำเปนทุกๆ ดาน                 

ทั้งผูประสบภัย โครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งแวดลอม  และสิ่งท่ีควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย ลำดับความสำคัญกอน    

และหลังในการใหความชวยเหลือเบ้ืองตน เพ่ือใหการดำเนินความชวยเหลือมีประสิทธิภาพและทันตอความตองการ

ในภาวะฉุกเฉิน โดยใหความสำคัญกับการชวยชีวิตเปนความเรงดวนในลำดับแรก 

   (2.3) การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) ใหดำเนินการเม่ือภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง 

หรืออยางนอยภายใน 2 สัปดาห ขึ้นอยูกับการเขาถึงพ้ืนที่ประสบภัย ซึ่งเปนการประเมินเพ่ือใชในการฟนฟู

ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวไดอีกดวย โดยตองประเมินมูลคาความเสียหายในมิติตาง ๆ ทางกายภาพ 

โครงสรางทางสังคม ประมาณการดานการเงิน และเครื่องมือวัสดุอุปกรณที่จะตองใชในการใหความชวยเหลือ

อยางตอเนื่องตามความจำเปน ทั้งนี้ จำเปนตองใชผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาดำเนินการประเมินความเสียหาย

และความตองการความชวยเหลือในแตละดาน 
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   การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ จะตองมีความเชื่อมโยงกับการ

ตอบสนองความตองการของผูที่ไดรับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคำนึงถึงปจจัยดานตาง ๆ เชน อายุ 

เพศ เชื้อชาติ  ศาสนา กลุมเปราะบาง 

   เม่ือประเมินความเสียหายและทราบความตองการความชวยเหลือแลว ใหนำขอมูลที่ไดมาทำ

การวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเองและจัดทำรายงานสรุป

เสนอผูอำนวยการทองถิ่นเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดความเสมอภาคและทั่วถึงรวมถึงการขอรับ

ความตองการความชวยเหลือเพิ่มเติมจากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร น้ำดื่ม              

การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏกูิล ความชวยเหลือดานสขุภาวะ ที่พักพิง อุปกรณยงัชีพ เปนตน 

    ทั้งนี้ ตวัอยางแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ 

(Damage and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ด (ตัวอยาง) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตน 

ระยะท่ี 1 (Initial Disaster Assessment Form) 

   (3) แนวทางปฏิบัตใินการรับบริจาค 

        หากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร 

พิจารณาเห็นวามีความจำเปนตองจัดใหมีการรับบริจาคเงินหรือทรัพยสิน เพ่ือชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยให

ดำเนินการตามระเบียบทีเ่ก่ียวของ ดังตอไปนี ้

        (1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือ         

ผูประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไขเพ่ิมเติม 

        (2) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรีย่ไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 

        (3) ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. 2526 

        (4) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาดวยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใชของศูนย

รับบริจาคเพ่ือการสงเคราะหผูเดอืดรอน พ.ศ. 2547 

       กรณีที่บุคคล หนวยงาน หรือองคกรใดจัดตั้งศูนยรับบริจาคเพ่ือชวยเหลือผูประสบ     

สาธารณภัย โดยที่บุคคล หนวยงาน หรือองคกรนั้นไมไดรับมอบภารกิจใดๆ จากกองอำนวยการปองกัน        

และบรรเทาสาธารณภยั (ระบุชื่อ อปท.) ใหรับผิดชอบคาใชจายในการขนยายและสงมอบสิ่งของบริจาคเอง 

  (4) แนวทางปฏิบตัิในการรายงานขอมูล 

            เปนการรายงานขอมูลขาวสารกรณี เกิดสาธารณภัย ใหผูรับผิดชอบจัดทำรายงาน      

พรอมทั้งรายงานขอเท็จจริงที่เกิดข้ึนทั้งดานสถานการณสาธารณภัย ดานการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย       

ดานการใหความชวยเหลือ และดานอ่ืน ๆ ที่จำเปน โดยใหคำนึงถึงความถูกตอง ความชัดเจน และรวดเร็ว     

ตามแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

      (4.1) ใหผูนำชุมชนสำรวจความเสียหายและความตองการเบื้องตน แลวรายงานให           

ศูนยบัญชาการเหตุการณ และรวบรวมความเสยีหายและความตองการเบือ้งตน 

         (4.2) ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตำบลหวยไร รายงานสถานการณ 

สาธารณภัยตอกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/จังหวัด ตามลำดับชั้นที่เหนือข้ึนไป 
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        (4.3) ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั องคการบริหารสวนตำบลหวยไร 

รายงานสถานการณสาธารณภัยตอกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/จังหวดั ตามลำดับชั้นที่เหนือ

ขึ้นไป 

     (5) แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว 

  ศูนยพักพิงชั่วคราวเปนสถานที่ซึ่งไดจัดเตรียมไวสำหรับผูประสบภัยที่จำเปนตองยายออก

จากที่อยูอาศัยเดิมเนื่องจากไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยจนไมสามารถอาศัยอยูได ผูบัญชาการเหตุการณ       

จะสั่งการใหดำเนินการเปดศูนยพักพิงข้ึน โดยผูประสบภัยจะอาศัยอยูชั่วคราวจนกวาสถานการณภัยจะยุติ 

หรือที่อยูอาศัยเดมิจะไดรับการฟนฟ/ูมีการซอมสรางใหสามารถอพยพกลบัไปอาศัยได  

 ทั้งนี้ การบรหิารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราวใหเปนไปตามมาตรฐานของแผนการบริหารจัดการ

ศูนยพักพิง โดยจะตองสามารถตอบสนองความตองการพื้นฐานใหแกผูประสบภัยไดอยางพอเพียง                

ทัง้การบริการดานโภชนาการอาหาร และน้ำดื่ม ความปลอดภัย คุณภาพชีวิต สาธารณูปโภค รวมถึงสุขาภิบาล

และสขุอนามัย โดยจะตองดำเนินการ ดังนี้ 

5.1 การเปดศูนยพักพงิชัว่คราว 

      (1) จัดใหมีการทำทะเบียนผูอพยพอยางละเอียดโดยคำนึงถึงกลุมเปราะบางทางสังคม 

เพ่ือใหทราบความตองการพ้ืนฐาน และความตองการพิเศษของผูอพยพ ทั้งขอมูลประชากร ขอมูลสวนบุคคล 

และรายงานใหศูนยบญัชาการเหตุการณทราบ 

  (2) จัดใหมีอาหาร น้ำดื่ม และความตองการพเิศษอยางพอเพียง เชน นมเดก็ทารก 

  (3) จัดใหมีการกำหนดพ้ืนที่อาศัยภายในศูนยพักพิงชั่วคราวโดยคำนึงถึงความปลอดภัย   

ของผูอพยพ  ซึง่หมายความรวมถึงขอจำกัดทางการแพทย ประเด็นทางเพศสภาพ และมติิหญิงชายดวย  

     (4) ใหศูนยพักพิงชั่วคราวจัดใหมีระบบสาธารณูปโภค เชน ประปา ไฟฟา เพ่ืออำนวย      

ความสะดวกใหแกผูอพยพ ใหเพียงพอ และทัว่ถึง 

  (5) จัดใหมีระบบการแพทยและสาธารณสุขสนับสนุนภายในศูนยพักพิงเพื่อดูแลทั้งสุขภาพกาย

และสขุภาพจิตของผูอพยพ 

5.2 การบรหิารศูนยพักพิงชัว่คราว   

    (1) คัดเลือกสถานท่ีตั้งศูนยพักพิง โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ไมเสี่ยงตอการเกิดน้ำทวมซ้ำอีก 

ตองมีการคมนาคมสะดวก มีความพรอมของสาธารณูปโภค เชน ประปา ไฟฟา เปนตน เปนพื้นที่ที่อยูเหนือ

ระดบัน้ำทวม และตองมีพ้ืนที่เปนคลังสินคาของบริจาค พ้ืนที่สำหรับคลนิิก และสำนักงาน  

  (2) การบริหารจัดการขอมูลในศูนยพักพิงเปนสิ่งที่สำคัญและจำเปนท่ีสุดของการบริหาร

จัดการศูนยพักพิง โดยขอมูลที่จำเปนตองเก็บบันทึก ประกอบดวย ขอมูลประชากรผูอพยพ ขอมูลสวนบุคคล

ของผูอพยพ ขอมูลดานธรุการ  

 (3) การจัดระเบยีบศนูยพักพิงชั่วคราวและการอำนวยความปลอดภยั  

     (3.1) ประสานงานลวงหนากับหนวยงานที่เปนเจาของสถานท่ีปลอดภัยสำหรับการอพยพ

ในการจัดพ้ืนที่ใหเหมาะสมกับจำนวนประชาชนที่จะอพยพเขามา หากเนื้อที่ไมเพียงพอจะตองจัดหาสถานที่

ปลอดภัยแหงอ่ืนไวรองรับ โดยศกึษาจากฐานขอมูลประชากรในชุมชนหรือหมูบานเปาหมาย  
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     (3.2) จัดเตรียมสถานที่ใหมีระบบสาธารณปูโภคพ้ืนฐานใหแก ผูอพยพตามมาตรฐานขั้นตำ่  

    (3.3) จัดแบงพื้นที่ใหเปนสัดสวนของแตละครอบครัวหรือของแตละชุมชนใหเปนระเบียบ 

เพ่ือใหเกิดความสะดวกแกการสื่อสาร การสงเคราะห และการเก็บขอมูล  

    (3.4) จัดระเบียบเวรยามโดยอาจประสานงานขอกำลังจากเจาหนาที่ตำรวจในพื้นที่หรอืใช

กำลังจากหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนหรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชนผูอพยพ เพ่ืออำนวย

ความสะดวกและความปลอดภัยแกผูอพยพ 

 (4) การดูแลความปลอดภัยบานเรือนของผูอพยพ  

     ศูนยพักพิงชั่วคราวควรประสานงานกับเจาหนาที่ตำรวจในพ้ืนที่เพ่ือจัดกำลังสายตรวจ     

ไปดูแลบานเรือนของผูอพยพเปนระยะๆ หากกำลังเจาหนาที่ตำรวจไมเพียงพอศูนยพักพิงชั่วคราวอาจขอรับ

กำลังสนับสนุนจากหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนหรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชนผูอพยพ            

แตสิ่งสำคัญที่สุดคือขอมูลสถานการณภัยพิบัติที่เปนปจจุบัน ภายหลังจากเสร็จภารกิจควรนำขอมูลกลับมา

รายงานหัวหนาศนูยพักพิงชั่วคราว เพ่ือแจงขอมูล/ขาวสารแกผูอพยพโดยเรว็ จะทำใหผูอพยพหมดความกังวล

ในความปลอดภัยในทรัพยสินของตน 

 (5) การอำนวยความสะดวกแกผูอพยพ 

 ดูแลดานความสะอาดใหถูกสุขลักษณะ จัดใหมีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เชน น้ำบริโภค 

น้ำอุปโภค กระแสไฟฟา ใหเพียงพอกับความตองการ จัดสัดสวนพ้ืนทีร่ักษาพยาบาล พื้นทีซ่ักลาง พื้นที่ตากผา 

พ้ืนที่ออกกำลังกาย พื้นที่สันทนาการ พืน้ทีป่ระกอบศาสนกิจใหสอดคลองกับจำนวนผูอพยพ และการจัดระบบ

รับของบริจาค โดยจัดใหมีสถานีรับบริจาค สำรวจความตองการรับของบริจาค ตามลำดับความสำคัญสำหรับ 

แตละครอบครัว หรือแตละกลุม เมื่อมีของบริจาคมาถึงใหพยายามกระจายแกผูอพยพตามความตองการอยาง

ทั่วถึงและเปนธรรม 

  (6) การแจงความเคลื่อนไหวของสถานการณ 

ศูนยพักพิงชั่วคราวควรติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณอยางใกลชิดและตอเนื่อง

จากทางสื่อทุกทางและหนวยงานที่เก่ียวของ แลวนำขอมูลขาวสารดังกลาวมาแจงแกผูอพยพทุกระยะ เพ่ือให  

ผูอพยพผอนคลายความวิตกกังวล และเมื่อมีขาวสารยืนยันอยางชัดเจนจากผูบังคับบัญชาถึงการยกเลิก

สถานการณใหรีบแจงผูอพยพเตรียมพรอมในการอพยพกลบัสูที่ตั้งตอไป 

กำหนดใหกองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กรณีเทศบาล)  

หรือสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กรณีองคการบรหิารสวนตำบล) เปนหนวยรับผิดชอบหลกัในการบริหาร

ศูนยพักพิงชั่วคราว และประสานงานที่เก่ียวของในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ ระบบสื่อสาร 

ระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งประสานงานกับกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และจังหวัด        

เพ่ือประสานการปฏบิัติในการจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว 

5.3 การปดศูนยพักพิงชั่วคราว  

 เมื่อสถานการณภัยยุติ และผูอพยพสามารถอพยพกลับไปยังที่อยูอาศัยเดิมหรือที่อยูอาศัย

ใหมใหดำเนินการ 

 (1) จัดใหมกีารแจงการปดศนูยพักพิงชั่วคราวใหผูอพยพทราบลวงหนา พรอมจัดทำทะเบียน 
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ผูอพยพกลับอยางเปนระบบ 

   (2) ประสานการเตรียมความพรอมอพยพกลับตามแผนการสงกลับ 

   (3) ใหมีแจงประกาศปดศูนยพักพิงชั่วคราวอยางเปนทางการ พรอมทั้ งรายงานให           

ศนูยบัญชาการเหตุการณทีร่ับผิดชอบทราบ 

  ทั้งนี้ ในทุกระยะการดำเนินการใหรายงานขอมูลใหผูบัญชาการเหตุการณทราบเปนระยะ 

เพ่ือเปนขอมูลในการบริหารจัดการเหตุการณ จนกวาเหตุการณจะยุต ิ

           ใหองคการบริหารสวนตำบลหวยไร เปนหนวยรับผิดชอบหลัก ในการจัดทำคูมือการบริหาร

ศนูยพักพิงชั่วคราว โดยขอความรวมมือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดในการให

คำแนะนำในการจัดทำคูมอืการบริหารศนูยพักพิงชั่วคราวใหเปนไปตามมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 6 

การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

ยุทธศาสตรท่ี 3: การเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟอูยางยั่งยืน 

  หลังจากภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัยไดบรรเทาลงหรือไดผานพนไปแลว จะเขาสูการจัดการสาธารณภัย   

ในระยะฟนฟู โดยใชกระบวนการฟนสภาพ (Rehabilitation) และซอมสราง (Reconstruction) ซึ่งเปนการดำเนินการ   
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เพ่ือปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีวติ และสภาวะวิถีความเปนอยูของชุมชนที่ประสบภัย ใหกลับสู

สภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีข้ึนกวาเดิมตามความเหมาะสม โดยแบงระยะเวลาในการดำเนินการออกเปน         

3 ระยะ ไดแก  

 1) ระยะส้ัน เปนการดำเนินการตอเนื่องจากการคนหาและการบรรเทาหรือการชวยเหลือในภาวะ

ฉุกเฉินไดผานพนไปแลว เปนการใหความชวยเหลือเพ่ือยกระดับวิถีชีวิต และเพื่อตอบสนองความตองการของผูที่

ไดรับผลกระทบ รวมถึงการจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยไมใหเกิดอันตรายหรือสาธารณภัยซ้ำขึ้นอีก           

การประเมินความเสียหายขั้นพ้ืนฐาน การจัดทีพั่กอาศยัชั่วคราว และการใหบริการสาธารณะ  

 2) ระยะกลาง เปนการดำเนินการประสานและสนับสนุนชุมชนที่ประสบภัยใหอยูในพื้นที่ปลอดภัย 

ฟนฟูหรือสรางสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตขึ้นใหม การฟนฟูเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสภาพ

จิตใจ รางกาย และสังคมของผูประสบภัย  

 3) ระยะยาว เปนการดำเนินการตอเนื่องจากระยะกลาง เชน การซอมสรางโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ 

เปนตน ซึ่งอาจจะใชระยะเวลาในการดำเนินการยาวนาน นับจากเกิดสาธารณภัยไปจนกวาสถานการณจะกลับ

เขาสูสภาวะปกติ และดีกวาหรอืปลอดภัยกวาเดมิ 

6.1 แนวคิดในการฟนฟู  

 6.1.1 แนวคดิการพฒันาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer) 

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ เปนมาตรฐานไดนำแนวคิด “การพัฒนาใหดีกวา         

และปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer)” มาประยุกตใชในการดำเนินการตาง ๆ มุงให

ความสำคัญกับการลดความเสี่ยงเดิมที่มีอยูและปองกันความเสี่ยงใหมไมใหเกิดข้ึน เพ่ือมุงสูการเปนชุมชน

หรือสังคมท่ีมีความพรอมรับและฟนกลับเร็วตอสาธารณภัยอยางยั่งยืน (Resilience) ประกอบดวย แนวทาง

มาตรการตาง ๆ ทางดานการฟนฟู ไดแก 1) การชวยเหลือผูประสบภัยใหสามารถชวยเหลือตนเองได เพ่ือให

การดำรงชีวิตกลับเขาสูภาวะปกติ โดยไมจำเปนตองพ่ึงพิงความชวยเหลือจากภายนอกแตเพียงอยางเดียว                

2) ผูประสบภัยมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อใหเกิดการยอมรับและมีสวนรวมในข้ันตอนตาง ๆ  ที่จะดำเนินการ 

3) การพิจารณาประเด็นความเสี่ยงจากสาธารณภัยในการดำเนินการฟนคืนสภาพ และการสรางใหม

เสมอ โดยมุงเนนการลดความเสี่ยงเดิมที่มีอยูและปองกันความเสี่ยงใหมไมใหเกิดข้ึน 4) การดำเนินการซอม

สรางใหเร็วข้ึนเทาท่ีสามารถทำไดเพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดตามมา โดยเฉพาะทางดานการดำรงชีวิต 

(Building Back Faster) 5) การสรางใหมใหมีความมั ่นคงแข็งแรงกวาเดิม (Building Back Stronger) 

เพ่ือใหสามารถทนตอสาธารณภัยในอนาคตไดยาวนานขึ้น 6) การใหความสำคัญกับการซอมสรางแกกลุมเสี่ยงที่มี

โอกาสไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยมากที่สุด (Building Back Inclusively) และ 7) การปรับวิถีชีวิตที่ไม

คุนเคยใหเปนสิ่งปกติใหม (New Normal) ในการรับมือสาธารณภัยรูปแบบใหมที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต       

ทั้งนี้ หากรัฐสามารถดำเนินการฟนฟูไดตามแนวทางดังกลาวแลว จะสงผลตอการใชงบประมาณในการลงทุน

ดานการฟนฟูทีม่ีประสทิธิภาพและคุมคาอยางแทจริง 

อยางไรก็ตาม การฟนฟูที่ดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม โดยเฉพาะในกระบวนการฟนสภาพ 

และการซอมสรางเปนการดำเนินการที่ตองใชระยะเวลาในการดำเนินการยาวนาน และมักจะถูกกำหนดไว

เปนสวนหนึ่งในแผนพัฒนาประเทศ ซึ่งถือเปนมาตรการทางดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่รัฐจะตอง

ใหความสำคัญในการดำเนินการเปนลำดับตน ๆ เพื่อสรางความพรอมรับและฟนกลับเร็วใหแกประเทศ              

ดงัแผนภาพที่ 6-1 
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6.1.2 เครือ่งมอืในการขับเคลือ่นการพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม  

  การประเมินเปนกิจกรรมสำคัญที่กำหนดไวในการปฏิบัติงานดานการใหความชวยเหลือ          

ดานมนุษยธรรม เพื่อใหไดขอมูลความตองการความชวยเหลือของผูประสบภัยที่สามารถนำมาวิเคราะห 

ประมวลผลและนำไปประกอบในการดำเนินมาตรการความชวยเหลือตาง ๆ ตามความจำเปนและเหมาะสม 

โดยกระบวนการประเมินตามหลักสากล แบงเปน 2 ระยะ ไดแก 1) กอนเกิดภัย หรือระยะ 0 ในชวงนี้จะเปน

การเตรียมพรอมการประเมินและการวางแผนในการรวบรวมขอมูลกอนเกิดภัย 2) หลังเกิดภัย ประกอบดวย    

ระยะที่ 1 - ระยะท่ี 4 โดยในระยะที่ 1 เปนการประเมินเพ่ือวเิคราะหผลกระทบเบื้องตน (Initial Assessment) 

ภายใน 3 วันแรก โดยใชขอมูลทุติยภูมิเปนสวนใหญ ระยะที่  2 เปนการประเมินอยางรวดเร็ว (Rapid 

Assessment) ตอจากระยะที่  1 เรื่อยไปประมาณ 2 สัปดาห เพ่ือวิ เคราะหผลกระทบและดำเนินการให             

ความชวยเหลือบรรเทาทุกขอยางเรงดวน ซึ่งในระยะที่ 1 - ระยะที่ 2 นี้ จะใชแนวทางการประเมินความเสียหาย      

และความตองการความชวยเหลือ (Damage and Need Assessment : DANA) เปนเครื่องมือในการประเมิน 

ทั้งนี้จะมีการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิเพิ่มเติมโดยการสำรวจภาคสนาม หลังจากนั้น ในระยะที่ 3 - 

ระยะที่ 4 เปนการประเมินแบบเชิงลึก (In-depth Assessment) ตอเนื่องมาจากระยะที่ 2 ในรายละเอียดของแตละ

สาขาหรือภาคสวนท่ีไดรับผลกระทบ เพ่ือนำขอมูลการประเมินที่ไดไปสูกระบวนการวางแผนฟนฟูตอไป        

โดยจะใชแนวทางการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster Need Assessment : PDNA)      

เปนเครื่องมือในการประเมินดังแสดงในแผนภาพที่ 6-2          

พฒันาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดมิ 

แผนภาพท่ี 6-1 วงจรการจัดการสาธารณภยัสูการพัฒนาใหดีกวาและปลอดภยักวาเดิม 
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ดัดแปลงจาก : UNDAC Field Handbook. (2013). 6th Edition.  

แผนภาพที่ 6-2  กระบวนการประเมินเพื่อการปฏบิัติงานดานการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม 

6.2 เปาประสงค 

6.2.1 เพื่อฟนฟูใหผูประสบภัยไดรับการสงเคราะหชวยเหลืออยางรวดเร็ว ทั่วถึง ตอเนื่อง เปนธรรม 

สอดรับกับความจำเปนในการใหความชวยเหลือ และสามารถกลับไปดำรงชวีิตไดตามปกติ  

6.2.2 เพ่ือใหพื้นทีป่ระสบภัยไดรับการฟนฟูใหกลับคนืสูสภาวะปกติหรือใหดกีวาและปลอดภัยกวาเดิม 

 

 

 

 

 

6.3 กลยุทธการเพิม่ประสิทธิภาพการฟนฟอูยางยั่งยืน  

 

  

  

 การประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster Needs Assessment : PDNA) 

เปนเครื่องมอืที่เก็บรวบรวมขอมูลในรายละเอียดของแตละภาคสวนที่เก่ียวของ เพ่ือนำไปวิเคราะห ประมวลผล 

กลยุทธที ่1 พัฒนาระบบการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย  

(Post - Disaster Needs Assessment : PDNA) 
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และวางแผนในการดำเนินมาตรการตาง ๆ เพ่ือฟนฟูอยางยั่งยืนตามความจำเปน โดยใชขอมูลความเสียหาย 

ความสูญเสีย ผลกระทบ และความตองการในการฟนฟู 

 (1) แนวทางปฏิบัติในการจัดทำมาตรฐานแบบประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย 

(PDNA) เพ่ือใชเปนกรอบการประเมนิความตองการของภาคสวนที่เก่ียวของ ดังนี้ 

           กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร สำรวจความ
ตองการของผูประสบภัยและความเสียหายเบื้องตนภายในพ้ืนที่ประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดยวิเคราะห
ผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสาธารณภัยเพ่ือประเมินและวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยใน
การตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเอง ความตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติมจากหนวยงานภายนอก เชน 
ความชวยเหลือดานอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน รวมทั้งจัดทำ
ฐานขอมูลการสำรวจความเสียหาย เพ่ือเปนขอมูลในการฟนฟูและกำหนดกรอบแนวทางในการสรางคืนใหมได
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบตัิ ดังนี ้
 (1.1) ชมุชน/หมูบาน สำรวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชนตางๆ 

จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทำฐานขอมูลการสำรวจความเสียหาย เพ่ือเปนขอมูลในการฟนฟูและกำหนด

กรอบแนวทางในการสรางคนืใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  (1.2) (ระบุชื่อ อปท.) สำรวจประเมินความจำเปนในการฟนฟูภายหลงัการเกิดสาธารณภัย ดังนี ้

   (1) ขอมูลพื้นฐานดานชมุชน เชน ประชากร เศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรม 

   (2) ขอมูลดานความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉินการชวยเหลือ

จากภายนอก 

   (3) ขอมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความออนแอ         

หรือความลอแหลมตอสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

  (1.3) สำรวจและประเมินความจำเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัยควรสำรวจ

ขอมูลดังตอไปนี ้

   (1) ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย เชน ดานอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช ที่พักพิง สุขภาพ 

สุขาภิบาล และสิ่งแวดลอมการประกอบอาชีพ และองคความรู (การชวยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) โดยให

คำนึงถึงการฟนฟูกลุมเปราะบาง (กลุมเด็ก สตรีมีครรภ คนชรา ผูปวย และผูพิการ) ที่ไดรับผลกระทบจาก      

สาธารณภัยเปนพิเศษ 

   (2) ขอมูลการฟนฟูพ้ืนที่ประสบภัย เชน ที่อยูอาศัย สถานศกึษา โรงพยาบาล สิ่งกอสราง

ตางๆ การชลประทาน การขนสง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสขุาภิบาล เปนตน 

  (1.4) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร จัดตั้ง

คณะทำงานประสานกับชุมชน/หมูบาน ใหตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การใหความชวยเหลือ และ

ความตองการเบื้องตนของผูประสบภัยโดยเรว็ 

  (1.5) ดำเนินการฟนฟูโครงสรางพื้นฐานที่เสียหายในเบื้องตน โดยงบประมาณที่อยูในความ

รับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถใหขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    

หรืองบอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวของ 
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      (1.6) รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟนฟูไปยังกองอำนวยการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัด เพ่ือขอรับการสนับสนุนในการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะ

โครงสรางพื้นฐานที่ไดรับความเสียหาย (คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 

และคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัตจิังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 

      การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ จะตองมีความเชื่อมโยงกับ

การตอบสนองความตองการของผูที่ไดรับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคำนึงถึงปจจัยดานตางๆ เชน อายุ 

เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ และผูพิการ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

(ทัง้นี้ ในการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัยใชแบบประเมินตามภาคผนวก ด และ ภาคผนวก ต) 

 (2) แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งระบบและกลไกในการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย 

(PDNA) ให กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร จัดใหมีทีม

ประเมิน PDNA ในทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับการประเมิน โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติ (SOP) และคูมือเพ่ือใชเปน

กรอบแนวทางในการปฏิบัตกิารประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภยัแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

(1) แนวทางปฏิบตัิในการฟนฟูดานตางๆ  

               กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัองคการบริหารสวนตำบลหวยไร จัดทำแผน
ฟนฟูทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยดำเนินการตามหลักการ ดังนี้ 

(1.1) การฟนฟูระยะสัน้ 

  เปนการดำเนินการตอเน่ืองจากการคนหา การบรรเทา และการชวยเหลือไดยุติลง เพ่ือ

สนองความตองการที่จำเปนของผูประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเรงดวน

หรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการดานการรกัษาความปลอดภัยไมใหเกิดอันตรายหรือสาธารณภัย ซ้ำขึ้นอีก 

การประเมินความเสียหายของโครงสรางพ้ืนฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยชั่วคราว และการใหบริการสาธารณะ 

โดยมแีนวทางปฏิบัติ ดังนี ้

 

    (1.1.1) การสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัยในเบือ้งตน 

เปนการฟนฟูดานสมรรถภาพทางกายใหแกผูประสบภัย เชน การตรวจรักษา 

ปองกันควบคุมโรค และการฟนฟูความแข็งแรงทางรางกาย เปนตน รวมถึงการฟนฟูดานสภาพจิตใจและจิต

สังคมของผูไดรับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุนและชวยเหลือใหเกิดการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง

ตามความจำเปน โดยใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบลหวยไร  เปนหนวยงายหลักโดยดำเนินการ 

ดังนี้ 

 (1) การชวยเหลือและสงเคราะหผูประสบภัย 

 - แจงใหชุมชน/หมูบาน สำรวจตรวจสอบขอมลูผูประสบภัยและความเสียหาย 

เพ่ือใหความชวยเหลอืตางๆ ตรงกับขอเท็จจริงตลอดจนสงผูประสบภัยกลับภูมิลำเนา 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาแนวทางบริหารจดัการดานการฟนฟู 
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 - ใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และองคกรภาคเอกชนในการ

สงเคราะหผูประสบภัยใหเปนไปอยางมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ำซอนในการสงเคราะห

ผูประสบภัย 

 - ใหชุมชน/หมูบาน จัดทำบัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสินที่เสียหายไว

เปนหลักฐานเพ่ือการสงเคราะหผูประสบภัย พรอมทั้งออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไวเปนหลักฐานในการ

รับการสงเคราะหและฟนฟ ู

 - จัดใหมีการรักษาพยาบาลแกผูประสบภัยอยางตอเนื่องจนกวาจะหาย

กลับมาดำรงชีวิตไดตามปกติ รวมท้ังจัดการที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแกผูประสบภัย ในกรณีที่

ตองอพยพจากพื้นที่อันตราย 

 - ใหการสงเคราะหแกครอบครัวของผูที่ประสบภัยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ  

ในกรณีที่ผูเปนหัวหนาครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไมสามารถประกอบอาชีพตอไปได โดยการให

ทุนการศกึษาแกบุตรของผูประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพใหแกบุคคลในครอบครัว 

 - เลี้ยงดูผูประสบภัยที่ไมสามารถชวยตัวเองไดในระยะแรก เชน ดูแลเด็ก

กำพรา นกัเรยีน นักศึกษา คนพิการ และผูสูงอายุทีป่ระสบภัย 

(1.1.2) การปองกัน เฝาระวัง และควบคมุโรคระบาด ทัง้คนและสัตว 

(1.1.3) ประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางขวัญและกำลังใจของประชาชนใหคืนสู

สภาพปกติโดยเร็ว 

(1.1.4) รายงานขาวและประชาสัมพันธขาวสารตอสาธารณชนใหทราบ

สถานการณเปนระยะๆ 

(1.1.2) การฟนฟูพื้นท่ีประสบภัย 

เปนการบูรณะที่อยูอาศัย โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ที่ไดรับความเสียหายจาก

เหตุการณ สาธารณภัยใหกลับสู สภาพที่ สามารถใชงาน ได  ทั้ งนี้  ควรใหความสำคัญกับการฟ น ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยตามความเหมาะสมกับสถานการณและการใชงาน หากการบูรณะ

โครงสรางและสิ่งกอสรางหรือการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ตองฟนฟูใหดีกวาเดิม อาจตองใช

เวลาและงบประมาณในการฟนฟู ควรกำหนดแผนงานไวในการฟนฟูระยะยาวตอไป และการฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย

ในระยะเริม่ตนใหปฏิบตั ิดังนี ้

(1) ทำความสะอาดบานเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน ในพ้ืนท่ีประสบภัย     

และขนยายขยะมูลฝอย 

(2) ใหองคการบรหิารสวนตำบลหวยไร ที่เกิดเหตุ ดำเนินการฟนฟูพ้ืนที่ประสบภัย 

ปรับสภาพภูมิทัศน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ 

(3) กรณีที่ เกินขีดความสามารถขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร ให

หนวยงานที่รับผิดชอบโครงสรางพ้ืนฐานนั้นๆ ดำเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการที่ไดรับความ

เสียหาย ดังนี ้

   - ทางหลวงแผนดินและเสนทางคมนาคม 
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- ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงชัยภูมิหมายเลข 201 และแขวงทางหลวง

ชนบทชัยภูม ิ

- ระบบไฟฟา ดำเนินการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิและการ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

- ระบบประปา 

    ดำเนินการโดยการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ 

(4) ใหรื้อถอนซากปรักหักพัง และซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐาน    

และอาคารบานเรือนของผูประสบภยั เพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพไดตอไป 

(5) ซอมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน สถานที่

ราชการ สถานที่ทองเท่ียว และสาธารณูปโภคตางๆ ใหกลบัมาใชงานไดดังเดิม 

(6) พ้ืนที่ประสบภัย เชน การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบ ความแข็งแรงของ

อาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหลงน้ำอปุโภคบริโภค การจัดทำภูมิทัศน ดำเนินการโดยสำนักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูม ิสำนักชลประทานท่ี ๖  โครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิ องคการบริหาร
สวนจังหวัดชัยภมูิ   และหนวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

(3) การฟนฟรูะยะกลาง/ระยะยาว 

   (3 .1) การฟ น ฟูระยะกลางเปนการดำเนิ นการตอ เนื่ องโดยการประสาน             

และสนับสนุนชุมชนที่ประสบภัย ฟนฟู หรือสรางสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตข้ึนใหม การฟนฟู

เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสภาพรางกาย จิตใจ และสงัคมของผูประสบภยั โดยใหปฏิบตัิ ดังนี ้

         - การฟนฟูโครงสรางพื้นฐานตางๆ ที่จำเปนตอการดำรงชีวิต เชน ประปา 

ไฟฟา ระบบโทรคมนาคม เปนตน 

          - การฟนฟูและเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 

            ใหกองคลังขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร เปนหนวยหลักในการฟนฟูและเสริมสราง

ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ใหสามารถรวมมือกับภาคเอกชน ไดแก หอการคา สภาอุตสาหกรรม สมาคม

ทองเท่ียว และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชยขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร 

   (3.2) สำหรับการฟนฟูระยะยาว เปนการดำเนินการตอเนื่องจากระยะกลาง       

ซึ่งอาจใชเวลาหลายเดือนหรือหลายปนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุงเนนการกลับสูสภาวะปกติ หรือใหดี

ยิง่ขึน้กวาเดิม โดยหนวยงานที่เกี่ยวของทำการสำรวจและจัดทำแผนโครงการ เพ่ีอวางแผนการฟนฟูพ้ืนที่เกิดภัย 

ใหสามารถรองรับสาธารณภยัท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตไดดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม โดยมีแนวทางปฏบิัติ ดังนี ้

          - ใหองคการบริหารสวนตำบลหวยไร เปนหนวยหลักในการวางแผนและ

ดำเนินกิจกรรมฟนฟูชุมชนรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีสวนรวมกับ

ชุมชน เพื่อใหมีความพรอมรับมือและฟนกลับอยางรวดเร็ว เปนการดำเนินงานฟนฟูที่ตอเนื่องจากการบรรเทา

ภัยที่เกิดขึ้น  การใหความชวยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟนฟู การระบุและติดตามการแกไขความ

ขัดแยงและการลดความแตกตาง การประยุกตใชหลักการพัฒนาอยางยั่งยืนในการวางแผน และการ

กำหนดการประสานความตองการที่ยังไมไดรับการชวยเหลือ 
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            - ใหมีการบูรณะและการกอสรางที่อยูอาศัยที่ ถูกทำลายและไดรับ     

ความเสียหายใหมหรือพัฒนาที่อยูอาศัยถาวร เพื่อเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยท่ีจะ

รองรับ โดยชุมชนมีสวนในการเสริมสรางความถาวรยั่งยืนและความตานทานตอสาธารณภัยของท่ีอยูอาศัย 

ทั้งนี้ การฟนฟูที่อยูอาศัยมุงท่ีจะแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยใหผูประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพ่ือปองกัน

และลดผลกระทบตอสาธารณภยัท่ีจะเกิดขึ้นอีก 

            - ปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมและทรัพยสินทาง

ประวัติศาสตรในการดำเนินงานตอบโตและฟนฟูที่เหมาะสม เพ่ือที่จะสงวน อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณ       

ใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาหรือปลอดภัยกวาเดิม 

 

 

 

  การฟนฟูใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer) เปนการนำมาตรการดานการ

ฟนฟู ฟนสภาพ และซอมสราง มาใชเพ่ือวางแผนในการลดความเสี่ยงที่มีอยูเดิมและปองกันไมใหความเสี่ยงใหม

เกิดข้ึน และการปรับวิถีชีวิตที่ไมคุนเคยใหเปนสิ่งปกติใหม (New Normal) รวมถึงการนำผลการศึกษา วิจัย 

นวัตกรรม และเทคโนโลยมีาใชสนับสนุนในการฟนฟอูยางยั่งยืน ดังนี้ 

  (1) แนวทางปฏิบตัใินการวางแผนและสนับสนนุการฟนฟูชมุชนและการพัฒนาศักยภาพ 

  จัดใหมีการวางแผนและดำเนินกิจกรรมฟนฟูอยางมีประสิทธิภาพ โดยการมีสวนรวมกับชุมชนเพ่ือให 

มคีวามพรอมรับมือและฟนกลับอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนการดำเนินงานฟนฟูที่ตอเนื่องจากการบรรเทาภัยที่เกิดข้ึน 

โดยจัดเวทีประชุมหารือเพ่ือบูรณาการกระบวนการวางแผนการฟนฟูใหมีสาระสำคัญ เชน ระบุขอบเขต 

ลักษณะสำคัญของผลกระทบจากภัย การใหความชวยเหลือทางวิชาการในการวางแผนการฟนฟู การระบุ     

และติดตามการแกไขความขัดแยง และการลดความแตกตาง รวมถึงการประยกุตใชหลักการพัฒนาอยางยัง่ยืน

ในการวางแผน และการกำหนดการประสานความตองการที่ยังไมไดรับการชวยเหลอื 

 (2) แนวทางปฏิบัติ ในการวางแผนและสนับสนุนการฟ นฟูบริการดานสุขภาพ และ                  

การบริการสังคม  

  เสริมสรางความพรอมที่จะรับมือ และการฟนกลับสูสภาวะปกตไิดอยางรวดเรว็ของทองถ่ินใน

การบริการดานสุขภาพ และการบริการดานสังคมของบุคคลและชุมชนที่ประสบภัย ครอบคลุมถึง 

การสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบรกิารทางการแพทย  

 (3) แนวทางปฏบิัตใินการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟทูี่อยูอาศยั 

  จัดใหมีการบูรณะ และการกอสรางที่อยูอาศัยที่ถูกทำลายและไดรับความเสียหายใหม      

หรือพัฒนาท่ีอยูอาศัยถาวร เพ่ือเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยท่ีจะรองรับความตองการ

ของท้ังชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยชุมชนมีสวนในการเสริมสรางความถาวรยั่งยืนและความตานทาน     

ตอสาธารณภัยของที่อยูอาศัย ทั้งนี้ ภารกิจสนับสนุนการฟนฟูทีอ่ยูอาศยัมุงที่จะแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยหลัง

การเกิดสาธารณภยัเพ่ือปองกันและลดผลกระทบตอสาธารณภยัท่ีจะเกิดข้ึนอีก  

 (4) แนวทางปฏิบตัใินการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟรูะบบโครงสรางพืน้ฐาน 

กลยุทธที ่3 เสริมสรางแนวทางการฟนฟูทีด่ีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer) 
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  เพ่ิมศักยภาพในการดำเนินงานฟนฟูระบบโครงสรางพื้นฐานใหลุลวงเร็วขึ้น โดยจะเก่ียวของ

กับหนวยงานเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนที่มคีวามเชี่ยวชาญดานวศิวกรรมบริการและประชาชนในภาคสวน

โครงสรางพื้นฐานหลายภาคสวน ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมโครงสรางพ้ืนฐาน สวนหลักและสวนยอยดังตอไปนี้: 

พลังงาน น้ำ เข่ือน การสื่อสาร ระบบการขนสง การเกษตร (การผลิตอาหารและการจัดสง) สถานที่ทำการของ

รัฐบาล สาธารณูปโภค การสุขาภิบาล วิศวกรรม การควบคุม และระบบอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐาน

ทางกายภาพดานการสื่อสาร รวมถึงสถานที่ทำการสำหรับการใหบริการ ไดแก ความปลอดภัยสาธารณะ       

การบริการฉุกเฉิน และสถานทีพั่กผอนหยอนใจ เปนตน 

 (5) แนวทางปฏิบตัใินการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และทรัพยสินทางประวัติศาสตรในการ

ดำเนินงานตอบโตและฟนฟูที่เหมาะสม เพ่ือที่จะสงวน อนุรักษ บูรณะ และปฏิสังขรณใหกลับคืนสูสภาพเดิม

หรือดีกวาหรือปลอดภัยกวาเดิมตามที่ชุมชนรองขอการสนับสนุน โดยเปนการกระตุนใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ี

รับผิดชอบในทุกระดับ รวมถึงหนวยงานภาคเอกชนที่เปนเครือขายใหการสนับสนุนแผนงานและภารกิจสำคัญ

ตามแผนปฏิบัติการทองถ่ินท่ีกำหนดวิธีการท่ีจะใชทรัพยากรและสมรรถนะเพ่ือตอบสนองความตองการของ

ชุมชนไดตรงและเพียงพอ 

 (6) แนวทางปฏิบตัใินการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟรูะบบเศรษฐกิจ 

 สงเสริมและสนับสนุนการพลิกฟนระบบเศรษฐกิจ รวมถึงดานเกษตรกรรมคืนสูสภาวะที่มัน่คง 

และพัฒนาโอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะสงผลใหชุมชนเกิดความเขมแข็งยั่งยืน และสามารถอยูรอดในเชิง

เศรษฐกิจได  ทั้งนี้ สาธารณภัยไมเพียงแตสรางความเสียหายตอทรัพยสินเทานั้น แตยังเกิดความเสียหายใหกับ

ตลาดสินคาและบริการทั้งหมดอีกดวย ดังนั้น ความรวดเร็วและประสิทธิผลในการพลิกฟนชุมชนใหสามารถ

พ่ึงพาตนเอง และมีความสามารถในการอยูรอดข้ึนอยูกับการปรับตัวอยางรวดเร็วใหเขากับสภาวะตลาดที่

เปลี่ยนไป การเปดดำเนินธุรกิจตอเนื่อง และ/หรือ การสรางธุรกิจใหม การดำเนินธุรกิจทำใหมีการจางคนงาน 

การจัดหาบริการใหและตอบสนอง ความตองการของชุมชน รวมถึงการสรางรายไดอีกครั้งซึ่งเปนการชวยเหลือ

ชุมชน รวมถึงการสนับสนุน ทางการเงินในการฟนฟูดานอื่นๆ ที่มีความจำเปนตอการเสริมสรางความเขมแข็ง

ทางเศรษฐกิจ การดึงดูดการลงทุนจากภายนอก และบทบาทการมีสวนรวมของภาคเอกชนเปนประเด็นสำคัญ  

ทีไ่มอาจจะมองขามไดในฐานะที่เปนรากฐานที่สำคัญสำหรบัการฟนฟเูศรษฐกิจ 
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    บทที ่7 

ยุทธศาสตรที่ 4 : การสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศ 

ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

 จากสถิติสาธารณภัยของโลกแสดงใหเห็นแนวโนมการเกิดสาธารณภัยท่ีมีความรุนแรงและความถี่มากข้ึน 

ทั้งการเกิดสาธารณภัยรูปแบบเดิม และภัยคุกคามรูปแบบใหม กอใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสิน 

ทำใหการพัฒนาตาง ๆ หยุดชะงัก ส งผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว ประชาคมโลก            

จ ึงตระหนักถ ึงความสำค ัญ ในการยกระด ับความรวมม ือในเช ิงหุ นส วนทางยุทธศาสตร (Strategic 

Partnership) เพ่ือดำเนินการไปสูเปาหมายรวมกัน (Common Goals) ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

  ในขณะเดียวกันประเทศไทยจำเปนตองสรางความเปนหุนสวนการจัดการสาธารณภัยและประสาน

ความรวมมือระหวางประเทศดานการใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรมในทุก ๆ ระดับรวมกับประเทศตาง ๆ 

และหนวยงานภาคีเครือขายในระดับสากล โดยการนำแนวคิดกรอบการพัฒนาระดับโลกที่เกี่ยวของ     

เชน การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนา

ที่ยั่งยืน เปนตน มาเชื่อมโยง (Coherence) และปรับใชกับแผนพัฒนาทุกภาคสวนเพื่อการลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัยตามบริบทของประเทศสูการปฏิบัติตั้งแตระดับชาติจนถึงระดับชุมชน (Localization) รวมถึง

การพัฒนาศักยภาพของชุมชนใหเกิดความยั่งยืนและมีภมูิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ยังตองสงเสริม
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การพัฒนาศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยทั้งระบบของประเทศผานการเรียนรูรวมกัน สรางระบบ

การบูรณาการทรัพยากรที่เหมาะสม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณและแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 

เพื่อสรางความรวมมือ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยง และนำไปสูการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง 

(Risk-Informed) ใหเกิดความตระหนักในการลงทุนที่คำนึงถึงความเสี่ยงและประโยชนที่ไดรับอยางรอบดาน 

และสมดุล อันจะนำไปสูการพัฒนาอยางยั่งยนื  

7.1 แนวคิดการสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศในการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภยั 

 การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเปนหัวใจหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน ซึ่งตองอาศัยความรวมมือ 

แบบเปนหุนสวน (Partnership) จากทุกภาคสวนในทุกระดับอยางครอบคลุม (Inclusive approach) โดยแตละ

ประเทศตองเห็นพองรวมกันในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมที่คำนึงถึงความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมถึง

การประชุมหารือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายใต

กรอบความรวมมือตาง ๆ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดผลผลิตอยางเปนรูปธรรม 

และเกิดประสิทธิภาพสงูสุด โดยการสงเสริมบทบาทของประเทศไทย ใหมคีวามมั่นคง (Security) มีความมั่งคั่ง

และยั่งยืน (Sustainability) มีสถานะและเกียรติภูมิ (Status) มีมาตรฐานสากล (Standard) และมีเอกภาพ 

มีพลงั (Synergy) 

7.2 เปาประสงค 

 7.2.1 เพ่ือใหทุกภาคสวนมีความตระหนัก และเขารวมเปนหุนสวนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยอยางยั่งยืน  

 7.2.2 เพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับชุมชน ระดับชาติ และนานาชาติ 

 7.2.3 เพ่ือยกระดับการประสานความชวยเหลือดานมนษุยธรรมอยางมีเอกภาพ 

 

7.3 กลยุทธการสงเสริมการเปนหุนสวนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 เพื่อเปนการสงเสริมศักยภาพ และพัฒนาความรวมมือของหนวยงานภาคีเครือขายตามแนวทาง

ของกรอบการพัฒนาระดับโลก องคการบริหารสวนตำบลหวยไรจึงไดนำแนวคิดตามกรอบของประเทศซึ่ง

มุงเนนการสงเสริมและประสานความรวมมือกับหนวยงานระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสา

ธารณภัยที่สอดคลองกับกรอบนโยบายตางประเทศ ซึ่งตองพิจารณาจากความเชีย่วชาญและประสบการณที่จะ

ไดรับประโยชนรวมกัน โดยเฉพาะความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน ระดับภูมิภาค และระดับโลก มาเปน

แนวทางในการปฏิบตัใินการสงเสริมการเปนหุนสวนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภยั 

ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ดำเนินยุทธศาสตรการเปนหุนสวนดานการจัดการความเสี่ยงจาก    

สาธารณภัยทั้งแบบทวภิาค ีและพหุภาคตีามแนวทางของประเทศ ดังนี ้

 (1) ใหมีการจัดทำบันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ความรวมมือทาง

วิชาการดานการลดความเสีย่งจากสาธารณภัยกับประเทศเพ่ือนบานที่มีชายแดนติดกัน  

       (2) จัดทำโครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยริเริ่ม   

ในภาคสวนตางๆ อาทิ ภาคเกษตร ภาคคมนาคม ภาคการศึกษา ภาคสาธารณสขุ เปนตน  

 (3) รวมกันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการปองกันและลดผลกระทบ เชน การจัดทำแผนที่

เสี่ยงภัย การพัฒนาระบบแจงเตือนภัย การจัดทำกรอบและแผนการฟนฟูหลังการเกิดสาธารณภัย การพัฒนา

ทรพัยากรมนุษยดานการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัย เปนตน 
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 (4) เขารวมประชุมสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยน (Platform) องคความรูทางวิชาการ และการฝกซอม

ดานการจัดการสาธารณภัย การฝกการรับและใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมจากตางประเทศ เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 8 

ยุทธศาสตรที่ 5 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตใชนวัตกรรมดานสาธารณภัย 

ระบบบริหารจัดการ (Management System) และนวัตกรรม (Innovation) เปนเครื่องมือที่ใชเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทำงานใหเกิดความรวดเร็ว ความประหยัด เพ่ิมขีดความสามารถในการทำงาน โดยการพัฒนาคน 

องคกร หนวยงาน รวมไปถึงการปรับปรุงในกระบวนการทำงานที่มีอยูเดิมใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

ดังนั้น เพ่ือใหการจัดการสาธารณภัยของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงใชระบบบริหารจัดการ และนวัตกรรม 

ภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมอยางยั่งยืน โดยใชฐานขอมูล องคความรู เทคโนโลยี การลงทุน 

บุคลากร องคกรที่เกี่ยวของ การวิจัยและการสรางนวัตกรรมดานสาธารณภัย การทบทวนและบังคับใชกฎหมาย 

ตลอดจนการเสริมสรางความเขาใจความตระหนักและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนในการปองกันและจัดการ         

สาธารณภัย เปนเครื่องมือในการพฒันาปรบัปรุงการจดัการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศใหดียิ่งข้ึน  

8.1 แนวคดิการเพ่ิมประสทิธิภาพระบบบริหารจัดการและสรางนวัตกรรมดานสาธารณภยั 

สาธารณภัยที่เกิดข้ึนมีแนวโนมทวีความรุนแรง มีความถ่ีในการเกิดเพ่ิมขึ้น มีลักษณะการเกิดที่ไมแนนอน 

ผันผวนตลอดเวลา มีความซับซอน ทำใหการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยรูปแบบเดิมไมสามารถ

ดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเปนตองมีการปรับเปลี่ยนการจัดการสาธารณภัยและการสราง

การจัดการสาธารณภัยรูปแบบใหม เพ่ือตอบสนองตอการจัดการสาธารณภัยท่ีมีความซับซอนเพ่ิมขึ้น โดยใช

กรอบแนวคิดการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการที่มุงเนนการสรางการมีสวนรวมการสรางภูมิคุมกัน  
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จากสาธารณภัยในทุกภาคสวน โดยมีชุมชนเปนฐาน (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM) 

เปนแนวทางและวางรากฐานใหชุมชนมีสวนรวมกับหนวยงานภาครัฐอยางเขมแข็ง การพัฒนาศักยภาพให

ชุมชนหรือเมืองมีความสามารถรับมอืและปรับตัวกับสาธารณภัยทีเ่ปลี่ยนแปลงไป (Smart Community/City) 

รวมถึงการสรางนวัตกรรมดานสาธารณภัย โดยใชความคิดสรางสรรคเพ่ือพัฒนาหรือประดิษฐสิ่งใหมๆ เชน 

การบริการ ผลิตภัณฑ หรือกระบวนการใหมๆ (Service, Product, Process) ที่มีคุณคา (Value Creation) 

สามารถพัฒนาตอยอดเพ่ือนำไปสูการเปลี่ยนแปลงการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ดี ข้ึนเปน

มาตรฐานสากลและมคีวามยัง่ยืน 

8.2 เปาประสงค 

8.2.1 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศโดยนำระบบอัจฉริยะในการสราง

ระบบบรหิารจัดการ การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลย ีและภูมปิญญา  

8.2.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันดวยการรูเทาทันภัยใหกับประชาชนทุกชวงวยัอยางเสมอภาค และการมีสวนรวม

ของผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวน (Stakeholder) 

 

 

 

8.3 กลยุทธการเพิ่มประสทิธิภาพระบบบริหารจัดการและสรางนวตักรรมดานสาธารณภยั 
 

 

 

สารสนเทศดานสาธารณภัยสามารถนำมาใชในการสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย ตั้งแต

การปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการฟนฟูใหมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น สามารถเขาถงึและเชื่อมโยงขอมูลจากแหลงตาง ๆ ไวเปนระบบเดียวกนัและนำมาวิเคราะหประเมนิผล

เพ่ือใชในการตัดสินใจ การปฏิบัตงิาน รวมทั้งการเผยแพรสูสาธารณะ  

 แนวทางปฏบิัติการพัฒนาฐานขอมูลสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร ดังนี ้

(1) แนวทางปฏิบตัิในการใชแพลตฟอรม (Platform) สารสนเทศดานการจัดการความเสี่ยงจาก

สาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร โดยการจัดทำขอมูลสารสนเทศสาธารณภัยภายใต

แพลตฟอรมที่กองอำนวยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกำหนด เพ่ือใหพัฒนาระบบสารสนเทศระหวาง

หนวยงานที่เก่ียวของ  

(2) แนวทางปฏิบัติในการจัดทำมาตรฐานชุดขอมูลสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบล

หวยไร โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลดานสาธารณภัยเพื่อใหทุกหนวยงานสามารถนำระบบมาตรฐานกลาง

ฐานขอมูลไปดำเนินการจัดทำ พัฒนา ปรับปรุงระบบฐานขอมูลของแตละหนวยงานใหเปนไปตามมาตรฐาน

เดยีวกันซึ่งสามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานได ฐานขอมูลที่เก่ียวของ ไดแก 

(1) ขอมูลดานพื้นทีเ่สี่ยงภัย 

(2) ขอมูลดานทรัพยากร เครือ่งมือ อุปกรณ เครือขาย ผูเชีย่วชาญ 

กลยุทธที ่1  พฒันาระบบสารสนเทศดานสาธารณภัย 
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(3) ขอมลูขอมูลทางสังคม ขอมูลทางสาธารณูปโภค ขอมูลโครงสรางพ้ืนฐาน ขอมูลทางเศรษฐกิจ  

(4) ขอมูลดานการใหความชวยเหลือ ความเสียหายและการฟนฟู  

(3) แนวทางปฏบิัตใินการพัฒนาระบบวิเคราะหและประมวลผลขอมูลจากฐานขอมูลสาธารณภัย 

  สนับสนุนระบบการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) ในการจัดการความเสี่ยง

สาธารณภัยดานการปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การฟนฟู       

ที่มีความถูกตอง แมนยำ รวดเร็วบนพื้นฐานหลักวิชาการทั้งมิติดานเศรษฐกิจและสังคม และนำไปใชในการ

จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนที่ ภายใตแพลตฟอรม (Platform) สารสนเทศ ดานการจัดการ       

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใตระบบที่กองอำนวยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกำหนด 

(4) แนวทางปฏิบัติในการจัดทำระบบนำเสนอขอมูลการเขาถึงขอมูล สนับสนุนการใชประโยชน

จากการใชระบบสารสนเทศดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เชน ระบบสืบคน การคัดกรอง 

วิเคราะห การแสดงผลดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใตแพลตฟอรม (Platform) สารสนเทศที่

กองอำนวยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกำหนด 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากล จำเปนตอง

ใชองคความรูจากการศึกษา วิจัย นวัตกรรม เทคโนโลย ีมาประยุกตใชในการดำเนินการในสวนที่เก่ียวของ นอกจากนี้

จำเปนตองมีกระบวนการเผยแพรถายทอดองคความรูดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยเพ่ิม       

ขีดความสามารถใหบุคลากรดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยมีทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึง

ประชาชน เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู นำไปสูการเตรียมความพรอมรับมือจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึน้ 

  องคการบริหารสวนตำบลหวยไร มีแนวทางปฏิบตัใินการพัฒนาองคความรูดานการจัดการความ

เสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้ 

(1) แนวทางปฏิบัตใินการสงเสริมใหมีการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี  

     กำหนดใหมีการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทั้งในภาครัฐ เอกชน ในพ้ืนที่ เพ่ือประยุกตใช    

ในงานดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภยั เพ่ือใหเกิดการสรางและการใชนวัตกรรม ตลอดจนผสมผสาน 

ตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน และการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการวางแผนปองกันและลด

ผลกระทบไดอยางเหมาะสมตามบริบทของพื้นทีแ่ละการเปลีย่นแปลงของสถานการณภัยในอนาคต  

(2) แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาองคความรูในดานการจัดการ

ความเสีย่งจากสาธารณภัย  

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาการจัดการองคความรูดานการจดัการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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กำหนดใหมีการสนับสนุนใหบุคลากรเขาใจในบทบาทหนาที่ โดยการสงใหมีการฝกอบรม 

พัฒนา องคความรูในดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานระหวางหนวยงาน 

 (3) แนวทางปฏิบตัใินการสงเสริมกระบวนการจัดการความรูดานสาธารณภัย  

กำหนดใหมีการถายทอดองคความรูสูสาธารณะดวยวิธีการตางๆ อาทิ การจัดเวทีเสวนา 

สัมมนา อบรม สื่อออนไลน ตลอดจนสงเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ สังเคราะหบทเรียน แนวปฏิบัติท่ีดี 

(best practice) การจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัยในทองถ่ิน เพื่อถายทอดความรูดานสาธารณภัยแกทุกภาค

สวนที่เก่ียวของ ทั้งภาครัฐทุกระดับ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และอาสาสมัคร  

 

 

การสื่อสารเปนกลไกสำคัญที่สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหบรรลุเปาหมาย             

ไดอยางรวดเร็ว ทั่วถึง คุมคา โดยเฉพาะสื่อสารใหเกิดการปฏิบัติระหวางหนวยงานที่เก่ียวของในการจัดการ 

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมถึงเปนเครื่องมือในการแจงขาวสารและเผยแพรขอมูลสาธารณภัยแกประชาชน      

ใหรับทราบอยางทั่วถึงสามารถลดความสูญเสียดานชีวิตและทรัพยสิน ทั้งนี้ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี    

มาประยุกตใชในการพัฒนาระบบสื่อสารจะเพ่ิมประสิทธิภาพ การติดตอสื่อสาร การกระจายขอมูลขาวสาร 

นำไปสูการสรางมาตรฐานการสื่อสารการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัย 

  องคการบริหารสวนตำบลหวยไร มีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการสื่อสารความเส่ียงจาก    

สาธารณภัยที่มีประสทิธิภาพ ดังนี้ 

 (1) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาและสรางรูปแบบการสื่อสารความเส่ียงจากสาธารณภัย 

สูสาธารณะ  

  กำหนดใหมีการพัฒนารูปแบบ สื่อประชาสัมพันธ ที่มีความรวดเร็ว ครอบคลุม ทันตอ

สถานการณ เชน การสรางสื่อออนไลนเพ่ือใหขอมูลความเสี่ยงจากสาธารณภัย เกมส แอพพลิเคชั่นบน Smart 

Phone เว็บไซตรวมถึงเปนชองทางในการโตตอบ รับและสงขอมูลความเสี่ยง โดยความรวมมือภาครัฐ         

และภาคเอกชน ไปยังประชาชนทุกกลุม รวมทั้งกลุมเปราะบาง และนักทองเที่ยว ท่ีเขาใจไดงายและสามารถ   

นำขอมูลดังกลาวไปใชในการวางแผนเตรียมความพรอมรับมือจากสาธารณภัยที่อาจเกิดข้ึน และในระหวางเกิด

สาธารณภยั  

 (2) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการแจงเตือนภัยแบบครบวงจร (End-to-End Early 

Warning System) ท่ีสามารถแจงเตือนภัยท่ีหลากหลายประเภทภัย (Multi-Hazard)  

  กำหนดใหมีการแจงเตอืนสถานการณสาธารณภัย ขาวสารขอมูล แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิด

สาธารณภัยใหประชาชนในพ้ืนที่รับทราบ โดยตองมีความแมนยำ รวดเร็ว ครอบคลุม ทั่วถึง ทุกพื้น ท่ี          

และเหมาะสมกับประเภทสาธารณภัยทีเ่กิดขึ้น 

 
 

   

 กลยุทธท่ี 3  พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภัยทีมี่ประสิทธิภาพ             

กลยุทธที่ 4 สงเสริมการลงทุนดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยแบบมีสวนรวมจากภาครัฐ 

เอกชน และภาคประชาสงัคม 
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 การลงทุนในการจัดการความเสี ่ยงจากสาธารณภัย สามารถดำเนินการไดทั้งมาตรการดาน

โครงสรางและดานไมใชโครงสราง เชน ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน มาตรการทางการเงิน ฯลฯ และใช

กระบวนการสรางความเปนหุนสวนเขามาเปนกลไกในการขับเคลื่อนใหเกิดการลงทุนเพ่ือการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัยใหบรรลเุปาหมาย เพื่อสรางรากฐานใหมีความม่ันคงและยัง่ยนื  

 องคการบริหารสวนตำบลหวยไร มีแนวทางปฏิบัติในการสงเสริมใหภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชนมีการลงทุน ดังนี้ 

  (1) แนวทางปฏิบตัิในการสงเสริมใหภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชนมกีารลงทุน 

   กำหนดใหมีการสงเสริมใหภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีการลงทุนดานการจัดการ

ความเสี่ยงจากสาธารณภัยแบบมีสวนรวมดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยการนำผลงานวิจัย 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภยัมาเปนขอมูลพิจารณาประกอบการลงทุน ดังนี้ 

   (1.1) ภาครัฐ สงเสริมใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในทองถิ่น จัดสรรงบประมาณในการ

ปองกันและลดความเสี่ยงดวยการลงทุนในการบำรุงบูรณะโครงสรางพื้นฐานเดิมและกอสรางโครงสราง

พื้นฐานใหมดวยนวัตกรรมที่ตอบโจทยการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เชน การกอสรางระบบปองกันน้ำ

ทวม ระบบชลประทานสำหรับภัยแลง  

   (1.2) ภาคเอกชน สงเสริมใหหนวยงานภาคเอกชนในพื้นที่ลงทุนดานโครงสรางเพ่ือปองกัน

และลดความเสี่ยงของตนเอง เชน สรางคนัปองกันน้ำรอบนิคม การลงทุนในระบบดานการปองกันอัคคีภัย ดานพลังงาน  

   (1.3) ภาคประชาชน สงเสริมใหประชาชนสรางพ้ืนที่อยูอาศัยและพ้ืนที่ทำกินของตนเองใหมี

ความปลอดภยั  

  (2) แนวทางปฏบิัตใินการเสริมสรางความเปนหุนสวนระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชน  

   กำหนดใหมีการสนับสนุนเสริมสรางความเปนหุนสวนระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชน    

ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยทั้งในทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดความเปนเจาของรวมกันในการดำเนินการ 

ผลประโยชน และความรับผิดชอบ เชน สงเสริมใหภาคเอกชนและชุมชนรวมดำเนินโครงการดานการปองกัน  

และบรรเทาสาธารณภัย 

  (3) แนวทางปฏิบัติในการกำหนดกลไก/มาตรการทางการเงินและการคลัง เพื่อการจัดการ

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

   กำหนดใหมีการกำหนดกลไก/มาตรการทางการเงนิและการคลัง เพ่ือการจัดการความเสี่ยงจาก

สาธารณภัย เชน การจัดตั้งกองทุนการจัดการสาธารณภัยในระดับชุมชน มาตรการให อปท. ยกเวนหรือลด

ภาษีสำหรับผูประกอบการและประชาชน เพ่ือจูงใจใหตระหนักถึงสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เชน การสราง    

สิ่งปลกูสรางเพ่ือรองรับสาธารณภัย การดำเนินธรุกิจของผูประกอบการทีค่ำนึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

  (4) แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมธุรกิจประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และขยาย

ขอบเขตใหครอบคลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ใหทัว่ถึงและเปนธรรม  

    กำหนดใหมีการสงเสริมใหผูประกอบการ และประชาชนทำประกันภัยเพ่ือกระจายความเสี่ยง    

และลดภาระที่เกิดจากผลกระทบจากสาธารณภัย  

 
     
   

กลยุทธที่ 5  เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัย 
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 การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม โดยสรางขีดความสามารถในการปฏิบัติติงานรวมกันอยางสอดคลองเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน รวมถึงการสรางชุมชนที่มีภูมิคุมกันจากสาธารณภัยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช โดยมี

เปาหมายเพ่ือพัฒนาไปสูสังคมท่ีมีความปลอดภัย 

 องคการบริหารสวนตำบลหวยไร มีแนวทางปฏิบัติเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ใน

การจดัการ  ความเสีย่งจากสาธารณภัย ดงันี้ 

 (1) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาความรวมมือระหวางภาคีเครือขาย ภาคประชาชน อาสาสมัคร 

และอื่น ๆ  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเจาหนาท่ีรัฐ โดยสงเสริมการรวมคดิ รวมดำเนินการ รวมวางแผนในการจัดการ

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้  

  (1.1) สรางจิตสำนึกการทำงานรวมกันและการแสวงหาผูรวมดำเนินการ โดยการเสริมสราง         

องคความรูดานการจัดการสาธารณภัย โดยการฝกอบรมใหความรูดานการจัดการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแก

ผูนำชุมชนรวมถึงคนในชุมชน เพื่อกระตุนใหชุมชนตระหนักถึงสภาพความเสี่ยงในพ้ืนที่และเขามามีสวนรวมใน

ทุกภาคสวนทกุขั้นตอนของการจัดการสาธารณภยั 

  (1.2) สรางขอตกลงและรวมกันวางแผน (Partnership Agreement & Action Planning)    

โดยสรางแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภยัระดับชุมชน โดยมุงเนนการวางกลไกขับเคลื่อนกจิกรรมการลด

ความเสี่ยงจากในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีชุมชนเปนศูนยกลางในการวางแผนเตรียมพรอมรับมือปองกัน

จัดการบรรเทาและฟนฟคูวามเสียหายจากสาธารณภยั 

  (1.3) กำกับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อใชเปนเครื่องมือทบทวนผลการดำเนินงานการดำเนินการรวมกัน 

วามีความกาวหนาหรือประสบผลสำเร็จตามท่ีกำหนดไว และนำผลจากการติดตามและประเมินผลมาใชพัฒนา

แนวทางการพัฒนาความรวมมือที่มีประสิทธิภาพตอไป 

  (1.4) สรางความเขมแข็งและความตอเนื่องของเครือขายอยางยั่งยืน โดยใชงานวิจัยในการแสวงหา

ทางเลือกในการทำกิจกรรมท่ีสงเสริมความสัมพันธและการแสวงหาแกนนำเครือขาย เชน การฝกการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแบบมีสวนรวมอยางตอเนื่อง การสรางระบบจูงใจการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอยาง

พอเพียงในการใหความชวยเหลือหรือแกไขปญหา 

 (2) แนวทางปฏบิัตใินการพัฒนาศักยภาพชมุชนหรือเมืองใหมีขดีความสามารถในการรับมือสาธารณภยั 

  (2.1)  การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (Community Based 

Disaster Risk Management : CBDRM) เนนการอาศัยชุมชนเปนศูนยกลางในการปองกัน แกไข บรรเทา 

และฟนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผน ตัดสินใจ กำหนดแนวทาง

แกปญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือลดความเสี่ยงภัยของชุมชนและ เพ่ิมขีดความสามารถให

คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยไดดวยตนเองในระดับหนึ่งกอนที่หนวยงานภายนอกจะเขาไปให

ความชวยเหลือจึงเปนเครื่องมือในการเตรียมประชาชน/ชุมชน ใหมีความพรอมที่จะเผชิญสาธารณภัยและ

ไดรับผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินใหนอยท่ีสุดรวมทั้งเปนการสรางภาคีเครือขายภาคประชาชนในรูปแบบ

อาสาสมัครเพ่ือชวยเหลืองานเจาหนาที่ในขั้นตอนการเตรียมความพรอม เชน การศึกษาขอมูลการวิเคราะห

ขอมูลภัย การแจงเตือนภัย การจัดตั้งคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน/หมูบาน       

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประเมนิผล 
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    องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ไดดำเนินการฝกอบรมประชาชนที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยใหมี

ความพรอมรับมือกับภัยพิบัติท่ีจะเกิดข้ึนไดดวยชุมชนเองกอนที่หนวยงานภายนอกจะเขามาใหความชวยเหลือ           

ตามหลักการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (Community Based Disaster Risk 

Management: CBDRM) รวมกับสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเปนประจำทุกป 

  (2.2) การพัฒนาศักยภาพชุมชนหรือเมืองใหมีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวกับ

สถานการณสาธารณภัยที่เปลี่ยนแปลงไป (Smart Community/City) โดยเสริมสรางศักยภาพการจัดการความ

เสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชนและเมือง (Community Base Disaster risk Management) ใหมีความรู 

ความเขาใจ และทักษะ บนกรอบแนวคิด “ความพรอม รับมือและฟนกลับเร็ว (Resilience)” ทั้งนี้ มีแนว

ปฏิบัติตามการสรางเมืองปลอดภัยอยางยั่งยืนของสำนักงานลดความเสี่ยงภัยพิบัติแหงสหประชาชาติ 10 

ประการ ดงันี้ 

(2.1) จัดตั้งองคกรเพือ่สรางการรับรู ความตระหนกั และเตรยีมความพรอมดานการลดความเสี่ยง

จากสาธารณภยัในระดับพ้ืนทีอ่ยางมีสวนรวมกับภาคสวนตางๆ  

(2.2) จัดสรรงบประมาณและการสรางแรงจูงใจทุกระดับในสังคมใหมีการลงทุน เพ่ือการลด    

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

(2.3) ปรับปรุงขอมูลภัยและขอมูลความเปราะบางให เปนปจจุบัน รวมทั้ งมีการประเมิน        

ความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพ่ือนำไปสูการตดัสินใจและวางแผนพัฒนาเมืองอยางเหมาะสม 

(2.4) ลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานโดยคำนึงถงึปจจัยทางดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

(2.5) ประเมินและปรับปรงุสถานศึกษาและสถานพยาบาลใหมีความปลอดภยัจากสาธารณภัย 

(2.6) บังคบัใชกฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง และจัดสรรพ้ืนทีท่ีม่คีวามปลอดภัยจาก

สาธารณภยัอยางเทาเทยีม  

(2.7) อนุรักษระบบนิเวศวิทยา และจัดใหมีแนวปองกันลดผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยใช

โครงสรางทางธรรมชาต ิ

(2.8) พัฒนาระบบการแจงเตือนภยัลวงหนาและเสริมสรางศกัยภาพเรื่องการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

รวมทัง้การฝกซอมการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 

(2.9) ประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัยเพ่ือเปนขอมูลในการดำเนินการฟนสภาพ    

และซอมสรางที่อยูอาศัย และสภาพชีวิตความเปนอยูของผูไดรับผลกระทบ รวมทั้งเปนขอมูลในการกำหนด

แนวทางมาตรการที่สามารถสนับสนุนการจัดการในภาวะฉุกเฉินในอนาคต 
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บทท่ี 9 

การขบัเคลื่อนแผนปฏิบตัิการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
ขององคการบริหารสวนตำบลหวยไรไปสูการปฏบิตั ิ

 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวน
ตำบลหวยไร ไปสูการปฏิบัติ ประกอบดวย 1) การขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ 2) การติดตามประเมินผล 3) 
การวิจัยและพัฒนา   และ 4) การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
องคการบรหิารสวนตำบลหวยไร 
                  9.1 การขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัต ิ

 แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร พ.ศ.

2564-2570 ไดจัดทำขึ้นโดยใชกรอบแนวคิดใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 

พ.ศ.2564 และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ.2564-2570 การจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร 

แนวคิดการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ การมองอนาคต การทบทวนสถานการณตาง ๆ นโยบาย กฎหมาย และ

ระเบียบที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ตลอดจนแนวโนม

สถานการณทางสังคม รวมท้ังการประเมินผลแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ผานมา

เปนแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใชกระบวนการแบบมีสวน

รวมของภาคีทกุภาคสวน โดยการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏบิัติ ดังนี้ 

9.1.1 กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ

บริหารสวนตำบลหวยไร พ.ศ.2564 

      กลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร

สวนตำบลหวยไร พ.ศ. 2564-2570 ไปสูการปฏิบัติเปนไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 20 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนทีม่ีหนาที่ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตน โดยมีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่นั้นเปนผูรับผิดชอบในฐานะ

ผูอำนวยการทองถ่ิน 

9.1.2 แนวทางการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร

สวนตำบลหวยไร พ.ศ. 2564-2570 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ

บริหารสวนตำบลหวยไร พ.ศ.2564 มีกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. เปนกลไกสำคัญใน

การกำกับดูแลยทุธศาสตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม โดยมีแนวทางการขับเคลือ่น ดังนี ้
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(1) เสริมสรางและพัฒนาความเขาใจเก่ียวกับสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการในการปองกัน         

และบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร พ.ศ.2564-2570 นโยบายการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยและยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เชน การประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ การสื่อสาร             

และถายทอดแผน โดยการจัดประชุมสรางความเขาใจ การอบรม และซักซอมการปฏิบัติจากการจำลองฉากทัศน       

เปนตน และการเสรมิสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในทุกระดับ โดยสรางความเปนเจาของแผนปฏิบัติการ

ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร พ.ศ.2564-2570 (Sense of 

Belonging) เชน ผลักดันแผนงาน โครงการและกิจกรรม บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนตน  

 (2) จัดทำแนวทางปฏิบัติของยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสูการปฏิบัติผานแผนงาน โครงการ และกิจกรรมภายใตแผนปฏิบัติการระดับ

หนวยงานสูระดับพ้ืนที่ โดยการผสาน (Mainstreaming) ภารกิจหลักของหนวยงานที่ มีเปาหมายและตัวชี้วัด         

ทีส่อดคลองกับยทุธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภยั  

 (3) ผลักดันใหมีงบประมาณเชิงบูรณาการดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของทุก

หนวยงาน โดยการจัดประชุมหารือกับสวนราชการที่เกี่ยวของ เพ่ือกำหนดแนวทางวิธีการจัดสรรงบประมาณ

ใหสอดคลองกับการขบัเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบล

หวยไร  พ.ศ.2564-2570 รวมทั้งงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของหนวยงาน และการจัดสรร

งบประมาณใหแกระดับพ้ืนที่ 

 (4) จัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       

แผนเผชิญเหตุใหสอดคลองกัน รวมทั้งแผนจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ยานพาหนะ เครื่องหมาย 

สัญญาณหรือสิ่งอื่นใดในการแจงใหประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย และสำหรับใชในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และบรรจุไวในแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือเปนกรอบในการ

ปฏิบัตงิานในระดับพื้นที ่

 (5) กำหนดบทบาทหนวยงานและภาคีเครือขายทุกระดับในการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติตามบทบาท

หนาที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 รวมทั้งนโยบาย    

และกฎหมายตาง ๆ โดยมีแนวทางดำเนินการของแตละภาคสวน ดังนี ้

ตารางที่ 9-1 : แนวทางดำเนินงานในการขบัเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบตั ิ

ลำดบัท่ี การดำเนินการ หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ 

1 ดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับแผนปฏิบัติการในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลหวยไร พ.ศ.
2564 รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่
อาจเกิดข้ึนในพ้ืนที่ของตนเอง เพ่ือสรางความตระหนักใหกำนัน ผูใหญบาน 
อาสาสมคัร คนในชุมชน/ทองถ่ินไดรับรู รับทราบ เขาใจถึงระเบียบกฎหมายที่
เก่ียวของกับสาธารณภัย และสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนและ
ภาคเอกชนในพ้ืนที ่

- อ งค ก า รบ ริ ห าร

สวนตำบลหวยไร 

- ห น ว ย ง า น ที่

เกี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

2 จัดใหมีการประชุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      - อ งค ก า รบ ริ ห าร
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ลำดบัท่ี การดำเนินการ หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ 

องคการบริหารสวนตำบลหวยไร อยางนอยทุก ๒ เดือน อยางตอเนื่อง เพื่อ
ใชเปนกลไกและเวทีในการบูรณาการการทำงานระหวางหนวยงานที่
เก่ียวของ ตั้งแตภารกิจดานการปองกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม
ความพรอม การรวมวเิคราะหประเมนิความเสีย่งจากสาธารณภยัในพ้ืนที ่

สวนตำบลหวยไร 

- หนวยงานทีเ่ก่ียวของ

กับการป องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

3 มีสวนรวมกับอำเภอคอนสวรรค และจังหวัดชัยภูมิ  อยางตอเนื่อง เพื่อ

เชื่อมการทำงานอยางประสานสอดคลอง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยน

ขอคิดเห็นการดำเนินการกิจกรรม เชน รวมสำรวจประเมินวิเคราะห    

พ้ืนที่เสีย่ง ปจจัยเสี่ยงท่ีทำใหเกิดภัย เปนตน 

 

 

 

- อ งค ก า รบ ริ ห าร

สวนตำบลหวยไร 

- สนง.ปภ.สาขาคอน

สวรรค 

- สนง.ปภ.จว. ชัยภมู ิ

- ศูนย ปภ. เขต 

นครราชสีมา 

4 จัดทำแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลหวยไร การ

รวมฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการปองกันและ

บรรเทา   สาธารณภัยระดับตางๆ เพ่ือทดสอบและฝกความชำนาญรวมกับ

หนวยงานตางๆ ทีเ่ก่ียวของ 

- อ งค ก า รบ ริ ห าร

สวนตำบลหวยไร 

- สนง.ปภ.สาขาคอน

สวรรค 

- สนง.ปภ.จว. ชัยภุม ิ

- ศู น ย  ป ภ . เข ต 

นครราชสีมา 

- ห น ว ย ง า น ที่

เกี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

5 จัดทำแผนงานโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน

ภารกิจ เชน งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุมจังหวัด งบพัฒนาทองถ่ิน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความ

ปลอดภัยในการใชรถใชถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องคกร    

สาธารณกุศล โดยใหเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการเตรยีมพรอมแหงชาต ิ

 

- อ งค ก า รบ ริ ห าร

สวนตำบลหวยไร 

- สำนักงานจังหวัด

ชัยภูม ิ

- ห น ว ย ง า น ที่

เกี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภยั 

6 กำหนดแผนงาน/โครงการท่ีไดมีการประเมินความเสี่ยงในพื้นทีท่ี่มุงเนนการ

ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แกไขปญหาที่เกิดข้ึนในภาพรวมอยางมีสวน

- (ระบุชื่อ อปท.) 

- สำนักงานจังหวัด
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ลำดบัท่ี การดำเนินการ หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ 

รวมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลไดใหความสำคัญกับการเตรยีมพรอมแหงชาติ 

ประกอบกับใหมีความเชื่อมโยงและสงผลตอทิศทางการพัฒนาจังหวัด    

และกลุมจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามภารกิจ

ของอำเภอ/องคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุมจังหวัด โดยบรรจุใน

แผนปฏิบัติราชการประจำปจังหวัดและกลุมจังหวัด ที่เปนกรอบแผนงาน/

โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวดัตอไป 

 

ชัยภูม ิ

- ห น ว ย ง า น ที่

เกี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

 

 

7 ใหความรูแกภาคีเครือขายที่ เก่ียวของทั้งดานวิชาการและการปฏิบัติ  

สรางองคความรูเพื่อเปนขอมูลในการกำหนดนโยบายทั้งระดับจังหวัด 

ระดับอำเภอ และระดับพื้นที่ 

- อ งค ก า รบ ริ ห าร

สวนตำบลหวยไร 

- สพป.ชัยภูมิ 

- สพม.ชัยภูม ิ

8 สนับสนุน กำกับ ติดตาม ใหคำแนะนำในการจัดทำแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมูบาน เพ่ือเปนกรอบปฏิบัติงานในระดับพื้นท่ี

ใหมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัตกิารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องคการบริหารสวนตำบลหวยไร 

- อ งค ก า รบ ริ ห าร

สวนตำบลหวยไร 

 

 

9 การติดตามและประเมินผล โดยการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ    

ทั้งสวนกลางและระดับพื้นที่ การกำหนดใหจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

ใหผูอำนวยการจังหวัดเพ่ือรายงานผลตอไปยังผูอำนวยการกลางและ

ผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบเปนประจำทุกป รวมท้ังการติดตาม

และประเมินผลการนำแผนปฏิ บัติการในการปองกันและบรรเทา           

สาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร ไปสูการปฏิบัติ ในชวงกลาง

แผนและปลายแผน พรอมทั้งพิจารณาแนวทางปรบัปรุงแผนฯ 

 

- อ งค ก า รบ ริ ห าร

สวนตำบลหวยไร 

- สนง.ปภ.สาขาคอน

สวรรค 

- สนง.ปภ.จ.ชัยภูม ิ

- ศู น ย ป ภ . เ ข ต 

นครราชสีมา 

- สำนักงานจังหวัด

ชัยภูม ิ

 

โดยมกีระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบล

หวยไร พ.ศ. 2564-2570 ไปสูการปฏิบัต ิ ดังแผนภาพที่ 9-1
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แนวทางขับเคลื่อน                     นโยบาย                                                                                                                    ยุทธศาสตร                                                การปฏิบัต ิ ผลผลิต 
 

ผลลัพธ 

 

 

เช่ือมโยงเปาหมาย กลยุทธ            

และมาตรการในการลดความเสี่ยง           

จากสาธารณภัยจากแผนในทุกระดับ      

ใหเกิดการบูรณาการการดำเนนิงาน

และการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 

การจัดสรรทรัพยากรเพือ่ใช

ประโยชนรวมกันของหนวยงาน

ภาครัฐรวมกับองคกร ภาคเีครือขาย  

และภาคสวนตางๆ 

การศึกษา วิจัย และพฒันา 

(1) การสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการนำองคความรูการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยสูการขับเคลือ่นแผน 

ไปสูการปฏิบัต ิ

(2) การสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภัยและเผยแพรความรูผานสื่อตางๆ ทีค่รอบคลุมทุกภาคสวน รวมทั้งกลุมเปราะบาง 

(1) การจัดทำแผนปฏิบัตกิารในการปองกันละบรรเทาสาธารณภัยขององคกืรปกครองสวนทองถิน่ และแผน

อื่นๆ ทีเ่กีย่วของกับการลดความเสีย่งจากสาธารณภัย  

(2) การประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย เพื่อการวางแผนและเลือกใชมาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

(3) การลงทนุดานการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัย แบบสรางความเปนหุนสวน 

(4) การฝกอบรม การฝกซอม และการทดสอบแนวทางปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทกุรปูแบบ 

(5) การพัฒนาชมุชนหรือเมอืงใหมขีีดความสามารถ รูเทาทนัภยั โดยปรับใชและพัฒนาระบบอัจฉรยิะ            

ในการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัย (Smart Community/ City) 

 (1) การกำหนดใหหนวยงานหลักและภาคีเครอืขายความรวมมอื จัดสรรทรัพยากร (อาทิ เครื่องมืออุปกรณ

งบประมาณ บุคลากร องคความรู ขอมูล เปนตน) และการลงทนุเพ่ือการลดความเสีย่งจากสาธารณภยั 

(2) การจัดใหมีระบบและกลไกการใชทรัพยากรรวมกนัอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) การเชือ่มโยงระบบการจัดสรรทรพัยากรเชิงพ้ืนที ่ทั้งในระดบัภูมิภาค และนานาชาติ  

(4) การเพิม่ความสามารถในการเขาถึงขอมูลความเสีย่งสาธารณภัย ระบบการแจงขาวและการเตอืนภยัของสาธารณะ 
 

(1) แผนของหนวยงานมกีารบรรจุ            

แนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

(2) ทกุภาคสวนสามารถถายทอด     

องคความรูการลดความเสี่ยงจาก      

สาธารณภัยสูแนวปฏิบัติในลักษณะ

ตางๆ ได 

(3) ไดหุนสวนความรวมมือเพื่อ      

การลงทุนดานการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัย 

(4) แผนมีความเชื่อมโยงในเปาหมาย

และวัตถุประสงคการลดความเสีย่ง

จากสาธารณภัย 

(5) หนวยงาน เครือขาย และชุมชมมี

กิจกรรมการเตรียมพรอมเพือ่การ

ลดเความเสี่ยงจากสาธารณภัย และ

ทบทวนบทเรียนจากการฝกซอม 

(6) แผนการปองกันและบรรเทา        

สาธารณภัยทุกระดับมีการดำเนินงาน

เชิงบูรณาการ     

(7) มีระบบการติดตามและประเมินผล   

(8) นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม       

รวมถึงองคความรู เพื่อเปนแนวทาง     

การปรับปรุงแผนและการดำเนินงานใน

ทุกมิติ โดยสามารถพัฒนาเปนแนวทาง

ปฏิบัติหรือสรางนวัตกรรมลดความ

เสี่ยงจากสาธารณภัยในชุมชน/ เมอืงได 

(9) รูปแบบขอมูลความเสี่ยงและระบบ

เตือนภัยทีค่รอบคลุม 

เสริมสราง พัฒนา 
ความเขาใจเกีย่วกับแนวคดิ 

และกำหนดใหประเด็นการลด         
ความเสีย่งจากสาธารณภัย               
เปนสาระสำคญัของแผน 

แผนภาพที ่9-1 กระบวนการขับเคลื่อนแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ 2564 - 2570 ไปสูการปฏิบัต ิ

 

การติดตาม 

และประเมินผล 

 

 

1. ใหกลไกติดตาม                   

ความกาวหนา 

และผลการดำเนินงาน 

(1) การจัดการความรู และถอดบทเรยีนเพื่อการพฒันาและขยายผล 
(2) การวิจัยและพัฒนาองคความรูการกำหนดมาตรฐานตางๆ  
(3) การสรางสรรคนวัตกรรมการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยเพื่อใชในการปรับปรุงพัฒนา         
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณและสามารถลดความเส่ียงสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

(1) มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม    

และแผนปฏิบัติราชการ ที่มีการกำหนด

วัตถุประสงค และตัวชี้วัดการลด 

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

(2) แนวปฏิบัติเฉพาะความเสี่ยง          

จากสาธารณภัย และภัยที่มีความคาบ

เก่ียวตอเนื่อง รวมทั้งมาตรการทีม่ี

เปาหมายการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

(3) เกิดการลงทุนมาตรการในการลด

ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของทุกภาค

สวนรวมกัน  

(4) หนวยงานสามารถนำไป

ดำเนินการตามแผนและการจัดสรร

ทรัพยากรอยางเปนระบบรวมกันทุก

ภาคสวน 

(5) เครือขายชุมชนปลอดภัยทีม่ ี      

การทำกิจกรรมการลดความเสี่ยงจาก        

สาธารณภัย 

(6) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ

ภาวะฉุกเฉิน และการสนธิกำลังอยาง

เปนระบบดวยมาตรฐาน 

(7) แผนไดรับการปรับปรุง ดวย

บทเรียนจากการประเมนิผล พรอม

ทบทวนโดยสอดคลองกับกฎหมาย

และสถานการณสาธารณภัยที่เปน

ปจจุบัน 

(8) ชุมชน/ เมืองสรางแนวปฏิบัติการลด

ความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามองค

ความรู/นวัตกรรมของตนเอง 

(9) ประชาชนเขาถึงขอมูลความเสี่ยง 

และสามารถเตรียมพรอมเพื่อความ

ปลอดภัย 

2. ใหกลไกประเมนิผลลัพธ 
การดำเนนิงานการลด            

ความเสีย่งจากสาธารณภัย       
และสงัเคราะหบทเรยีน           

เพ่ือการปรับปรงุ 
 

3.1 มคีวามเชื่อมโยงการติดตาม        
และประเมินผล โดยมขีอเสนอแนะ               
การดำเนินการหรือยุทธศาสตร เพ่ือใหมี
การปรับแผน โดยไมตองรอใหแผนสิ้นสุด 
3.2 การใหชองทางการปรับปรุงระหวาง     
การดำเนินการตามยุทธศาสตร  

 

หมายเหตุ : สีฟา   :  ผลผลิต (1) และ (2) 
 สีแดง  :  ผลผลิต (1) (2) (3) (4) (5) (7) และ (8) 
 สีมวง :  ผลผลิต (5) (6) และ (9) 
 สีเขียว :  ผลผลิต (5) และ (7) 
 สีเหลือง :  ผลผลิต (8) 
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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 ดังนี ้

(1.1) คณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องคการบริหารสวนตำบลหวยไร พ.ศ. 2564-2570 ดำเนินงาน ดังนี ้

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) การติดตามและประเมนิผลในระยะกลางแผนฯ 

3) การติดตามและประเมินผลในระยะปลายแผนฯ 

โดยใหจัดทำรายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร

สวนตำบลหวยไร พ.ศ.2564-2570 ไปสูการปฏิบัติเพื่อตอบสนองตอเปาหมายการจัดการความเสี่ยงจากสา

ธารณภัยใหมปีระสิทธิภาพ ยกระดับไปสูมาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนำปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ

ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลหวยไร พ.ศ.2564-

2570 ตอไป 

(1.3) กลไกการติดตามและประเมินผล ใหคณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ

ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลหวยไร  พ.ศ.2564-2570 เปนกลไกในการ

ประสานการปฏิบัติ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ
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บริหารสวนตำบลหวยไร  พ.ศ.2564-2570 ภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร พ.ศ.2564-2570  

  (2) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ประกอบดวย 

         

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 

 

 

(3) หนวยงานและภาคีเครือขายดำเนินการติดตามและประเมินผล 

กำหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสรางความเขาใจในสาระสำคัญของแผนปฏิบตัิการในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลหวยไร แนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสูการ

ปฏิบัติ รวมทั้งแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แลวกำหนดประเด็นและตัวชี้วัด การ
ประเมินแหลงขอมูลเพื่อประกอบการวิเคราะหประเมินผลใหสะทอนกระบวนการดำเนินงาน ผลผลิต และ

 

รวบรวมขอมูลภายใตกรอบการตดิตามและประเมินผล ไดแก (๑) ขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการสำรวจภาคสนาม 
การระดมความคิดเห็น และอื่นๆ รวมทั้งควรกำหนดเปาหมายและพื้นที่จัดเก็บขอมูลที่ชัดเจนและ (๒) ขอมูล
ทุติยภูมิท่ีไดจากเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของหนวยงาน 

ประเมินผลและวิเคราะหขอมลูตามหลักการท่ีกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย             
องคการบริหารสวนตำบลหวยไร กำหนดขึ้นมา 

จัดทำรายงานสรุปผลภาพรวม และขอเสนอแนะ 

นำเสนอรายงานสรุปผลใหผูบริหารระดับหนวยงานพิจารณาใหความเห็นชอบ 

นำผลการประเมินเสนอใหผูอำนวยการทองถิ่น 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเส่ียงจากสาธารณภยัสูแผนพฒันาทองถิ่น  
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      ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร  เปน

หนวยรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสูการปฏิบัติ โดยใหจัดทำ
รายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมท่ีบรรลุผลตามเปาหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผลกระทบ 
การขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลใหผูอำนวยการอำเภอเพื่อรายงานผลตอไปยัง
ผูอำนวยการจังหวัด ผูอำนวยการกลางและผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบ เพื่อนำไปสูการปรับปรุงแนว
ทางการดำเนินงานตอไป 

การจัดทำรายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา สาธารณภัย     

องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ไปสูการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองตอเปาหมายการจัดการสาธารณภัยของ

องคการบริหารสวนตำบลหวยไร  ใหมีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสูมาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนำปญหา

อุปสรรคและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัองคการบริหารสวน

ตำบลหวยไร  ตอไป 

9.3 การวิจัยและพัฒนา 

      เปนกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู และการคนหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติ

หรือสิ่งประดิษฐ เพ่ือนำไปใชในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดำเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัยที่เปนประโยชนทั้งแกประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน รวมทั้งการนำสิ่งที ่ได    

มีการคดิคนหรือคนพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการดำเนินงาน กระบวนการดำเนินงาน         และ

การบริการใหมีลักษณะรูปแบบใหม หรือการปรับปรุงใหดีขึ ้นกวาเดิม และสามารถดำเนินการรวมกับ   การ

ติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของการ

ทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรูทั้งกอนการดำเนินการ ระหวางดำเนินการ และเมื่อเสร็จสิ้น          การ

ดำเนินการ โดยมีแนวทางการดำเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี ้

       (1) องคการบริหารสวนตำบลหวยไร เปนหนวยงานหลักในการประสานงานดาน

การศึกษา คนควา และการวิจัยและพัฒนาที ่เกี ่ยวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับ

สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหนวยงานที ่เกี่ยวของ เพื ่อนำองคความรู และเทคโนโลยีมาพัฒนาและ

ประยุกตใชเพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลหวยไร ใหเหมาะสม 

       (2) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณสาธารณภัยสำคัญที่ผานมาของ องคการบริหารสวน

ตำบลหวยไร เพื่อใหทราบขอมูลขอเท็จจริงสำหรับไปประยุกตใชในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

       (3) จัดทำสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสำคัญที่ผานมา

ของ (ระบุชื่อ อปท.) เพ่ือเปนประโยชนในการบริหารจัดการในอนาคต 

9.4 การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหาร

สวนตำบลหวยไร 

      พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 44 กำหนดวา       

ในกรณีที่ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ไดกำหนดไวในแผนตางๆ 



 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หวยไร พ.ศ. 2564-2570 หนา 113 

 

ตามพระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไป หรือแผนดังกลาวไดใชครบหาปแลว ใหเปนหนาที่ของผูรับผิดชอบในการ

จัดทำแผนดำเนินการปรับปรุงหรือทบทวนแผนที่อยูในความรับผิดชอบ 

      ดังนั้น หาก องคการบริหารสวนตำบลหวยไร ไดดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดไว

ในแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลหวยไร พ.ศ.2564-2570 

และไดมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณสาธารณภัยที่ไมไดกำหนดไวในแผน หรือมี

การวิจัยและพัฒนาพบขอบกพรอง หรือมีนวตักรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีทันสมัยและเหมาะสม 

ให องคการบริหารสวนตำบลหวยไร พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหวยไร  พ.ศ.2564-2570 ไดตามความเหมาะสมทุกป 
 



ภาคผนวก ก : คำยอ 
คำยอ  หนวยงาน 

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.   
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กระทรวงกลาโหม 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

กองทัพไทย 

กองบัญชาการกองทัพไทย 

หนวยข้ึนตรงกองบัญชาการกองทัพไทย 

หนวยบัญชาการทหารพัฒนา 

สำนักงานพัฒนาภาค 

หนวยพัฒนาการเคลื่อนที ่

กองทัพบก 

หนวยข้ึนตรงกองทัพบก 

กองทัพภาค 

มณฑลทหารบก 

กองทัพเรือ 

ทัพเรือภาค 

ฐานทัพเรือกรุงเทพ 

ฐานทัพเรือสัตหีบ 

ฐานทัพเรือพังงา 

กองบัญชาการปองกันชายแดนจันทบุรีและตราด 

หนวยเรือรักษาความสงบเรียบรอยตามลำแมน้ำโขง 

หนวยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต 

กองทัพอากาศ 

หนวยข้ึนตรงกองทัพอากาศ 

โรงเรียนการบินกองทัพอากาศ 

กองบิน 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทย 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 

 

 



คำยอ  หนวยงาน 

นร. 

    สมช. 

ตร. 

มท. 

   รมว.มท.  

 ปมท. 

    ผวจ. 

 อปภ. 

    นอภ. 

องคกรปฏิบัต ิ

    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. 
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สำนักนายกรัฐมนตรี 

สำนักงานสภาความมั่นคงแหงชาต ิ

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 

คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิ

คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาต ิ

คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาต ิ



คำยอ  หนวยงาน 

   นปท. 

ผูบัญชาการและผูอำนวยการ 

  ผบ.ปภ.ช. 

   

  ผอ.กลาง 

   

  ผอ.กอปภ.ก. 

  ผอ.จว. 

  ผอ.กทม. 

  ผอ.อำเภอ 

  ผอ.ทองถิ่น 

  ผอ.เขต 
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คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 

 

ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิ

(รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) 

ผูอำนวยการกลาง 

(อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)  

ผูอำนวยการกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 

ผูอำนวยการจังหวัด 

ผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร 

ผูอำนวยการอำเภอ 

ผูอำนวยการทองถ่ิน 

ผูอำนวยการเขต 

 
 

 



ภาคผนวก ข : ตัวอยางลักษณะภัย 

 สาธารณภัย  หมายถึง  อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว        

โรคระบาดสัตวน้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจาก

ธรรมชาติ มีผู ทำใหเกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิตรางกายของประชาชน      

หรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศและการกอ

วินาศกรรมดวย 

1. ภัยจากอัคคีภัย 

อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทำใหเกิดการติดตอลุกลามไป

ตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหมตอเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้น ถาการลุกไหมที่มีเชื้อเพลิง

หนุนเนื่อง หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความรอนแรงก็จะมากยิ่งข้ึน 

2. ภัยจากวาตภัย 

2.1 ภัยจากพายุหมุนเขตรอน หมายถึง ภัยที่กอใหเกิดความเสียหายของอาคารบานเรือน ตนไม

และสิ่งกอสรางตาง ๆ เปนบริเวณกวางจากความแรงของลมที่พัดเวียนเขาหาศูนยกลางของพายุหมุนภัยดังกลาว

เกิดขึ้นตามแนวเสนทางเดินของพายุ โดยปกติจะมีความกวาง 50-100 กิโลเมตร ขึ้นอยูกับขนาดและความแรง

ของพายุแตละลูก โดยความเสียหายจะมีมากที่สุดบริเวณใกลแนวศูนยกลางที่พายุเคลื่อนผาน 

2.2 ภัยจากคลื่นพายุซัดฝง หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนเขาหาฝง 

ความสูงของคลื่นข้ึนกับความแรงของพายุ ปรากฏการณนี้เกิดขึ้นเมื่อพายุหมุนเขตรอนที่มีความแรงลมมากกวา 

100 กิโลเมตรตอชั่วโมง ระดับน้ำที่สูงข้ึนจากความกดอากาศท่ีลดต่ำลงบริเวณใกลศูนยกลางของพายุพรอมกับ

คลื่นลมแรงจัดที่พัดเขาหาฝงกอใหเกิดความเสียหายตอพ้ืนที่ราบชายฝงทะเลใกลศูนยกลางของพายุ โดยเฉพาะพ้ืนที่

ชายฝงที่เปนดานรับลม ระดับความรุนแรงของความเสียหายจะข้ึนอยูกับความแรงลมของพายุ สภาพภูมิประเทศ 

และขนาดของชุมชน 

2.3 ภัยจากพายุโซนรอน  หมายถึง พายุท่ีเกิดในชวงท่ีมีลักษณะอากาศรอนอบอาวติดตอกันหลาย

วัน และเมื่อมีอากาศเย็นจากความกดอากาศสูงในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนพัดมาปะทะกับอากาศรอน

จะทำใหอากาศรอนชื้นที่เบากวาลอยตัวขึ้นเหนืออากาศเย็นอยางรวดเร็ว  เกิดเปนเมฆและพายุฟาคะนองที่มี

ยอดเมฆสูงมาก (เมฆคิวมูโลนิมบัส) เกิดพายุฟาคะนอง ลมกรรโชกแรง ฟาผา และมักมีลูกเห็บตกตามมาดวย 

พายุฤดูรอนมักเกิดขึ้นและสิ้นสุดลงในชวงเวลาสั้นๆ ไมเกินหนึ่งชั่วโมง และครอบคลุมบริเวณพื้นที่ไมเกิน 20-30 

ตารางกิโลเมตร แตจะมีลมกรรโชกแรงที่เริ ่มสรางความเสียหาย เมื่อมีความรุนแรงลมตั้งแต 50 กิโลเมตร     

ตอชั่วโมงข้ึนไป 

 2.4 ภัยจากพายุฤดูรอน  หมายถึง ความเสียหายของอาคารบานเรือน ตนไม และสิ่งกอสรางตาง ๆ   

ที่เกิดข้ึนเปนบริเวณแคบๆจากลมกระโชกแรงที่เกิดจากพายุฝนฟาคะนอง หรือลูกเห็บ มักเกิดในระยะเวลาสั้น ๆ  

ซึ่งบอยครั้งมีความเร็วลมเกินกวา 100 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

 

 



 2.5 ภัยจากลูกเห็บ หมายถึง ภัยที ่เกิดจากกอนน้ำลักษณะเหมือนน้ำแข็งรูปรางไมแนนอน      

เกิดจากละอองหยาดฝนซึ่งเย็นแบบยิ่งยวดในเมฆฝน (ยังอยูในสภาพของเหลวที่อุณหภูมิต่ำกวาจุดเยือกแข็ง) 

ปะทะกับวัตถุแข็ง เชน ผงฝุน หรือกอนลูกเห็บที่เกาะตัวอยูกอนแลว จนเกิดการแข็งตัวเกาะรอบวัตถุนั้น ๆ    

และกลายเปนกอนลูกเห็บ ซึ่งมักเกิดขึ้นพรอมกับพายุฤดูรอน  

3. ภัยจากอุทกภัย 

3.1 ภัยจากอุทกภัย หมายถึง เหตุการณที ่มีน้ำทวมพื้นดินสูงกวาระดับปกติ ซึ ่งมีสาเหตุจาก        

มีปริมาณน้ำฝนมากจนทำใหมีปริมาณน้ำสวนเกินมาเติมปริมาณน้ำผิวดินที ่มีอยู ตามสภาพปกติจนเกิน          

ขีดความสามารถการระบายน้ำของแมน้ำ ลำคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระทำของมนุษย โดยการปดก้ัน

การไหลของน้ำตามธรรมชาติ ทั ้งเจตนาและไมเจตนา จนเปนอันตรายตอชีวิต ทรัพยสินของประชาชน      

และสิ่งแวดลอม สามารถจำแนกตามลักษณะการเกิดได ดังนี้ 

(1) น้ำทวมขัง/น้ำลนตลิ่ง หมายถึง สภาวะน้ำทวมหรือสภาวะน้ำลนตลิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจาก

ระบบระบายน้ำไมมีประสิทธิภาพ มีลักษณะคอยเปนคอยไป อันเปนผลจากการเกิดฝนตกหนัก ณ บริเวณนั้น ๆ 

ติดตอกันเปนเวลาหลายวัน มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุมริมแมน้ำและบริเวณชุมชนเมืองใหญๆ น้ำทวมขัง  

สวนใหญจะเกิดบริเวณทายน้ำและแผเปนบริเวณกวางเนื่องจากไมสามารถระบายน้ำไดทัน 

(2) น้ำทวมฉับพลัน หมายถึง สภาวะน้ำทวมที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันในพ้ืนทีเ่นื่องจากฝนตกหนัก

ในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ำหรือตานน้ำนอยหรืออาจเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ   

เชน เขื่อนหรืออางเก็บน้ำพังทลาย น้ำทวมฉับพลัน มักเกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนัก และมักเกิดขึ้นในบริเวณ      

ที่ราบระหวางหุบเขา ซึ่งอาจจะไมมีฝนตกหนักในบริเวณนั้นมากอนเลย แตมีฝนตกหนักมากบริเวณตนน้ำที่อยู

หางออกไป การเกิดน้ำทวมฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื ่อนที ่ดวยความเร็วมาก โอกาสที ่จะปองกัน          

และหลบหนีจึงมีนอย 

3.2 ภัยจากดินถลมหรือโคลนถลม หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากปรากฏการณที่มวลดินหรือหินไถลเลื่อน

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    

พืชพันธุ ไมตาง ๆ ขาดน้ำไมสามารถเจริญเติบโตไดตามปกติ เกิดความเสียหายและสงผลกระทบอยาง

กวางขวางรุนแรงตอประชาชนโดยภัยแลงเกิดจากสาเหตุ ดังนี ้

(1)  ฝนแลง หมายถึง สภาวะที่มีฝนนอยหรือไมมีฝนเลยในชวงเวลาหนึ่งซึ่งตามปกติจะตองมีฝน 

(ภาวะที่ปริมาณฝนตกนอยกวาปกติหรือไมตกตองตามฤดูกาล) โดยข้ึนอยูกับสถานที่และฤดูกาล 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 ภัยจากโรคซึ่งปรากฏข้ึนในประชากรกลุมหนึ่งในระยะเวลาหนึ่ง 

ในอัตราที่สูงขึ้นมากกวาที่คาดการณไว โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีตโรคนั้นอาจเปนโรคติดตอทาง

สัมผัสหรือไมก็ได แตสงผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนท้ังในพ้ืนที่เกิดโรคระบาดและพ้ืนที่ใกลเคยีง 

7. ภัยจากโรคระบาดสัตว หมายถึง ภัยที่เกิดจากโรคซึ่งปรากฏขึ้นในประชากรสัตวเลี้ยงหรือสัตวปา 

โดยเปนโรคติดตอทั้งในสัตวชนิดเดียวกัน ตางชนิดกัน รวมถึงการติดตอมาสูคน ในระยะเวลาหนึ่ง ในอัตรา     

ที่สูงขึ้นมากกวาที่คาดการณไว 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 เกิดข้ึนใน

ปาธรรมชาติหรือสวนปาก็ตาม แลวลุกลามไปไดโดยอิสระปราศจากการควบคุม ตลอดจนสงผลใหเกิดฝุน ควัน 

และอนุภาคแขวนลอยในอากาศ รวมตัวกันในสภาวะที่อากาศปด ทำใหเกิดอันตรายตอทรัพยสินและสุขภาพ

ของประชาชน 

11. ภัยจากมลพิษทางอากาศประเภท PM2.5 หมายถึง เหตุการณที่มลพิษทางอากาศประเภท

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ที่มีแหลงกำเนิดจากเหตุการณทางธรรมชาติหรือ   

จากกิจกรรมของมนุษยเกิดการสะสมในบรรยากาศ อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ ทำให PM2.5 ปกคลุมพื้นที่

อยูอาศัยของประชาชน จนมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนจำนวนมาก 

 

 

 



12. ภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม 
12.1 ภัยจากแผนดินไหว หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากการปลดปลอยพลังงานใตพิภพ    

ทำใหเกิดการสั่นสะเทือนของพื้นดิน การสั่นสะเทือนนี้อาจมีระดับความรุนแรงขั้นต่ำที่ไมกอใหเกิดความเสียหาย
ใด ๆ แตบางครั้งก็อาจมีระดับความรุนแรงในข้ันที่เปนอันตรายจนกอใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงได 

 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 
ชายฝงและเคลื่อนเขาถลมชายฝ งอยางทันทีทันใด และประเภทที่สอง คือ คลื ่นสึนามิที่เดินทางขามทวีป 
(Distance Tsunami) มักจะเกิดจากแผนดินไหวที่คอนขางรุนแรงและสามารถเคลื่อนตัวขามทวีปไปยังชายฝง
ที่อยูหางไกลหลายหมื่นกิโลเมตร โดยสาเหตุของการเกิดคลื่นสึนามิ มีหลายสาเหตุ เชน แผนดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด ดินถลม และอุกกาบาตตกลงสูมหาสมุทร โดยภัยจากสึนามิกอใหเกิดความเสียหายทั้งตอชีวิตประชาชน
และสิ่งปลูกสรางตลอดแนวพื้นที่ราบชายฝง 

14.  ภัยจากการคมนาคม หมายถึง ภัยจากอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ 
ภัยจากระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ ภัยจากกระบวนการขนสงสารเคมีและวัตถุอันตราย 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 หนวงเหนี ่ยว    
ระบบการปฏิบัติงานใด ๆ ตลอดจนการประทุษรายตอบุคคลอันเปนการกอใหเกิดความปนปวนทางการเมือง 
การเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ โดยมุงหมายที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของรัฐ 

16.2 ภัยจากการกอการราย หมายถึง ภัยที่เกิดจากการกระทำใด ๆ ที่สรางความปนปวน        
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 หรือคำแนะนำที ่เลือกมาใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค   

ของการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 กลุ มเปราะบาง (Vulnerable Group) หมายถึง กลุ มบุคคลที ่มีความสามารถจำกัดในการเผชิญ

เหตุการณสาธารณภัย ซึ่งตองการความดูแลเปนพิเศษ เชน เด็ก สตรีมีครรภ ผูสูงอายุ บุคคลทุพลภาพ ผูปวย 

ผูพลัดถิ่น ผูลี้ภัย  คนตางดาว เปนตน  

 การกำกับ ควบคุมพื้นที่ (Area Command) หมายถึง การกำกับดูแลการจัดการเหตุฉุกเฉินที่เกิดข้ึน  

ในชวงเวลาเดียวกันหลายเหตุการณ และมีองคกรระบบการบัญชาการเหตุการณหลายองคกรแยกกันทำหนาที่

จัดการเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นแตละเหตุการณ หรือทำหนาที่กำกับดูแลการจัดการเหตุฉุกเฉินขนาดใหญหรือเหตุ

ฉุกเฉินที่กำลังลุกลามขยายตัวซึ่งมีทีมงานจัดการเหตุฉุกเฉินหลายทีมงานเขามามีสวนเก่ียวของ 

 การเขาใจและตระหนักถึงความเสี ่ยง (Risk - Informed) หมายถึง กระบวนการสรางความเขาใจ 

ความเสี ่ยง โดยมีขอมูลความเสี ่ยงครบถวนและรอบดาน และนำไปสู แนวทางปฏิบ ัต ิเพื ่อลดความเส ี ่ยง                 

เชน การลงทุนเพื่อการลดความเสี่ยง (Risk – Informed Investment) หมายถึง การสรางความเขาใจความ

เสี่ยงดานการลงทุน ซึ่งนำไปสูการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงโดยเนนไปที่ความคุมคาของการลงทุน เพราะหาก   

ไมมีการลงทุนมูลคาความสูญเสียและความเสียหายจะมากกวามูลคาของการลงทุน  

 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดระบบและบริหารจัดการ

ทรัพยากรและความรับผิดชอบเพ่ือเผชิญเหตุการณฉุกเฉินทุกรูปแบบ 

การซอมสราง (Reconstruction) หมายถึง การฟนฟูโครงสรางและสิ่งกอสรางที่ไดรับความเสียหาย

จากเหตุการณสาธารณภัยใหกลับมาสูสภาพที่สามารถใชงานไดดังเดมิ 

 การเตรียมความพรอม (Preparedness) หมายถึง ความพยายามในการเตรียมการรับมือกับสาธารณภัย 

มุงเนนกิจกรรมตาง ๆ ที่ทำใหผูคนมีความสามารถในการคาดการณ เผชิญเหตุ และจัดการกับผลกระทบจาก    

สาธารณภัยอยางเปนระบบ หากมีการเตรียมความพรอมไดดีจะทำใหสามารถดำเนินการตาง ๆ ไดอยาง

เหมาะสมทั้งในชวงกอน ระหวาง และหลังการเกิดสาธารณภัย และเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตใหปลอดภัย

จากเหตุการณสาธารณภัยไดมากขึ้น 

 การเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) หมายถึง การใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนและทัน

เหตุการณผานทางหนวยงาน/องคกรตาง ๆ เพื่อใหบุคคลที่กำลังเผชิญความเสี่ยงตอการเกิดสาธารณภัย

สามารถกระทำการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงและพรอมที่จะรับมือกับสถานการณได

อยางมีประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการความเสี ่ยงจากภัยพิบัติ/สาธารณภัย (Disaster  Risk Management: DRM) 

หมายถึง กระบวนการอยางเปนระบบของการใชคำสั่ง ทางการบริหารองคกรและทักษะ ความสามารถ         

เชิงปฏิบัติการเพ่ือดำเนินยุทธศาสตร นโยบาย  มาตรการ หรือกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยง ลด หรือถายโอน  

ความเปนไปไดในการเกิดภัยพิบัติ รวมท้ังการเพ่ิมศักยภาพในการจัดการปญหา เพ่ือเตรียมพรอมรับผลกระทบ

ทางลบของภัย 



การบริหารจัดการความเสี ่ยงแบบธรรมาภิบาล (Risk Governance) หมายถึง ระบบควบคุม       

และจัดการความเสี่ยง รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก

องคกรที่มีประสิทธิภาพ โดยนำผลของการประเมินดังกลาวเสนอใหผูมีอำนาจตัดสินใจตอไป  

การบริหารจัดการภัยพิบัติ/สาธารณภัย (Disaster Management: DM) หมายถึง การใชกลไก 

กระบวนการและองคประกอบในการดำเนินงาน เพื ่อจุดมุ งหมาย ในประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ

ปฏิบัติการดานภัยพิบัติ เชน การปองกัน การลด ผลกระทบ การเตรียมพรอม การเผชิญเหตุ การชวยเหลือ

บรรเทาทุกข ตลอดจนการบูรณะซอมแซมและพัฒนา 

 การบรรเทาทุกข (Relief) หมายถึง การใหความชวยเหลือเบื้องตนในทันทีที่เกิดสาธารณภัยเพ่ือรักษา

ชีวิตและตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานใหผูประสบภัยสามารถดำรงชีพอยูได 

 การบัญชาการ (Command) หมายถึง การทำหนาที่อำนวยการ สั่งการหรือการควบคุมโดยอาศัย

อำนาจที่กำหนดไวอยางชัดเจนในกฎหมาย กฎระเบียบหรืออำนาจหนาที่ที่ไดรับมอบ 

 การบญัชาการรวม (Unified Command) หมายถึง การประยุกตใชระบบบัญชาการเหตุการณเมื่อมี

หนวยงานที่มีอำนาจหนาที่ตามกฎหมายในการจัดการเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นมากกวาหนึ่งหนวยงาน หรือเมื่อเหตุ

ฉุกเฉินที่เกิดข้ึนขยายตัวขามขอบเขตอำนาจหนาที่ทางการเมือง หนวยงานตางๆ จะทำงานรวมกันผานตัวแทน

ของแตละหนวยงานที ่ไดร ับการแตงตั ้งเปนสมาชิกในหนวยบัญชาการรวม มีหนาที ่หลักในการกำหนด

วัตถุประสงคและกลยุทธรวม และจัดทำแผนเผชิญเหตุที่จะใชรวมกันเพียงแผนเดียว 

 การบัญชาการเหตุการณ (Incident Command) หมายถึง หนวยบัญชาการที่ทำหนาที่รับผิดชอบ     

การจัดการเหตุการณฉุกเฉินที่เกิดขึ ้นในภาพรวม และประกอบดวยผู บัญชาการเหตุการณ และเจาหนาที่

สนับสนุนที่ไดรับการมอบหมาย 

 การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ (Damage and Needs Assessment : 

DANA) หมายถึง การประเมินผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการ

เผชิญสถานการณฉุกเฉินดวยตนเอง รวมทั้งความตองการความชวยเหลือเพิ่มเติมจากหนวยงานภายนอก       

เชน ความชวยเหลือดานอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล ดานสุขภาวะ       

ที่พักพิง อุปกรณยังชีพ  

  การประเมินความเสียหายและความสูญเสีย (Damage and Loss Assessment : DALA) หมายถึง     

การวิเคราะหผลกระทบจากสาธารณภัย เปนการประมาณการเชิงปริมาณวาเกิดผลกระทบอะไรขึ ้นจาก

เหตุการณสาธารณภัย โดยอาศัยการเก็บขอมูลทุติยภูมิจากพื้นที่ประสบภัย ขอมูลจากการประเมินจะนำไปใช

ในการประมาณการซอมสรางสิ่งกอสรางที่เสียหายไป และเพ่ือใชในการวางแผนเพ่ือการฟนฟูจากความสูญเสีย 

 การประเมินความเสี ่ยง  (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการกำหนดลักษณะ ขนาด           

หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะหภัยที่เกิดขึ้น  รวมทั้งประเมินสภาวะการเปดรับตอความเสี่ยง       

ความเปราะบาง ในการรับมือของชุมชนที่อาจเปนอันตรายและคาดการณผลกระทบตอชีวิต ทรัพยสิน       

การดำรงชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนการวิเคราะหความนาจะเปนในการเกิดผลกระทบจากภัยในพื้นที่หนึ่งๆ     

มีประโยชนในการวางแผนเพื่อการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 



 การประสานงาน ณ จุดเดียว (National Single Window : NSW) หมายถึง การเชื่อมโยงขอมูล         

ทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร ระหวางหนวยงานที ่เกี ่ยวของในกระบวนการ นำเขา สงออกสินคา           

เพ ื ่ออำนวยความสะดวกให แก ผ ู ประกอบการ ในการตรวจสอบใบอนุญาต และใบร ับรองต างๆ                      

ทางอิเล็กทรอนิกสกอนการตรวจปลอยสินคา ระบบนี้จะทำหนาที ่ประสานกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส       

แบบครบวงจร ผู ประกอบการสามารถรับสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสกับองคกรที่เกี ่ยวของไดอัตโนมัติ       

ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไมตองเดินทางไปติดตอกับหนวยงานตางๆ ดวยตัวเอง 

 การปรับตัว (Adaptation) หมายถึง การปรับตัวในระบบธรรมชาติหรือระบบมนุษยเพื่อตอบสนอง

ตอสิ่งเราทางภูมิอากาศหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัย ซึ่งจะชวยลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน     

หรือชวยสรางโอกาสจากสภาวะวิกฤตได 

 การปองกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการหรือแนวทางตางๆ เพื่อชวยขจัดผลกระทบเชิงลบ   

จากเหตุการณสาธารณภัยที่อาจเกิดกับบุคคลหรือทรัพยสินใหหมดไปอยางสิ้นเชิง ครอบคลุมถึงมาตรการ         

เชิงโครงสรางและมาตรการที่ไมใชเชิงโครงสราง 

 การปองกันภัยฝายพลเรือน (Civil Defense) หมายถึง การปองกันพลเรือนใหปลอดภัยจากการโจมตี

ทางทหาร แตป จจ ุบ ันครอบคลุมถ ึงการชวยให พลเร ือนปลอดภัยจากการคุกคามทางสาธารณภัย                                                                         

ดวย หนาที่ของกองกำลังปองกันภัยฝายพลเรือน (civil defense force) จากเดิมที่มีแตการฝกการทหาร     

จึงหมายรวมถึงการดูแลใหประชาชนปลอดภัยจากสาธารณภัยและการปฏิบัติการชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย 

เชน การชวยเหลือเคลื่อนยายในชวงอพยพ การชวยกระจายถุงยังชีพ การอำนวยความสะดวกในการขนสง

อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใช การชวยซอมแซม กอสรางบานเรือนที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ 

 การเผชิญเหตุ (Response) หมายถึง มาตรการหรือการปฏิบัติการตาง ๆ ที่ควรเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว

และทันทวงทีเพ่ือรักษาชีวิตและใหความชวยเหลือบรรเทาทุกขขั้นพ้ืนฐานแกประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน

จากเหตุการณสาธารณภัย เชน การกูชีพกูภัย การปฐมพยาบาล การแจกถุงยังชีพและสิ่งของบรรเทาทุกข  

การบัญชาการในเหตุการณฉุกเฉิน การประสานงานเพื่อลำเลียงผูปวย การบริหารจัดการศนูยอพยพ 

 การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (Exercise) หมายถึง การจำลองสถานการณเพื่อฝกฝน

ทักษะหรือซักซอมกระบวนการการดำเนินงานที่ไดวางแผนไว เปนแบบฝกหัดเพื่อใหผูที ่มีบทบาทหนาที่และ

ความรับผิดชอบในการรับมือสถานการณฉุกเฉินไดฝกซอมขั้นตอนปฏิบัติที่จำเปน ทำใหมีทักษะสามารถใช

เครื่องมือ อุปกรณตางๆ ไดอยางถูกตอง ซึ่งชวยใหพรอมปฏิบัติงานไดจริงหากเกิดสาธารณภัยข้ึน 

 การฟนฟู (Recovery) หมายถึง การปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีพ และสภาวะวิถี

ความเปนอยูของชุมชนที่ประสบภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดียิ ่งขึ้นกวาเกาตามความเหมาะสม    

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 หรือสังคมท่ี

มีความเสี่ยงตอสาธารณภัย ในการเรียนรูเกี ่ยวกับสภาพความเสี่ยงภัยของตน รวมทั ้งรู จักวางมาตรการ                  

และปฏิบัติตัวเพื่อชวยลดหรือถายโอนความเสี่ยงดังกลาวเพื่อลดโอกาสในการไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย 

และหากประสบกับสาธารณภัยก็สามารถฟนตัวจากผลของภัยไดดวยแนวทางและในระยะเวลาที่เหมาะสม

หมายรวมถึงความสามารถของชุมชนในการดูแลรักษาโครงสรางและกลไกพื ้นฐานที ่จำเปนใหปลอดภัย      

จากสาธารณภัยดวย 

 การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction : DRR) หมายถึง แนวคิดและวิธีปฏิบัติ 

ในการลดโอกาสที่จะไดรับผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยผานความพยายามอยางเปนระบบที่จะวิเคราะห

และบริหารจัดการปจจัยที่เปนสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อดำเนินนโยบาย มาตรการ หรือ กิจกรรม

ตาง ๆ ในการลดความลอแหลม ลดปจจัยที่ทำใหเกิดความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพในการจัดการปญหา  

มีเปาหมายในการลดความเสี่ยงที่มีอยูในชุมชนและสังคมในปจจุบัน และปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

 การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง ปฏิบัติการลดผลกระทบทางลบโดยตรงของภัยที ่เปน

อันตรายตอสังคมและสิ่งแวดลอม เนื ่องจากผลกระทบทางลบของภัยโดยมากไมสามารถขจัดใหหมดไป      

อยางสิ ้นเชิง แตขนาดและความรุนแรงของความเสียหายสามารถลดทอนลงไดจากการดำเนินนโยบาย       

และกิจกรรมตาง ๆ  

 การวิเคราะหความเสี ่ยง, การประเมินความเสี ่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการ

กำหนดลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี ่ยงโดยการวิเคราะหภัยที ่เกิดขึ้นและประเมินสภาวะการ

เปดรับตอความเสี่ยง (exposure) ความเปราะบาง (vulnerability) และศักยภาพ (capacity) ในการรับมือ

ของชุมชนที่อาจเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน การดำรงชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนการวิเคราะหความนาจะเปน

ในการเกิดผลกระทบจากภัยในพ้ืนที่หนึ่ง ๆ มีประโยชนในการวางแผนเพ่ือจัดการความเสี่ยงอยางมีระบบ 

 การสนับสนุนการจัดการเหตุการณ (Incident Management Assistance Team : IMAT) หมายถึง  

การจัดร ูปแบบการบัญชาการเหตุการณ ซ ึ ่งประกอบดวยทีมงานบัญชาการและทีมงานปฏิบ ัต ิการ               

และเจาหนาที่ที่เหมาะสมอ่ืนๆ ภายในโครงสรางระบบบัญชาการณ ที่สามารถจะจัดสงไปปฏิบัติงานหรือลงมือ

ปฏิบัติงานไดตามความจำเปน มีการกำหนดคุณสมบัติและการรับรองอยางเปนทางการ 

 การสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) หมายถึง การติดตอสื่อสาร เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล 

ขาวสารและความคิดเห็นระหวางผูประเมินความเสี่ยง (risk assessor) ผูจัดการความเสี่ยง (risk manager) 

ผูบริโภค ภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาและกลุมหรือองคกรอื่นที่เกี่ยวของและสนใจ (stake holder) 

เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลที่ถูกตองและแมนยำ  อาจกลาวไดวาการสื่อสารความเสี่ยงนั้นมีอยูในทุกกระบวนการ

ของการวิเคราะหความเสี่ยง    



 การอพยพ (Evacuation) หมายถึง การเคลื่อนยาย การกระจาย และการนำพลเรือนออกจากพื้นที่

อันตราย หรือพื้นที่ที ่อาจเปนอันตรายอยางเปนระบบตามขั้นตอนและมีการกำกับดูแล รวมถึงการรับรอง    

และการดูแลบุคคลเหลานี้ในสถานท่ีปลอดภัยดวย 

 ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) หมายถึง วิธีการที่ได

กำหนดหรือจัดทำขึ้นเพ่ือใหผูมีหนาที่เก่ียวของปฏิบัติตามอยางเปนกิจวัตรในการทำงานอยางใดอยางหนึ่ง 

 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 

ความปกติใหม , ฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) หมายถึง รูปแบบการดำเนินชีวิตอยางใหม

ที่แตกตางจากอดีตอันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุนเคยอยางเปน

ปกติและเคยคาดหมายลวงหนาไดตองเปลี่ยนแปลงไปสูวิถีใหมภายใตหลักมาตรฐานใหมที่ไมคุนเคย 

 ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปจจัยหรือสภาวะใดๆ ที ่ทำใหช ุมชนหรือสังคม  

ขาดความสามารถในการปกปองตนเอง ทำใหไมสามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไมสามารถฟนฟูไดอยาง

รวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย  ปจจัยเหลานี้มีอยูในชุมชนหรือสังคมมานานกอนเกิด       

สาธารณภัยและอาจเปนปจจัยที่ทำใหผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น 

 ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnership : PPP) หมายถึง      

การรวมลงทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในกิจการของรัฐ โดยมักเปนการใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการ

พื้นฐาน หรือโครงการใหบริการสาธารณะในระยะยาวที่มุงเนนการใหบริการที่มีประสิทธิภาพคุมคากับตนทุน

มากกวาภาครัฐจะดำเนินการเอง เปนทางเลือกในการพัฒนาประเทศอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งใหเอกชนมีสวน

รวมในกิจกรรมตาง ๆ เชน การกอสราง การดำเนินการบำรุงรักษา การจัดหาเงินทุน การใหบริการ ซึ่งเอกชน

เปนผูบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการตามระยะเวลาและรายละเอียดของสัญญาที่กำหนดไว 

 ความลอแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผู คน อาคารบานเรือน ทรัพยสิน ระบบตางๆ หรือ

องคประกอบใดๆ มีที่ตั้งอยูในพ้ืนที่เสี่ยงภัยและอาจไดรับความเสียหาย 

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk) คือ โอกาสหรือความเปนไปไดในการไดรับผลกระทบทางลบ

จากการเกิดสาธารณภัย โดยผลกระทบสามารถเกิดขึ้นกับชีวิต สุขภาพ การประกอบอาชีพ ทรัพยสิน และบริการ

ตางๆ ในระดับบุคคลชุมชน สังคม หรือประเทศ 

 ความสูญเสีย (Loss) หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงของการหมุนเวียนสินคาและบริการ รวมถึงสภาพ

ทางเศรษฐกิจซึ่งเปนผลจากสาธารณภัย ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นตั้งแตชวงระยะเวลาที่เกิดสาธารณภัย  

จวบจนกระทั่งมีการซอมแซมหรือสรางใหมของทรัพยสินที่เสียหาย และมีการฟนฟูทางเศรษฐกิจอยางสมบูรณ  

ในบางกรณอีาจใชเวลาหลายป  



 ความเสียหาย (Damage) หมายถึง ทรัพยสินทางกายภาพ เชน อาคารและสวนประกอบ โครงสราง

พ้ืนฐาน สินคาที่เก็บไวในคลัง และทรัพยากรธรรมชาติ ที่ถูกทำลายทั้งหมดหรือบางสวน โดยความเสียหาย

อาจเกิดขึ้นระหวางหรือภายหลังจากประสบเหตุการณภัยในทันที ความเสียหายถูกวัดในเชิงกายภาพและคิด

คำนวณดวยมูลคาทดแทนเปนตัวเงิน 

 ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดข้ึนกับประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

จากการเกิดเหตุการณใดๆ 

 ผูบัญชาการเหตุการณ (Incident Commander) หมายถึง บุคคลที่มีหนาที่รับผิดชอบการดำเนิน

กิจกรรมท้ังหมดที่เก่ียวของกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น และรับผิดชอบการพัฒนากลยุทธ และยุทธวิธี และการสั่งใช 

และการจัดสงทรัพยากร ผูบัญชาการเหตุการณมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบโดยรวมตอการปฏิบัติการ

ตอบโตเหตุฉุกเฉิน และรับผิดชอบการจัดการการปฏิบัติการตอบโตเหตุฉุกเฉินในสถานท่ีเกิดเหตุทั้งหมด 

 ผูอำนวยการ (Director) หมายถึง ผูอำนวยการกลาง ผู อำนวยการจังหวัด ผูอำนวยการอำเภอ 

ผูอำนวยการทองถ่ิน และผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร 

 แผนที่เสี่ยงภัย (Hazard Map) หมายถึง แผนที่แสดงพ้ืนที่ซึ่งมีความเสี่ยงตอการเกิดภัย เชน อุทกภัย 

สึนามิ ภูเขาไฟ ระเบิด เปนผลของการประเมินความเปนไปได ความถี่ของการเกิดภัย ตลอดจนความรุนแรง

ของภัยนั้นๆ 

 แผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) หมายถึง แผนซึ่งจัดทำเปนลายลักษณอักษรหรือสั่งดวย

วาจาซึ่งประกอบดวยวัตถุประสงคทั่วไปที่สะทอนหรือแสดงถึงกลยุทธในภาพรวมสำหรับการจัดการเหตุฉุกเฉิน 

อาจรวมถึงการกำหนดทรัพยากรที่จะใชในการปฏิบัติงาน ภารกิจที่มอบหมาย และขอมูลขาวสารสำหรับ

จัดการเหตุฉุกเฉินระหวางชวงระยะเวลาการปฏิบัติการชวงหนึ่งหรือหลายชวง  

 ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณที ่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษยที่อาจนำมาซึ่ง     

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 มีเปาหมายเพื่อกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีดานสังคม   

และสิ่งแวดลอม 

 ยุทธวิธี (Tactics) หมายถึง การใชงานและการกำกับดูแลทรัพยากรที่ปฏิบัติการตอบโตเหตุฉุกเฉิน

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดข้ึนดวยกลยุทธ 

 ระบบเตือนภัยลวงหนา  (Early Warning System) หมายถึง ระบบที่มีศักยภาพในการประมวลผล

ขอมูลและแจงเตือนตามชวงระยะเวลา เพื ่อใหบุคคล ชุมชน และหนวยงานที ่เสี ่ยงตอภัยมีเวลาเพียงพอ            

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 ข้ึนอยูกับลักษณะของเหตุการณนั้น ๆ 

  สวนสนับสนุน (Logistics Section) หมายถึง ส วนที ่ตอบสนองการสงกำล ังบำรุงท ี ่จำเปน             

และตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร สวัสดิการและความมั่นคงของ

มนุษย พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และงบประมาณและการบริจาค เพื่อใหการจัดการใน

ภาวะฉุกเฉินดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใหหนวยงานที่รับผิดชอบภารกิจในแตละดาน

รวมกันจัดทำ ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสรางภายในของสวนฯ 

ศูนยบัญชาการเหตุการณ (Incident Command Post) หมายถึง สถานที่ที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่เพื่อใช

ในการดำเนินภารกิจหลัก ศูนยบัญชาการอาจจะตั ้งอยู รวมกันกับฐานที ่ตั ้งหรือสถานที่อื ่นๆ ที่จัดตั ้งขึ้น       

เพ่ือวัตถุประสงคในการจัดการเหตุฉุกเฉิน 

 ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operations Center) หมายถึง สถานที่ที ่ใชประสานงาน          

ดานขอมูลขาวสารและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน (การปฏิบัติการใน

สถานที่เกิดเหตุ) ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินอาจเปนสถานที่ชั่วคราวหรืออาจเปนสถานที่ศูนยกลางหรือสถานท่ี

มั่นคงถาวรกวาหรืออาจจัดตั้งในองคกรในระดับสูงกวา หรืออาจจัดตามภารกิจหลักแตละดาน หรือจัดตาม

ขอบเขตอำนาจหนาที่และพ้ืนที่รับผิดชอบ  

 ศูนยประสานขอมูลรวม (Join Information Center : JIC) หมายถึง สถานที่ที่จัดตั้งข้ึนเพ่ือทำหนาที่

ประสานขอมูลขาวสารสาธารณะที่เกี่ยวของกับการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน ศูนยประสานขอมูล

รวมเปนจุดกลางของการติดตอสำหรับสื่อขาวทุกประเภท 

 ศูนยพักพิงชั่วคราว (Temporary shelter) หมายถึง สถานที่เพื่อใหผูประสบภัยใชอยูอาศัยเมื่อไม

สามารถเขาถึงที่อยูอาศัยตามปกติได อาจเปนสถานที่ที ่สรางจากวัสดุชั่วคราว เชน เต็นท บานจากวัสดุ

สังเคราะห ที่พักอาศัยชั่วคราวชนิดอื่นหรือในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง อาจเปนสวนหนึ่งของนโยบาย 

หรือเปนเอกสารที่จัดทำตางหาก โดยมีรายละเอียดดานบุคลากร สถานท่ี ระยะเวลา และแนวทางในการปฏิบัติ

อยางชัดเจน 

 หนวยงานสนับสนุน (Supporting Agency) หมายถึง หนวยงานที่ใหการสนับสนุน  และ/หรือใหความชวยเหลือ

ดานทรัพยากรแกหนวยงานอื่นๆ 

 องคกรปฏิบัต ิการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Centre : EOC) หมายถึง 

สถานที่ที ่มีเครื่องมืออุปกรณพรอม เปนศูนยกลางเพื่ออำนวยการและประสานการปฏิบัติหนาที่ในหวงเวลา 



ของการเผชิญเหตุการณภัยพิบัติ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยสั่งการ ใหแนวนโยบายปฏิบัติการ และอำนวย

ความสะดวกดานการประสานงานสำหรับผู บริหารและเจาหนาที ่ เพื ่อใหการเผชิญเหตุการณฉุกเฉิน              

มีประสิทธิภาพ 

 เอกภาพในการบัญชาการ (Unity of Command) หมายถึง หลักการของระบบการบัญชาการ

เหตุการณที ่กำหนดใหแตละบุคคลที ่ทำหนาที ่ตอบโตเหตุฉ ุกเฉินจะไดรับการมอบหมายใหอยู ภายใต              

ผูควบคุมดูแลเพียงหนึ่งคนเทานั้น 

 

  

 

 

 
 



ภาคผนวก ง 

 

พื้นท่ีเสี่ยงภัยตางๆ 

 
 



 
 



ลําดับที่ สถานที่ ที่ตั้ง หมายเหตุ

ชุมสายโทรศพัท / เสาสัญญาณสื่อสาร บานหลุบเพ็ก ม.4, บานโคกไมงาม ม.6

บานซับสมบูรณ  ม.14

2 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล บานซับผักกูด ม.13 ต.หวยไร

3 สถานที่ราชการ บานซบัผักกูด ม.13 ต.หวยไร

4 โรงเรียน / สถานศึกษา บานหวยไร ม.1, บานหนองไฮโคกสงา ม.2,3

บานโสกมูลนาค ม.5, บานหวยยาง ม.7

บานหลุบเพ็กซับมวงไข ม.4,9 

5 วัด / โบสถ / มัสยิด / สุเหรา วัดมีทุกหมูบาน 14 หมู พื้นที่ ต.หวยไร

6 โรงงานอุตสาหกรรม / นิคมอุตสาหกรรมบานหวยยาง ม.12 (ฟารมหมูขนาดใหญ)

7 สถานีบริการน้ํามัน บานหลุบเพ็ก ม.4,  บานดงเย็น ม.8

บานซับทอง ม.10               

8 โรงแรม / รีสอรท / ที่พัก บานดงเย็น ม.8, บานซับสมบูรณ ม.14

บานหวยยาง ม.7

9 สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญในพื้นที่ บานหวยยาง ม.12 (ฟารมหมูขนาดใหญ)

โบราณสถานและสถานที่ทาง

ประวัติสาสตรที่สําคัญ

รวม 9

ภาคผนวก จ 

สถานที่สําคัญที่ตองดูแลเปนพเิศษ

1



หมายเลข

นามเรียกขาน ความถี่
หมายเลข

โทรศัพท
โทรสาร โทรศัพทมือถอื

นายอําเภอคอนสวรรค บานเย็น 1 162.525 044-889013  -  -

นายก อบต. หวยไร ไผหวาน 1 162.825 044-056135  -  -

รองนายก อบต. หวยไร ไผหวาน 12 162.825 044-056135  -  -

ปลัด อบต.หวยไร ไผหวาน 2 162.825 044-056135  -  -

เทศมนตรีเทศบาลคอนสวรรค สิงหทอง 1 162.625 044-889098  -  -

ปลัด อ.หัวหนากลุมงานบริหารงาน

ปกครอง
 -  -  -  -  -

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร  -  -  -  -  -

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความหมั่นคง  -  -  -  -  -

นายก อบต.ชองสามหมอ  - 044-052508  -  -

นายก อบต.โคกมั่งงอย ละมั่ง 152.775 044-848695  -  -

ทองถ่ินอําเภอคอนสวรรค  -  -  -

สถานีตํารวจภูธรคอนสวรรค คอนสวรรค 153.200.  -  -

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยไร  -  - 044-810369  -  -

การไฟฟาภูมิภาคอําเภอคอนสวรรค  -  - 044-889124  -  -

สาธารณสุขอําเภอคอนสวรรค  -  - 044-889101  -  -

พัฒนาชุมชนอําเภอคอนสวรรค  -  - 083-3604759  -  -

เกษตรอําเภอคอนสวรรค  -  - 044-889103  -  -

ปศุสัตวอําเภอคอนสวรรค  -  - 044-869152  -  -

ประมงอําเภอคอนสวรรค  -  - 044-889103  -  -

หัวหนาสํานักงาน  ปภ. สาขา........(ถามี)  -  -  -  -

มูลนิธิ/องคการสาธารณกุศล หวยไร 168.275  -  -

การประปาภูมิภาคอําเภอคอนสวรรค  -  -  -

โรงพยาบาลคอนสวรรค  - 153.875 044-867313  -  -

อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)  -  -  -
 -  -

สวนราชการ

วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร

ภาคผนวก ฉ-1 : บัญชีรายชื่อบุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน

ภาคผนวก ฉ : บัญชีหนวยงานประสานการปฏิบัติในจังหวัด



รวม



โทรศัพท

มือถือ

1

มูลนธิิสวาง  

คุณธรรม     

(จุดหวยไร)

ตําบลหวยไร 

อําเภอคอน

สวรรค จังหวัด

ชัยภูมิ

การเคลื่อนยาย

ผูประสบภัย/

การปฐม

พยาบาล

เบื้องตน

 - 082-1957144  -

2

มูลนธิิสวาง

พุทธธรรม 

(แกงครอ)

ตําบลหนองไผ 

อําเภอแกงครอ 

จังหวัดชัยภูมิ

การเคลื่อนยาย

ผูประสบภัย/

การปฐม

พยาบาล

เบื้องตน

 -

ภาคผนวก ฉ-2 : บัญชีรายชื่อองคการสาธารณกุศล หนวยงานเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลําดับที่

รายชื่อองคการ

 สาธารณกุศล  

 หนวยงาน

เครือขาย

สถานที่ตั้ง ความเชี่ยวชาญ
หมายเลข

โทรศัพท

จํานวนสมาชิก

ที่ปฏิบัติงานได



รวม 2



ลําดับที่ ชื่อ - สกุล สังกัดหนวยงาน หมายเลขโทรศัพท ผูเชี่ยวชาญดาน

ภาคผนวก ฉ-3 : บัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญดานสาธารณภัย



ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง ท่ีอยู เบอรโทรศพัทติดตอ

1
นาย/นาง/นางสาว

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

2
นาย/นาง/นางสาว

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

3
.............................................

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

4

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

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

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

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

5

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

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

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

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

6
.............................................

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

7
.............................................

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

8
.............................................

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

9
.............................................

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

10
.............................................

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

ภาคผนวก ฉ-4 : บัญชีฐานขอมูลอาสาสมัคร (OTOS)



ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง ที่อยู เบอรโทรศพัทติดตอ

1 นายไพรสาร    ไทยแท สมาชิก อปพร. 70 หมู 1 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

2 นายชาติชาย   จันทรแปลง สมาชิก อปพร. 52 หมู 1 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 086-9956992
3 นายแพ         ประสานวงษ สมาชิก อปพร. 44/1 หมู 1 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 082-1254253
4 นายสัมฤทธิ์    พาอีเมง สมาชิก อปพร. 95 หมู 1 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 083-2211694
5 นายวิทูล       ประทุมตรี สมาชิก อปพร. 60 หมู 1 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 084-6053976
6 นายคําผง      อุบาลี สมาชิก อปพร. 109 หมู 1 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

7 นายถาวร      นารี สมาชิก อปพร. 56 หมู 1 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

8 นายปรีชา      ญาติพรอม สมาชิก อปพร. 84 หมู 1 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 093-4480465

9 นายศิรา       ไชยรักษ สมาชิก อปพร. 26 หมู 1 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 088-3630459

10 นายจินดา      หมั่นคง สมาชิก อปพร. 58 หมู 1 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 090-7632136

11 นายสากล      ตอพล สมาชิก อปพร. 17 หมู 1 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 087-3780467

12 นายยุทธนา    ญาติพรอม สมาชิก อปพร. 84 หมู 1 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

13 นายสามารถ   หิรัญอร สมาชิก อปพร. 139 หมู 2 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

14 นายจันทรด ี   ญาติปลื้ม สมาชิก อปพร. 105 หมู 2 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

15 นายภิพบ      ตอชาติ สมาชิก อปพร. 80 หมู 2 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

16 นายวิจิตร      คลงัสมบัติ สมาชิก อปพร. 9 หมู 2 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

17 นายพงษศกัดิ์   หิรัญอร สมาชิก อปพร. 29 หมู 2 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

18 นายจํารูญ       ประจิตร สมาชิก อปพร. 111 หมู 2 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

19 นายประสิทธ์ิ   จอกสถิตย สมาชิก อปพร. 198 หมู 2 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

20 นายสมชาย     ศรีชัยภูมิ สมาชิก อปพร. 71 หมู 2 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 088-4934322

21 นายสุวรรณ     เคานาวัง สมาชิก อปพร. 75 หมู 2 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 084-6412208

22 นายวิรัตน       ฐานหมั่น สมาชิก อปพร. 51 หมู 3 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

23 นายวิพล        ตอติด สมาชิก อปพร. 100 หมู 3 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

24 นายศิลา        มนตชัยภูมิ สมาชิก อปพร. 17 หมู 3 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

25 นายทิศ         กระโพธิ์ สมาชิก อปพร. 174 หมู 3 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

26 นายรัก          ศรีชัยภูมิ สมาชิก อปพร. 146 หมู 3 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

27 นางทองปน   กองเกิด สมาชิก อปพร. 117 หมู 3 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

28 นายวีระ       ครองศรี สมาชิก อปพร. 38 หมู 3 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

29 นายสุดใจ     หงษวิลัย สมาชิก อปพร. 148 หมู 4 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

30 นายสมัคร     งามใจ สมาชิก อปพร. 37 หมู 4 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 080-4081082

31 นายสัญญา    ชูพันธ สมาชิก อปพร. 100 หมู 4 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

32 นายประสิทธ์ิ  ขอดคาํ สมาชิก อปพร. 45 หมู 4 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

33 นายประทวน   ศรีวิพัฒน สมาชิก อปพร. 146 หมู 4 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

34 นายธนา        อุดมทรัพย สมาชิก อปพร. 149 หมู 5 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

ภาคผนวก ฉ-4 : บัญชีฐานขอมูลอาสาสมัคร อปพร./OTOS
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35 นายสมบัติ      พานทอง สมาชิก อปพร. 125 หมู 5 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

36 นายประสิทธ์ิ   สุหะ สมาชิก อปพร. 54 หมู 5 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

37 นายสังคม       พรัมมา สมาชิก อปพร. 55 หมู 5 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 085-6319224

38 นางประมูล     ชัยยนต สมาชิก อปพร. 51 หมู 5 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

39 นางผมหอม    งามปญญา สมาชิก อปพร. 145 หมู 5 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

40 นางสมใจ       แจมมณี สมาชิก อปพร. 120 หมู 5 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

41 นายแสวง      วิลัยวงษ สมาชิก อปพร. 167 หมู 5 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

42 นายอุลาน       เสมียนชยั สมาชิก อปพร. 156 หมู 5 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

43 นายประวิทย    พิลาวัลย   สมาชิก อปพร. 24 หมู 5 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

44 นายบุญเหลี่ยม    อาจเวทย  สมาชิก อปพร. 202 หมู 5 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

45 นายจิตตพิงษ    ปลายชัยภูมิ สมาชิก อปพร. 81 หมู 5 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

46 นายปกรณ      พานทอง สมาชิก อปพร. 125 หมู 5 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

47 นายวินัย        งามปญญา สมาชิก อปพร. 145 หมู 5 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

48 นายสุพรรณ    สําราญทิพย สมาชิก อปพร. 74 หมู 6 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 081-2096198

49 นายวิไล         ตอชีพ สมาชิก อปพร. 51/1 หมู 6 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

50 นายสวรรค     ตอโชติ 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 นายปญญา     หาญชนะ สมาชิก อปพร. 148 หมู 7 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

53 นายบัวสี       ชินเนหันหา สมาชิก อปพร. 130 หมู 7 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

54 นายสมศกดิ์    อิงชัยภูมิ สมาชิก อปพร. 119 หมู 7 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

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

56 นายคํามุก      ยิ่งสาํราญ สมาชิก อปพร. 154 หมู 7 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

57 นายพอใจ       แตงเชื้อ สมาชิก อปพร. 95 หมู 7 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

58 นายสมควร     หมีกุละ สมาชิก อปพร. 56 หมู 7 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

59 นายบัวไล       แซงภูเขียว สมาชิก อปพร. 61 หมู 7 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

60 นายอนงค       มิสา สมาชิก อปพร. 98 หมู 7 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

61 นายยุน          โกกล่ํา สมาชิก อปพร. 26 หมู 7 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

62 นายถัด          ถิ่นนอก สมาชิก อปพร. 105 หมู 7 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

63 นายสมชาย     หงษวิลัย สมาชิก อปพร. 33 หมู 7 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 095-4791898

64 นายสุวิทย      เวียงอินทร สมาชิก อปพร. 16 หมู 7 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

65 นายแดง        หงสวิไล สมาชิก อปพร. 86 หมู 7 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

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

67 นายเขียว        พันธุเพ็ง สมาชิก อปพร. 65 หมู 7 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

68 นายวิระ         สิงขา สมาชิก อปพร. 44 หมู 8 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 065-0620443
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69 นายเมี้ยน       คิดเห็น สมาชิก อปพร. 95 หมู 8 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 086-9646175

70 นายสุพี          หารธรรม สมาชิก อปพร. 137 หมู 8 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 091-2207084

71 นายวิชยั         จําชาติ สมาชิก อปพร. 44 หมู 9 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

72 นายจีระศักดิ์    ดอกจันทร 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 081-4580219

74 นายกาน             ชึรัมย สมาชิก อปพร. 32  หมู 9 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 090-0346630

75 นายสายัณห        อิงชัยภูมิ  สมาชิก อปพร. 90  หมู 9 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 087-9298824

76 นายประยุทธ      พานาม สมาชิก อปพร. 88  หมู 9 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

77 นายอนุสรณ       ศรีครั่ง สมาชิก อปพร. 20  หมู 9 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 080-0483933

78 นายสมพร        งิมสันเทียะ สมาชิก อปพร. 12  หมู 9 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 088-3642156

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 090-1852195

81 นายธวัฒน         หิรัญมูล สมาชิก อปพร. 28   หมู 10 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

82 นายวิเชียร          ทาโพธ์ิ สมาชิก อปพร. 35   หมู 10 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

83 นายพงษพัฒน    ทองแสง 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        หิรัญคาํ สมาชิก อปพร. 18  หมู 10 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 085-4126832

86 นายกิตกิร         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 นายอิสระพร    รอญยุทธ สมาชิก อปพร. 30   หมู 10 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 087-1247688

89 นายสุริยา     ไพศาลธรรม สมาชิก อปพร. 25   หมู 11 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

90 นายอรุณ       นานอก สมาชิก อปพร. 18 หมู 11 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

91 นายคมสัน     ยิ่งสําราญ สมาชิก อปพร. 1    หมู 11 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

92 นายบุญเพ่ิม    ผลประเสริฐ สมาชิก อปพร. 11  หมู 11 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

93 นายวัฒนา     กุลแดง สมาชิก อปพร. 155 ม. 12 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

94 นายแสง       เอียงชัยภูมิ สมาชิก อปพร. 7 หมู 12 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ   

95 นายนิกร        คําภีระ สมาชิก อปพร. 152 ม.12 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 083-7315460

96 นายทวรรณ    บุตรอินทร สมาชิก อปพร. 94  หมู 12 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

97 นายวิไล        แกวหนองแดง     สมาชิก อปพร. 8    หมู 12 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 085-1214778

98 นายอุไล       ครองหนองแดง           สมาชิก อปพร.  1   หมู 12 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

99 นายสาคร      พานทอง  สมาชิก อปพร. 77  หมู 12 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

100 นายกองศรี     คําภีระ สมาชิก อปพร. 26  หมู 12 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

101 นายสุรชัย       เอียงชัยภูมิ      สมาชิก อปพร.  17 หมู 12 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

102 นายบุหลัน      กองทอง            สมาชิก อปพร. 35  หมู 12 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 085-6572511



ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง ที่อยู เบอรโทรศพัทติดตอ

103 นายมณี         มากศรี            สมาชิก อปพร. 25  หมู 12 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ  

104 นายสมจิตร     หงษวิไล สมาชิก อปพร. 50   หมู 12 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

105 นางชื่นกมล    เลศิอาวุธ สมาชิก อปพร. 99  หมู 13 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

106 นางศลุาวัน     คําลาน สมาชิก อปพร. 81  หมู 13 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

107 นายณัฐวุฒิ     ทาเพชร สมาชิก อปพร.  35 หมู 13 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 061-6758360

108 นายสมศักดิ์    หนวดเนา สมาชิก อปพร. 10  หมู 13 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

109 นายสุดใจ      ชํานาญ สมาชิก อปพร. 91  หมู 14 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

110 นายประวิทย    พลศรี สมาชิก อปพร.  10  หมู 14 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

111 นายสมคิด      มนตชัยภูมิ สมาชิก อปพร. 13/1ม. 14 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

112 นายโสภณ      พลไธสงค สมาชิก อปพร.  4   หมู 14 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ   082-1335594

113 นายกฤษฎา      ชํานาญ สมาชิก อปพร. 91  หมู 14 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

114 นายศักดิ์ศรี      วงจันลา สมาชิก อปพร. 79 หมู 14 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

115 นายประหยัด    โสภาเพชร สมาชิก อปพร. 47 หมู 14 ต.หวยไร อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

116 นายสํารวย       หงษาแกว 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 083-0119756



ลําดับที่ ชนิดอุปกรณเตือนภัย ที่ต้ัง หนวยงานรับผิดชอบ
ผูประสานงาน/

ผูรับผิดชอบ
เบอรโทรศัพท หมายเหตุ

1 สถานีวัดปริมาณน้ําฝน/ อบต.หวยไร กรมอุตุนิยมฯ กรมอุตุนิยมฯ 044-056135-6

เครื่องวัดปริมาณน้ําฝน

2 หอกระจายขาว/  ทั้ง 14 หมูบาน ผูนําหมูบาน ผูนําหมูบาน      -

เสียงตามสาย

รวม 2

ภาคผนวก ช : ขอมูลสถานีเตือนภัย หอเตือนภัย ปายเตือนภัย สัญญาณเตือนภัย และหอกระจายขาว



ลําดับที่
ประเภทเครื่องมือ อุปกรณ

 ยานพาหนะ ฯ
จํานวน หนวยงาน

ชื่อผูควบคุม/

ประสานงาน

หมายเลข

โทรศัพท

1 รถบรรทุกน้ําดับเพลิง 1 คัน อบต.หวยไร นายธวัชชัย 089-8464312

2 รถพยาบาลฉุกเฉิน 1 คัน อบต.หวยไร ฉลองภูมิ

3 รถสวนกลาง(รถปคอัพ) 1 คัน อบต.หวยไร
ตําแหนง เจา

พนัก
4 เครื่องรับ-สงวิทยุสื่อสาร 1 เครื่อง อบต.หวยไร งานปองกันฯ

5 เครื่องตัด/ถาง 1 ชุด อบต.หวยไร

ภาคผนวก ซ 

บัญชีเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมืออปุกรณ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย



โครงการ/

กิจกรรม
กลุมเปาหมาย ผลผลิต ตัวช้ีวัดโครงการ

ระยะเวลา

ดําเนินการ
พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

โครงการ/

กิจกรรม
กลุมเปาหมาย ผลผลิต ตัวช้ีวัดโครงการ

ระยะเวลา

ดําเนินการ
พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

โครงการ/

กิจกรรม
กลุมเปาหมาย ผลผลิต ตัวช้ีวัดโครงการ

ระยะเวลา

ดําเนินการ
พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ภาคผนวก ณ : แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ภาคผนวก ณ : แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ภาคผนวก ณ : แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน



โครงการ/

กิจกรรม
กลุมเปาหมาย ผลผลิต ตัวช้ีวัดโครงการ

ระยะเวลา

ดําเนินการ
พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

โครงการ/

กิจกรรม
กลุมเปาหมาย ผลผลิต ตัวช้ีวัดโครงการ

ระยะเวลา

ดําเนินการ
พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตใชนวัตกรรมดานสาธารณภัย

ภาคผนวก ณ : แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ภาคผนวก ณ : แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย



ลําดับที่ โรงพยาบาล แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค
นักวิชาการ

สาธารณสุข
รวม

 -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -  -  -  -

รวม  -  -  -  -  -  -  -  -

ขอมูลพื้นฐานโรงพยาบาล/สถานบริการสุขภาพในจังหวัด...

จํานวน

รพ.สต. ในสังกัด

 -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -

รวม  -  -  -  -  -

ขอมูลอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยของโรงพยาบาลในจังหวัด....

เครื่อง MRI
เครื่อง 

CT-SCAN

เครื่องชวย

หายใจ
เครื่อง

(เครื่อง) (เครื่อง) (เครื่อง) อัลตราซาวด

(เครื่อง)

 -  - ALS BLS  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -  -  -  -

รวม  -  -  -  -  -  -  -  -

Local Quarantine ของจังหวัด...

รองรับ

จํานวนคน

ไดจํานวน

รายชื่อ

(คน)
ผู

ประสานงาน
 -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -

รวม  -  -  -  -  -

ภาคผนวก ฌ : ขอมูลบัญชีศักยภาพพื้นฐานทางดานสาธารณสุข

ขอมูลบุคลากรทางการแพทยในจังหวัด....

ลําดับที่ โรงพยาบาล ประเภท
จํานวนเตียง 

(ตามกรอบ)

จํานวนเตียง 

(จริง)

อื่นๆ

ลําดับที่ สถานที่

หมายเลข

โทรศัพท

ติดตาม

หมายเหตุ

ลําดับที่ โรงพยาบาล รถพยาบาล(คัน)



ที่ รายการ จํานวน
จํานวนคนที่

บรรทุกได
เจาของ

๑  รถยนตกระบะสวนกลาง 1 คัน 15 คน  อบต.หวยไร

๒  รถพยาบาลฉุกเฉิน (มีอุปกรกูชีพ) 1 คัน 1 คน อบต.หวยไร

๓  รถบรรทุกน้ํา 1 คัน  - อบต.หวยไร

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

๔ ............................................

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

๕ ............................................

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

๖ ............................................

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

๗ ............................................

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

๘ ............................................

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

๙ ............................................

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

๑๐ ............................................

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

๑๑ ............................................

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

๑๒ ............................................

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

๑๓ ............................................

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

ภาคผนวก ญ

บัญชียานพาหนะเพื่อเตรียมการอพยพประชาชน



หมูบาน เด็ก คนชรา คนพิการ สตรีมีครรภ ผูปวยติดเตียง หมายเหตุ

(คน) (คน) (คน) (คน) (คน)

1 บานหวยไร 51 20 6  -  -

2 บานหนองไฮ 81 40 12  - 4

3 บานโคกสงา 36 26 5  -  -

4 บานหลุบเพ็ก 28 19 6  - 2

5 บานโสกมูลนาค 98 46 19  - 6

6 บานโคกไมงาม 26 11 13  - 5

7 บานหวยยาง ม.7 75 24 20  - 1

8 บานดงเย็น 39 10 5  - 3

9 บานซับมวงไข 31 16 7  - 1

10 บานซับทอง 27 12 5  - 1

11 บานประชาแสนสุข 12 5 5  -  -

12 หวยยาง ม.12 40 16 8  -  -

13 ซับผักกูด 35 8 12  -  -

14 ซับสมบูรณ 33 7 0  -  -

รวม 612 260 127  - 25

ลําดับที่

ประเภทกลุมเปราะบาง

ภาคผนวก ฎ : บัญชีกลุมเปราะบาง



ลําดับที่ ชื่อ - สกุล บานเลขที่ หมายเหตุ

๑
ด.ช./ด.ญ

....................-............................

๒
ด.ช./ด.ญ

.....................-...........................

๓
ด.ช./ด.ญ

.......................-.........................

       

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล บานเลขที่ หมายเหตุ

๑
นาย/นาง/นางสาว

..................-..................

๒
นาย/นาง/นางสาว

...................-.................

๓
นาย/นาง/นางสาว

...................-.................

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล บานเลขที่
ลักษณะความ

พิการ

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

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

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

ภาคผนวก ฏ

บุคคลท่ีจะตองอพยพกอนเปนลําดับแรก

เด็ก

คนชรา

คนพิการ



ลําดับที่ ชื่อ - สกุล บานเลขที่ หมายเหตุ

๑ ชื่อ - นามสกุล..........-..........

๒ ชื่อ - นามสกุล...........-.........

๓ ชื่อ - นามสกุล...........-.........

หมายเหตุ  

จะตองมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยางสมํ่าเสมอ

ขอมูลบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะตองอพยพกอนเปนลําดับแรก  

สตรีมีครรภ







รองรับ

ผุอพยพไดจํานวน 

(คน)
หองสุขา

(หอง)

1 อบต.หวยไร อบต.หวยไร 30 นายก อบต. 044-056135 มี มี 7  -

รวม 1

รองรับ

ผุอพยพไดจํานวน 

(คน)
หองสุขา

(หอง)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

รวม  -  -  -  -  -  -  -  -  -

โทรศัพทติดตอ

สิ่งสาธารณูปโภคที่มีอยู

ไฟฟา ประปา อื่นๆ

ภาคผนวก ฐ : บัญชีศูนยพักพิงชั่วคราวหลัก/สํารอง

บัญชีศูนยพักพิงชั่วคราวสํารอง

บัญชีศูนยพักพิงชั่วคราวหลัก

ลําดับที่ ช่ือสถานที่ สถานที่ตั้ง
ช่ือผู

ประสานงาน
โทรศัพทติดตอ

สิ่งสาธารณูปโภคที่มีอยู

ไฟฟา ประปา อื่นๆ

ลําดับที่ ช่ือสถานที่ สถานที่ตั้ง
ช่ือผู

ประสานงาน



ลําดับที่ หนวยงาน นามเรียกขาน ความถี่ หมายเหตุ

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

ภาคผนวก ฑ-1 : แผนผังการติดตอส่ือสารและขายวิทยุสื่อสาร

     เครือขายวิทยุสื่อสารของหนวยงานตางๆ



โครงการ/

กิจกรรม
กลุมเปาหมาย ผลผลิต ตัวช้ีวัดโครงการ

ระยะเวลา

ดําเนินการ
พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

โครงการ/

กิจกรรม
กลุมเปาหมาย ผลผลิต ตัวช้ีวัดโครงการ

ระยะเวลา

ดําเนินการ
พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

โครงการ/

กิจกรรม
กลุมเปาหมาย ผลผลิต ตัวช้ีวัดโครงการ

ระยะเวลา

ดําเนินการ
พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ภาคผนวก ณ : แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ภาคผนวก ณ : แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ภาคผนวก ณ : แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน



โครงการ/

กิจกรรม
กลุมเปาหมาย ผลผลิต ตัวช้ีวัดโครงการ

ระยะเวลา

ดําเนินการ
พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

โครงการ/

กิจกรรม
กลุมเปาหมาย ผลผลิต ตัวช้ีวัดโครงการ

ระยะเวลา

ดําเนินการ
พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตใชนวัตกรรมดานสาธารณภัย

ภาคผนวก ณ : แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ภาคผนวก ณ : แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย



แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตน ระยะที่ 1 หมายเลขอางอิงแบบประเมิน    

1
 

 

 

แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตนดานความตองการชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยพิบัติ ระยะที่ 1 
(Initial Disaster Assessment Form) 

2. ทีมประเมินอยางรวดเร็ว (DANA Team) ประกอบดวย 

3. ขอมูลภัยพิบัติ 

คำชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมายในชองวางที่เตรียมไวให และ/หรือเขียนขอความ ตามความเปนจริง 

1. สถานที่ท่ีทำการประเมิน 

สถานที่ หมูที่ 

ชื่อหมูบาน/ชุมชน ตำบล 

อำเภอ จังหวัด 

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

 

ที ่ ซื่อ-นามสกล หนวยงาน ตำแหนง โทรศัพท E-mail/ID LINE 
1      
2      
3      
4      
5      
 

3.1 ประเภทและลักษณะของภัย 

ประเภทของภัย ลักษณะของภัย 

อุทกภัย (  ) นํ้าทวมฉับพลัน   (  ) นํ้าทวมขัง (  ) นํ้าลนตลิ่ง 
(  ) นํ้าไหลหลาก  (  ) นํ้าทะเลหนุน (  ) นํ้าปาไหลหลาก 
(  ) วาตภัย (  ) อื่นๆ ระบ 

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

ขอมูลเพิ่มเติมลักษณะของภัย          

             

              
 

ภาคผนวก ด ตัวอยาง 
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3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพิบตั ิ
 (  )  ณ วันที่ทำการประเมิน ภัยพิบัติไดสิ้นสุดลงแลว 
   ภัยพิบัต ิ เกิดขึ้นวันที่ เดือน  พ.ศ. เวลาประมาณ  น 
    สิ้นสุดวันที ่ เดือน  พ.ศ. เวลาประมาณ  น 
  (  ) ณ วันที่ทำการประเมิน ภัยพิบัติยังไมสิ้นสดุ    

 ภัยพิบัติ  เกิดขึ้นวันที่ เดือน  พ.ศ. เวลาประมาณ  น 
3.3 สถานท่ีเกิดภัยพิบัติ 

หมูบาน/ชุมชน ________________________  หมูที ่_______________  
ตำบล ______________________________  อำเภอ _____________  
จังหวัด  _____________________________  
พิกัด GPS ละติจูด (LAT) __________  ลองจิจูด (LONG) 

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. ขอมูลประชากรในพื้นท่ีภัยพิบตั ิ

4.1 ประชาชนในพ้ืนที่ 
4.1.1 ประชาชนรวม   จำนวน  คน  จำนวน  ครัวเรือน 
4.1.2  ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ จำนวน  คน  จำนวน  ครัวเรือน 
4.1.3 ประชาชนท่ีตองอพยพ  จำนวน  คน 
4.1.4 ประชาชนท่ีเสียชีวิต  จำนวน  คน 
4.1.5 ประชาชนท่ีบาดเจ็บ  จำนวน  คน 
4.1.6 ประชาชนท่ีสญูหาย  จำนวน  คน
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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 (  ) ไมม ี   (  ) ไมทราบ 
   (  ) ประชากรกลุมเสี่ยง/เปราะบาง ทั้งหมดจำนวน __________  คน 
       (  )  ประชากรกลุมเสี่ยง/เปราะบาง ที่ไดรับผลกระทบจำนวน _________________ คน 

5. สาธารณูปโภค 

5.1 การเดินทางเขาพ้ืนที่ที่ประสบภัย 
(  ) เดินเทา     (  ) รถจักรยานยนต 
(  ) รถยนต   (  ) 4 ลอ  (  ) ขับเคลื่อนสี่ลอ       (  ) 6 ลอ     (  ) 10 ลอ 
(  ) รถแทรกเตอร / รถที่ใชในการเกษตร   (  ) รถไฟ 
(  ) เรือ  ระบุประเภท        
(  ) อากาศยาน  ระบุประเภท         
(  ) อื่นๆ   ระบุ        

5.2 ระบบสาธารณูปโภค 
รายการ การใชงาน 

ใชงานไดปกต ิ ไมปกติ  
แตทำงานได เปนระยะ 

เสียหาย 
 ใชงานไมได 

ถนน    
ระบบไฟฟา    
ระบบประปา    
โทรศพัทพ้ืนฐาน    
โทรศพัทมือถือ    
วิทยุสื่อสาร    
ระบบอินเตอรเน็ต    

อ่ืนๆ ระบุ    
 



แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตน ระยะที่ 1 หมายเลขอางอิงแบบประเมิน    

4
 

 

 

 
6. บานเรือน/อาคารที่อยูอาศัยที่ไดรับผลกระทบ 

(  ) เสียหายบางสวนสามารถอยูได   จำนวน  หลัง 
(  ) เสียหายบางสวน และไมสามารถอยูได  จำนวน  หลัง 
(  ) เสียหายท้ังหมด    จำนวน  หลัง 
 

7. ความตองการความชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอน (โปรดลำดับความตองการแตละดาน) 
7.1 ความตองการความชวยเหลือเครื่องมือ/อุปกรณที่ใชในการคนหาและกูชีพกูภัย 

 (  ) รถบรรทุกนา จำนวน _____________ คนั 
 (  ) รถกูภัย จำนวน _____________ คัน 
 (  ) เรือทองแบน/ แพยาง จำนวน _____________ ลำ 
 (  ) เครื่องปนไฟ จำนวน _____________ เครื่อง 
 (  ) รถปนไฟ จำนวน _____________ คัน 
 (  ) รถบรรทุกยกสูง/รถบรรทุก จำนวน _____________ คัน 
 (  ) รถขุดตัก จำนวน _____________ คัน 
 (  ) รถผลิตน้ำดื่ม จำนวน _____________ คนั 
 (  ) รถประกอบอาหาร จำนวน _____________ คนั 
 (  ) 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 (สบูแชมพู ยาสีฟน แปรงสีฟน) จำนวน ______________ ชุด
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(  ) ไฟฉาย    จำนวน   ชุด 
(  ) ยากันยุง    จำนวน   ชุด 
(  ) ผาอนามัย   จำนวน   ชุด 
(  ) ชดุชั้นในชาย   จำนวน   ชุด 
(  ) ชุดชั้นในหญิง   จำนวน   ชุด 
(  ) กระดาษชำระ   จำนวน   ชุด 
(  ) นํ้ามันเชื้อเพลิง   จำนวน   ชุด 
(  ) ถุงดำสำหรับขับถาย  จำนวน   ชุด 
(  ) ชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน  จำนวน   ชุด 
(  ) เตนทสนาม   จำนวน   ชุด 
(  ) ครัวกลาง/โรงประกอบอาหาร/โรงประกอบเลี้ยง ผลิตได   กลอง/วัน 
(  ) อุปกรณเคลื่อนยายผูปวย คนชรา คนพิการ จำนวน   ชุด 
(  ) ชุดเครื่องนอน (หมอน ผาหม เสื่อ มุง) จำนวน   ชุด 
(  ) อื่นๆ      ระบุ   จำนวน  

7.3 ความตองการความชวยเหลือดานสาธารณประโยชน   
(  ) สะพานเหล็กชั้วคราว Bailey bridge จำนวน   แหง 
(  ) ถนน     จำนวน   สาย 
(  ) อื่นๆ      ระบุ   จำนวน  

7.4 ความตองการความชวยเหลือเรงดวน ระบุ       
            
             

 
8. ความตองการดานบุคลากร 

( ) ทีมคนหา     จำนวน   คน 
(  ) พรอมสุนัขกูภัย    จำนวน   ตัว 
(  ) แพทยพยาบาลฉุกเฉิน   จำนวน   คน 
(  ) ชุดประสานงาน    จำนวน   คน 
(  ) หนวยแพทยเคลื่อนที่   จำนวน   หนวย 
( ) ตำรวจ/ตซด./ทหาร   จำนวน   คน 
(  ) อื่นๆ      ระบุ   จำนวน  
 
ผูประเมิน     ตำแหนง       
วัน/เดือน/ป     เวลา       

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

 



แบบประเมินความเสียหายและความตอ้งการระยะที                          หมายเลขอา้งอิงแบบประเมิน.............................. 
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แบบประเมินความเสียหายและความตองการระยะที่ 2 
(Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA) 

 
1. สถานที่ทำการประเมิน 

สถานที่ หมที่ 
ซื่อหมบาน/ชุมซน ตำบล 
อำเภอ จังหวัด 
พิกัด (GPS) I AT I ONG 

 
2. ทีมประเมินอยางรวดเร็ว (DANA Team) 
ที ่ ซื่อ-นามสกล หนวยงาน ตำแหนง โทรศพัท E-mail/ID LINE 
1      
2      
3      
4      

5      
 
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 
             
             
             
      

ภาคผนวก ต  ตัวอยาง 
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 3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพิบัต ิ

            (  )  ณ วันที่ทำการประเมิน    ภัยพิบัติไดสิ้นสุดลงแลว 

         ภัยพิบัติ เกิดขึ้นวันที่ เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 

         สิ้นสุดวันท่ี  เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 

  (  )  ณ วันที่ทำการาประเมิน ภัยพิบัติยังไมสิ้นสุด 
            ภัยพิบัติ เกิดขึ้นวันที ่ เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 
3.3 สถานที่เกิดภัยพิบัติ 

  หมูบาน/ชุมซน      หมูท่ี       
  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 โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตร ี 
       มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

3.5 การเดินทางเขาพ้ืนที่ที่ประสบภัย 
(  ) 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 ประชาชนในพ้ืนที ่
ประชาชน จำนวน (คน) จำนวนครัวเรือน 

(ครัวเรือน) รวม ชาย หญิง 

ประชาชนในพ้ืนที่     
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบ     
ประชาชนที่ตองอพยพ     
ประชาชนที่เสียชีวิต     
ประชาชนท่ีบาดเจ็บ 
ชวยเหลือตนเองได 
ชวยเหลือตนเองไมได 

   

ประชาชนที่สูญหาย    
 
 4.2 ประชากรแฝง 

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

ประชากรแฝงในพ้ืนที่     
ประชากรแฝงไดรับผลกระทบ     
ประชากรแฝงที่ตองอพยพ     
ประชากรแฝงที่เสียชีวิต     
ประชากรแฝงที่บาดเจ็บ 
ชวยเหลือตนเองได 
ชวยเหลือตนเองไมได 

   

ประชากรแฝงที่สูญหาย    
 

4.3 ประชากรกลุมเสี่ยง/เปราะบาง 
ประชากรกลุมเสี่ยง/เปราะบาง จำนวน (คน) 

รวม ชาย หญิง 

ผูสูงอายุ    

ผูเยาวที่ไมมีผูดแูล    
คนพิการ    
ผูปวยเรื้อรัง    
ผูปวยติดเตียง    
ผูปวยจิตเวช    
สตรีตั้งครรภ    
อ่ืนๆ ระบุ    
รวม (คน)    
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 4.4 อาชีพหลักของประชาชน (เรียงลำดับ 1 ถึง 3 อาชีพหลัก) 
(  ) เกษตรกรรม  
(  ) ปศุสัตว  
(  ) ประมง 
(  ) แรงงานในภาคเกษตรกรรม (รวมทั้งปศุสัตว ประมง) 
(  ) แรงงานนอกภาคเกษตรกรรม (แรงงานในภาคอุตสาหกรรม การคาและบรกิาร)  
(  ) ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่ของรัฐ 
(  ) พนักงานบริษัท  
(  ) เจาของกิจการ ผูประกอบการ  
(  ) แมบาน  
(  ) วางงาน 
(  ) อื่นๆ ระบุ  

5. พื้นท่ีที่ไดรับผลกระทบ 
 5.1 ทรัพยสินที่ไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติ 
     5.1.1 บานเรือนที่เสียหาย 

 (  ) เสียหายบางสวน สามารถอยูได จำนวน หลัง 
 (  ) เสียหายบางสวน ไมสามารถอยูได จำนวน หลัง 
 (  ) เสียหายท้ังหมด  จำนวน หลัง 
5.1.2  อาคารและสถานที่ 

อาคารพาณิชย  (  ) เสียหายบางสวน สามารถอยูได  จำนวน   หลัง 
    (  )  เสียหายบางสวน ไมสามารถอยูได จำนวน   หลัง 
    (  )  เสียหายทั้งหมด   จำนวน   หลัง 
  โรงงาน  (  )  เสียหายบางสวน   จำนวน   หลัง 
    (  )  เสียหายทั้งหมด   จำนวน   หลัง 
  โรงแรม  (  )  เสียหายบางสวน สามารถอยูได จำนวน   หลัง 
    (  ) เสียหายบางสวน ไมสามารถอยูได จำนวน   หลัง 
    (  )  เสียหายทั้งหมด   จำนวน   หลัง 
  ตลาด  (  )  เสียหายบางสวน   จำนวน   หลัง 
    (  )  เสียหายทั้งหมด   จำนวน   หลัง 

5.1.3 ทรัพยสินในการประ กอบอาชีพ   
  (  ) ยานยนต  จำนวน   คัน 
  (  ) เรือประมง  จำนวน   ลำ 
  (  ) ปศุสัตว   จำนวน   ตัว 

(  ) สัตวปก  จำนวน             ตวั 
  (  ) พื้นที่การเกษตร 
     (  ) พืชไร  จำนวน                 ไร 

(  ) พืชสวน  จำนวน        ไร 
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 (  )  นาขาว  จำนวน                   ไร 
(  ) บอปลา/กุง/สัตวนํ้า จำนวน                   บอ 
(  ) เครื่องมือประกอบอาชีพ  จำนวน                         อัน 
(  )  อื่นๆ ระบุ                 จำนวน  

 
 5.2 สาธารณประโยชนท่ีไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติ 

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

6. ความตองการความชวยเหลือรายการความจำเปนท่ีไมใชอาหาร (NFIs) ตามมาตรฐาน Sphere NFI 
 

รายการ จำนวน 

1. นํ้าดื่ม (ครัวเรือนละ 20 - 40 ลิตร)  
2. อุปกรณและวัสดุเพ่ือการประกอบอาหารที่เหมาะสม  
3. วัสดุเพ่ือสุขอนามัยชองผูหญิง (เซน ผาอนามัย)  
4. เครื่องใชประจำวัน (เซน สบุ ผงซกัฟอก แซมพสระผม ยาสีฟ'น)  
5. เครื่องนอน (เซน หมอน ผาผืน เสื่อ ผาหม)  
6. เสื้อผา คนละ 2 ชุด  
7. ยาสามัญประจำบาน  
8. เครื่องผลิตนํ้าดื่ม  
9. การจัดการพ้ืนที่อพยพสัตวเลี้ยง  
10. การจัดการชองเสียและขยะ  
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7. นํ้าและสุขาภิบาล 
7.1 ประเภทแหลงนํ้าที่สามารถเขาถึงได ในชวงเกิดภัยพิบัติ 
 (  ) ซื้อน้ำ   (  ) ประปาสวนภูมิภาค (  ) ประปาชุมซน 
    (  ) บอน้ำบาดาล/น้ำใตดิน (  ) อื่นๆ ระบุ  
7.2 ประเภทหองสุขาที่ตองการ ในชวงเกิดภยัพิบัติ 

(  ) สุขาสำเร็จรูป    (  ) สุขาเคลื่อนที่ 
(  ) สุขาประจำที่/สุขาที่สรางขึ้นใหมในชุมซน 
(  ) อื่นๆ ระบุ  

8. สุขภาพ 
 8.1 การบริการสาธารณสุฃท่ียังเปดใหบริการได 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 
(  ) อ่ืนๆ ระบ จำนวน คน 

 8.3 ปญหาสุขภาพ ในชวงเกิดภัยพิบัติ 
 (  ) โรคอุจจาระรวง   (  ) โรคหวัดและทางเดินหายใจ (  ) สุขภาพจิต 

(  ) การบาดเจ็บจากการเกิดภัยพิบัติ  (  ) เจ็บปวยเรื้อรัง    (  ) โรคนำ้กัดเทา  
(  ) อื่นๆ ระบุ 

9. อาหาร 
9.1 อาหารหลัก ในชวงเกิดภัยพิบัติ 

(  ) ขาวสาร / อาหารก่ึงสำเร็จรูป  (  ) อาหารกระปอง 
(  )ไข     (  ) อาหารปรุงสด 
(  ) อาหารฮาลาล 
(  ) อื่นๆ ระบุ  

9.2 แหลงอาหาร ในชวงเกิดภัยพิบัติ 
(  ) ตลาดทองถิ่น    (  ) รานขายอาหาร     
(  ) เพาะปลูก / เลี้ยงสัตว   (  ) ครัวกลาง    
(  ) ไดรับแจกอาหาร    (  ) หาอาหารเอง เซน จับปลา 
(  ) อื่นๆ ระบุ  
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10. ศูนยพักพิง (Shelter) 
10.1ลักษณะการอพยพ 

(  ) ประซาซนท่ีไมยอมอพยพ จำนวน คน 
(  ) ประซาซนอพยพไปที่ศนูยพักพิง จำนวน คน 
(  ) ประซาซนอพยพไปอยูท่ีอื่นที่ไมใชศูนยพักพิง จำนวน คน 

 10.2 เหตุผลในการอพยพ 
(  ) ไมปลอดภัยหลังเกิดภัยพิบัติ 
(  ) บานเสียหายไมสามารถอยูอาศัยได 
(  ) การคมนาคมถูกตัดขาดไมสามารถเขาขุมซนได 
(  ) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไดรับความเสียหายไมสามารถใขได 
(  ) เกิดโรคระบาด 
(  ) อื่นๆ ระบุ  

 10.3 จำนวนศูนยพักพิง จำนวน  แหง 
11. การศึกษา 

11.2 สถาบันการศกึษาท่ีไดรับผลกระทบ 
จำนวนสถาบันการศึกษาที่ไดรับผลกระทบ จำนวน  แหง 
จำนวนสถาบันการศึกษาที่ไดรับผลกระทบ แตเปดการเรียนการสอนได  จำนวน  แหง 
จำนวนสถาบันการศึกษาที่ไดรับผลกระทบ แตเปดการเรียนการสอนไมได  จำนวน  แหง 

11.2 ผลกระทบตอสถานศึกษา และผูที่เก่ียวของ 
(  ) ไมมีผูสอน     (  ) ถูกใชเพ่ือเปนศูนยพักพิง 
(  ) นักเรียนไมปลอดภัยที่จะเขาไปเรียน  (  ) วัสดุและอุปกรณขำรุด/ไดรับความเสียหาย 
(  ) ผูปกครองยังตองการใหเด็กอยูกับครอบครัว (  ) ระบบการคมนาคมขนสงถูกตัดขาด 
(  ) อื่นๆ ระบุ  

12. การคุมครอง 
 12.1จำนวนเด็กในพื้นที่ประสบภัย (อายุตํ่ากวา 18ป) 

จำนวนเด็กในพ้ืนที่ จำนวน คน หญิง คน ชาย    คน 
เด็กที่พอแม/ผปกครอง จำนวน คน หญิง คน ชาย คน 
เด็กพลัดหลง จำนวน คน หญิง คน ชาย คน 

อ่ืนๆ โปรดระบุ       

 12.2 ภัยคุกคามที่มีโอกาสเกิดขึ้นตอเด็ก (อายุตํ่ากวา 18 ป) ในชวงเกิดภัยพิบัติ 
(  ) การคามนุษย  (  ) แรงงานเด็ก  (  ) ความรุนแรงกับเด็ก 
(  ) ยาเสพติด  (  ) โรคติดตอ  (  ) การคกุคามทางเพศ 
(  ) เด็กสูญหาย  (  ) อื่นๆ ระบุ  
 
 
 
 



 

8 
 

13. ขอมูลขาวสาร  
 13.1 แหลงขอมลขาวสาร 

แหลงขอมูลขาวสาร กอนเกิดภัย ระหวางเกิดภัย / หลังเกิดภัย 
โทรทัศน   
โทรศพัทมือถือ   
วิทย ุ   
อินเตอรเน็ต   
เสียงตามสาย   
หนังสือพิมพ   
สื่อสิ่งพิมพจากหนวยงานรฐั   
อ่ืนๆ ระบุ   

 
 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 การกำจัดสิง่ปฏิกลและขยะมลฝอย    
การใหบริการดานการศึกษา    
สัตวเลี้ยง (อาหารและการขนยาย)    
รายการที่ไมใชอาหาร *รายละเอียดตามขอ 6    
ระบบไฟฟา    
ระบบประปา    
ระบบสื่อสาร    
การคมนาคมขนสง    
การรักษาความปลอดภัยของขุมซน    
อ่ืนๆ โปรดระบุ...    
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14.1 การชวยเหลือจากหนวยงาน ในชวงเกิดภัยพิบัติ 
14.1.1 ดานโครงสรางถนน ระบุชื่อหนวยงาน  
14.1.2 ดานไฟฟา ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.3 ดานประปา ระบชุื่อหนวยงาน 
14.1.4 ดานการสื่อสาร ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.5 ดานอาหาร ถงุยังชีพ ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.6 ดานสิ่งของเครื่องใชที่ไมใชอาหาร ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.7 ดานสุขภาพ ระบุซื่อชือ่หนวยงาน 
14.1.8 ดานที่พักพิง/ที่อพยพชั่วคราว ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.9 ดานสุขาภิบาล ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.10 ดานการศึกษา ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.11 ดานการคุมครอง ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.12 อ่ืนๆ ระบุชื่อหนวยงาน 
 
ผูประเมิน     ตำแหนง      
วัน/เดือน/ป     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 ระบ ุ_______________________  

(3) ขนาดพ้ืนที่ใชสอย _____________ ตารางเมตร 
(4) ศักยภาพที่รับผูประสบภัยได _____________ คน จำนวนที่อยูจริง จำนวน                    คน 
(5) ระบบการบริหารจัดการภายในศนูยพักพิงผูประสบภัย 

รายการ มี (ปริมาณ / ขนาด) ไมมี 
1. สถานทีน่อน   

- เครื่องนอน/ฟูก   

- มุง   
- เสื่อ   
- ผาหม   
- เตนท   

2. หองสุขา   

- หญิง   

- ชาย   
3. หองอาบน้ำ   

- หญิง   
- ชาย   

4. โรงครวั   
- อุปกรณทำครัว   
- จาน/ชอน/ถวย   

5. ฉากกั้น   

6. พ้ืนที่สวนกลาง   

7. จุดพยาบาล   
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รายการ มี (ปริมาณ / ขนาด) 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 ระบ ุ
  

 

หมายเหตุ : มาตรฐานศูนยฟกพิง (องคการสหประซาซาต)ิ 

รายการ จำนวน/ประชากร 

สุขา 1 : 20 

ระยะทางจากสุขาถึงที่พัก 5-51 เมตร 

เจาหนาที่หลักดูแล 1:100 

อาสาสมัครชวยเหลือ 4:100 

นํ้าสวนตัว 15-20 ลิตร/คน/จัน 

นํ้าสำหรับครัวในศนูยฯ 20-30 ลิตร/คน/วัน 

นํ้าสำหรับหนวยแพทย/พยาบาล 40-60 ลิตร/คน/วัน 

อาหาร 2100 Kca 1/คน/วัน 

พ้ืนที่ 3.5 ตารางเมตร/คน 

ขนาดพ้ืนที่ศนูยฯ 30 ตารางเมตร/คน 
 



ภาคผนวก ฒ : แบบคำสั่งตางๆ 

 

         - คำสั่งกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. 

 - คำส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. 
 



ลําดับที่ ชื่อ - สกุล สังกัดหนวยงาน หมายเลขโทรศัพท ผูเชี่ยวชาญดาน

๑ นายสุเมธ       คลังชาํนาญ  อบต.หวยไร 086-8200005

๒ นายโสธร       ชาปด  อบต.หวยไร 089-7204825

๓ นายปกรณ      กันหา  อบต.หวยไร 080-6528565

๔ นายธวัชชัย     ฉลองภูมิ  อบต.หวยไร 089-8464312

๕ นายเอกวิทย    คลังจินดา  อบต.หวยไร 099-1244414

๖ นายชัยญา      โชคเหมาะ  อบต.หวยไร 083-0119756

๗ นายยุทธศกัดิ์    ใจแกว  อบต.หวยไร 086-2638823

๘ นายนิวัฒน      ปฎชามูล  อบต.หวยไร 089-2303727

๙ นายสนิท        เวียงอินทร  อบต.หวยไร 095-6018433

๑๐ นายอินปญ     ชื่นนาเสยีว  อบต.หวยไร 098-9765312

๑๑ นายณัฐวุฒิ     ทาเพชร  อบต.หวยไร 061-6758360

๑๒ นายถาวร       นารี  อบต.หวยไร 091-3379967

ภาคผนวก ฉ-3 : บัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญดานสาธารณภัย



หนวยงาน หมายเลขโทรศัพท

องคการบริหารสวนตําบลหวยไร 044-056135, 044-056136

ภาคผนวก ฑ-2 : หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน


