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บทที่ 1 

ข้อมูลทั่วไป 
   ๑.๑ สภาพทั่วไปขององค์การบรหิารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต 

         องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 35 หมู่ที่ ๑ บ้านหนองศาลา     

ต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่โดยประมาณ 10.40 ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ 6,500 ไร่   มีอาณาเขตติดตอ่กับพืน้ที่ต่างๆ ดังนี้ 

           ทิศเหนอื   ติดตอ่กับ ต าบลดอนและต าบลนกออก 

    ทิศใต้    ติดตอ่กับ ต าบลส าโรง 

    ทิศตะวันตก  ติดตอ่กับ ต าบลนกออกและต าบลสะแกราช 

      ทิศตะวันออก ติดตอ่กับ ต าบลดอนและต าบลส าโรง 

๑.๑.๒ เขตการปกครอง 

         องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑ ต าบล ได้แก่ 

ต าบลเกษมทรัพย์ และแบ่งหมูบ่้าน ได้  9 หมูบ่้าน     

๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา                  

   จ านวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  พบว่าต าบลเกษมทรัพย์มีจ านวน

ประชากรทั้งสิ้น 3,631 คน  จ าแนกเป็นชาย 1,767  คน  หญิง 1,864 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  

349.13  คนต่อตารางกิโลเมตร  และมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น   1,019    ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่

นับถือศาสนาพุทธ 

๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ 

   ประชาชนรอ้ยละ....84.........ของประชากรต าบลเกษมทรัพย์ประกอบอาชีพเกษตรกร ทั้งนี ้   

 เนื่องจากสภาพภูมศิาสตร์ที่เหมาะสมกับ   การเพาะปลูก /การเลีย้งสัตว์ /การประมง      เป็นต้น    

ที่มา : (เกษตรอ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา) 

๑.๑.5 เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ) 

         องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญสามารถเดินทาง

ติดต่อกันระหว่างเทศบาลต าบลนกออก เทศบาลเมืองเมืองปัก และองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ได้อย่าง

รวดเร็ว โดยสามารถเดินทางได้ทางรถยนต์บนถนนทางหลวงชนบทและถนนหลวงหมายเลข ๓๐๔  

  ๑.๑.6 แหล่งแม่น้ าล าคลอง 

        องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ

ลุ่ม และมีแม่น้ าส าคัญไหลผา่นหลายสาย ได้แก่ 
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        ๑.๑.๖.๑ คลองล าเชียงสา ไหลผา่นพื้นที่หมู่บ้าน เริ่มจาก หมู่ที่ 8,๗ และปลายทางที่

หมู ่๑ และเข้าเขตพื้นทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

        ๑.๑.๖.๒ คลองทุ่งแฝก  ไหลผา่นพืน้ที่หมูบ่้านเริ่มจาก หมูท่ี่ 9 และสิน้สุดที่หมู่ที่ ๒ 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน  

 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหาด้านภัยแล้ง ท า

ให้ขาดแคลนน้ าเพื่อใช้อุปโภคและบริโภค สง่ผลท าให้หลายหมู่บ้านในต าบลเกษมทรัพย์ต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้น และได้จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนนิการขุดสระ,บ่อน้ า บ่อบาดาลและปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการ

ผลติน้ าประปาประจ าหมูบ่้าน ดังนี้ 

หมูบ้่าน สระน้ า(แหง่) บ่อบาดาล(บ่อ) 
ฝายทดน้ า

(แหง่) 
คลองธรรมชาต ิ หมายเหต ุ

หมู ่๑ หนองศาลา ๑   คลองขีน้าค  

หมู ่๒ เกษม 1  - คลองขี้นาค-  

หมู ่๓ ท่าเยี่ยม  1    

หมู ่๔ หลุมขา้ว 1     

หมู ่๕ เก่านางเหริญ 1 - -   

หมู ่๖ ปอนางเหริญ 1 - ๑   

หมู ่๗ โคกนางเหริญ 1     

หมู ่๘ ดอนมะเฟือง 1 1 1   

หมู ่๙ ตะครอ้ ๑ -  -  

: ข้อมูลแหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย 

    ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย 

 ๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย 

           สถานการณส์าธารณภัยที่เกิดขึน้ในพืน้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ส่วน

ใหญ่เกิดภัยจาก ภัยแล้งและไฟป่า โดยมีปัจจัยเสี่ยงมาจากพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ประกอบกับไม่มีระบบน้ า

ชลประทานในพื้นที่ มีเพียงคลองธรรมชาติสายเล็กๆ เพียง ๒ แห่ง และเป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญของต าบลเกษม

ทรัพย์ คือคลองล าเชียงสาและคลองทุ่งแฝก โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ 5,6,7 และ 8 ส่วนใหญ่จะประสบปัญหา

ภัยแล้งเป็นประจ าทุกๆ ปี ซึ่งจากสถานการณ์สาธารณภัยดังกล่าว ได้ส่งผลท าให้มีผู้ประสบภัยจ านวนมาก

ได้รับผลกระทบในการด ารงชีวิต และพืชผลทางการเกษตรเสียหาย ตลอดจนทรัพย์สินและชีวิตความเป็นอยู่

เป็นไปด้วยความยากล าบาก 

 ๑.๒.๒ สถิติภัย 

          สถานการณ์สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ที่ส าคัญที่เกิดขึ้น

และสร้างความสูญเสียต่อชีวติและทรัพย์สินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้ 
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     (1) อุทกภัย 

ตารางท่ี ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยขององค์การบรหิารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

วัน เดือน ป ี

ท่ีเกิดภัย 
สาเหตุการเกิดภัย 

พื้นที่ประสบภยั 

(หมู่บ้าน/ชุมชน) 

จ านวน

ครัวเรอืน 

ท่ีประสบภัย 

(ครัวเรอืน) 

เสียชีวิต 

(คน) 

บาดเจ็บ 

(คน) 

มูลค่าความ

เสียหาย 

(บาท) 

- - - - - - - 

 (ที่มา : งานป้องกันฯ อบต.เกษมทรัพย์ ข้อมูล  ณ  วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) 

        (2)  วาตภัย 

ตารางท่ี ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยขององค์การบรหิารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 

วัน เดือน ป ี

ท่ีเกิดภัย 

สาเหตุการ

เกิดภัย 

พื้นที่ประสบภยั 
 (หมู่บ้าน/ชุมชน) 

จ านวนบ้านเรอืน

เสยีหายท้ังหลัง 

(หลัง) 

จ านวนบ้านเรอืน

เสยีหายบางส่วน 

(หลัง) 

มูลค่าความ

เสยีหาย 

 (บาท) 

24 เม.ย.60 พายุฝน 2  2 5,300 

  (ที่มา : งานป้องกันฯ อบต.เกษมทรัพย์ ข้อมูล  ณ  วันที่ 2 พฤษภาคม 2560) 

     (3) ภัยแล้ง 

ตารางท่ี ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแล้งขององค์การบรหิารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

วัน เดือน 

ป ี

ท่ีเกิดภัย 

สาเหตุการ

เกิดภัย 

พื้นที่ประสบภยั 
(หมู่บ้าน/ชุมชน) 

จ านวน

ครัวเรอืนท่ี

ประสบภัย 

(ครัวเรอืน) 

พื้นที่การเกษตร

เสียหาย 
(ไร่) 

จ านวนสัตว ์

ท่ีรับ

ผลกระทบ 

(ตัว) 

มูลค่า 

ความ

เสยีหาย 

 (บาท) 

- - - - - - - 

 (ที่มา : งานป้องกันฯ  ข้อมูล  ณ  วันที่ 2 พฤษภาคม 2560) 

     (4) อัคคีภัย 

ตารางท่ี ๑-๔  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยขององค์การบรหิารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

วัน เดือน ป ี

ท่ีเกิดภัย 

สาเหตุการเกิด

ภัย 

พื้นที่ประสบภยั 

(หมู่บ้าน/ชุมชน) 

จ านวน

ครัวเรอืนท่ี

ประสบภัย 

(ครัวเรอืน) 

เสยีชีวิต 

 (คน) 

บาดเจ็บ 

(คน) 

มูลค่า 

ความ

เสยีหาย 

(บาท) 

12 มี.ค. 60 ความประมาท บ้านเกษม 1 - - 3,500 

 (ที่มา : งานป้องกันฯ อบต.เกษมทรัพย์ ข้อมูล  ณ  วันที่ 2 พฤษภาคม 2560)  
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    (๕) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ทั้งปี) 

ตารางท่ี ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 

พ.ศ. 

จ านวนครั้งท่ีเกิด

เหตุ 

(คร้ัง) 

สถานที่เกิด

เหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่าความ

เสียหาย 

(ล้านบาท) 

จ านวน

ผู้เสียชีวติ 

(คน) 

จ านวน

ผู้บาดเจ็บ 

(คน) 

๒๕๕๕ ๑๕ ถนน ๒๔,๓๐๔ - ๒๐  

๒๕๕๖ ๒๓ ถนน ๒๔,๓๐๔ - ๓๔  

๒๕๕๗ ๒๕ ถนน ๒๔,๓๐๔ - ๔๕  

๒๕๕๘ ๓๐ ถนน ๒๔,๓๐๔ ๑ ๓๗  

๒๕๕๙ ๒๙ ถนน ๒๔,๓๐๔ ๑ ๒๕  

รวม      

 (ที่มา : สถานีต ารวจภูธงปักธงชัย ข้อมูล  ณ  วันที่ 30 ธันวาคม 2559) 

 

๑.๓ การจัดล าดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

                        จากการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ภายใต้ฐานข้อมูลสถานการณ์สาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถี่การเกิดภัย และปัจจัยที่ท าให้เกิดความ

เสี่ยงจากสาธารณภัย สามารถจัดล าดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อยตามล าดับได้ ดังนี้  
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ตารางท่ี ๑-๖  :  ล าดับความเสี่ยงภัยขององค์การบรหิารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 

ล าดับ    

 ความเสี่ยงภัย 

 

ประเภทของภัย 
 

 

ลักษณะของการเกิดภัย 
 

1 ภัยแล้ง ไม่มรีะบบชลประทาน เป็นที่ราบสูงและราบลุ่ม และ มี

แหลง่น้ าธรรมชาตินอ้ย 

2 ไฟป่าและอัคคีภัย มีพื้นที่ปล่อยใหร้กร้างจ านวนมาก /การลักลอบเผาป่า 

เผาซังข้าวและหญ้าริมทาง 

3 อุทกภัยและดินโคลน

ถล่ม 

มีน้ าไหลหลากในพืน้ปลูกพืชไร่ และการถมพื้นที่ปิดกั้น

ทางระบายน้ าเดิม 

4 วาตภัย เกิดช่วงมรสุมประมาณช่วงเดือน มี.ค.-มิ.ย. เป็นประจ า

ทุกปี / เนื่องจากโครงสรา้งบ้านส่วนใหญ่ไม่แข็งแรง  

   

๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจ าปี  

       ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีการเกิดสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้งและเกิดขึ้นเป็นประจ า

ในช่วงระยะเวลาหน่ึง จึงท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์สามารถคาดการณ์การเกิดภัยได้มากขึ้น 

ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า (ระบุเฉพาะประเภทภัยที่เกิดขึน้ในพื้นที่) นอกจากนี้ภัยจากการ

คมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเป็นสาธารณภัยที่เกิดบ่อยครั้งมากขึ้น ซึ่งการคาดการณ์ท าได้ยากเพราะ

เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ เว้นแต่ในบางช่วงระยะเวลาหากมีการใช้ถนนมาก เช่น เทศกาลต่างๆ ก็มีแนวโน้ม

จะเกิดมากขึ้น 
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ปฏทิินสาธารณภัยขององค์การบรหิารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
ตารางที่ ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยขององค์การบรหิารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

  เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า อบต.

เกษมทรัพยจ์งึท าปฏิทินสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังน้ี 

 

ภัย/เดือน 
ระยะเวลาที่เกิดภัย 

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 
            

ภัยแล้ง   ฤดู

แล้ง 
         

พายุ 

ฤดูร้อน 

            

อัคคีภัย 
ปี

ใหม ่
ตรุษจีน         ลอย

กระทง 
ปี

ใหม ่

อุบัติเหตุทางถนน 
 
ปี

ใหม ่

   
สงกรานต์ 

   

เข้าพรรษา 
  ออก

พรรษา 
  

ปี

ใหม ่

ภัยหนาว             

(สามารถปรับเพิ่มหรือลดปฏทิินสาธารณภัยประจ าปีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ภัยทีเ่กดิขึ้นในพื้นที)่ 

หมายเหตุ : ………..……… เฝ้าระวังตลอดทั้งปี 
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บทที่ ๒ 

แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
    ปัจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุ่งเน้นให้ความส าคัญมากขึ้นกับ 

การด าเนินการอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับ “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย” (Disaster 

Risk Management : DRM) ซึ่งประกอบด้วย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction 

: DRR) ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟื้นฟู (Recovery) 

    ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย 

ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การ

บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ 

แหง่พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 

“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ า 

การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท าให้

เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย   แก่

ทรัพย์สินของประชาชน หรอืของรัฐ และใหห้มายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย” 

              ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย 

ระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ จ านวนประชากร ขนาดของภัย ความ

รุนแรง ผลกระทบและความซับซ้อนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ที่ผู้มีอ านาจตาม

กฎหมาย    ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก โดย

แบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี ้

ตารางที่ ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบญัญัติปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พ.ศ.๒๕๕๐ 

ระดับ การจดัการ ผูม้ีอ านาจตามกฎหมาย 

๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก 
ผู้อ านวยการอ าเภอ ผู้อ านวยการท้องถิ่น ควบคุมและ

สั่งการ 

๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ผูอ้ านวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

๓ สาธารณภัยขนาดใหญ่ 
ผูบ้ัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

๔ 
สาธารณภัยร้ายแรงอย่าง

ยิ่ง 

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

ที่มา : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติป้องกันและ

บรรเทา     สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเข้าด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต

พื้นที่โดยเร็วเป็นล าดับแรก มีอ านาจสั่งการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและ

อาสาสมัคร รวมทั้งติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ประเมินโอกาสการขยายความรุนแรงของภัย เพื่อรายงาน

นายอ าเภอให้เสนอ  ต่อผู้วา่ราชการจังหวัดพิจารณาประกาศหรอื ยกระดับของภัยจากสาธารณภัยขนาดเล็ก

เป็นสาธารณภัยขนาดกลางต่อไป 

    ๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

                 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์       

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศมีความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจ

เกิดขึ้น โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นการสร้างมาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสา

ธารณภัยของประเทศ โดยให้ท้องถิ่น ชุมชน และภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจาก

สาธารณภัยน าไปสู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน รวมทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสังคมและท้องถิ่นเพื่อมุ่งเข้าสู่ 

“การรูร้ับ – ปรับตัว – ฟื้นเร็วทั่ว – อย่างยั่งยืน” (Resilience) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร ์ได้แก่ 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การมุง่เน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การเพิ่มประสทิธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การส่งเสริมความร่วมมอืระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

   เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และ 

จัดการกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ท าให้เกิดความ

เปราะบาง และเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการปัญหาในปัจจุบัน รวมถึง

ป้องกัน    ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

   เป็นการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยการ

จัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบ   

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทรัพยากร

สภาพแวดล้อม สังคม และประเทศ ให้มผีลกระทบน้อยที่สุด 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 

   เป็นการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีวิต และสภาวะวิถีความเป็นอยู่ของชุมชน       

ที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)

ตามความเหมาะสม โดยการน าปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาด าเนินการฟื้นฟู ซึ่งหมาย

รวมถึงการซ่อมสรา้ง (reconstruction) และการฟื้นสภาพ (rehabilitation) 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสา

ธารณภัย  

   เป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ได้มาตรฐานตามหลัก

สากล โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการ

จัดการ   ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ โดยค านึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือด้าน

มนุษยธรรม          และประเพณีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบความรว่มมอืระหว่างประเทศเป็นส าคัญ 

  แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ พ.ศ. 

2560 ฉบับนีมุ้่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและ

ความปลอดภัย   ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากใน

การเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย หากได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปัญญา

ท้องถิ่นก็ 

จะสามารถท าให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วมของคนหลากหลายกลุ่ม

ในชุมชน 

      ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

   งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์ จะมีทีม่าจาก 2 แหล่งงบประมาณ ได้แก่  

   (๑) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ (โครงการที่ใช้

งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น) 

   (๒) งบประมาณอื่นๆ (งบกลางขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์) 

  ๒.๔.๑ ภาวะปกติ 

           (๑) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้จัดท ากรอบการจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ โดยก าหนดให้มีรายละเอียด 

ดังนี ้

       - แผนและขั้นตอนขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ในการจัดการให้มี

เครื่องหมายสัญญาณ หรอืสิ่งอื่นในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรอืจะเกิดสาธารณภัย 

       - แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ 

เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

         (๒) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ได้ตั้งงบกลาง ให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุ   

สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 

  ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เมื่อเกิดหรอืคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 

           องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ น าเงินงบประมาณของหน่วยงานที่ได้เตรียมไว้ 

ไปใช้จ่ายเพื่อบรรเทา/ ช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเป็นล าดับแรก ทั้งนี้ หาก
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งบประมาณไม่เพียงพอ ให้โอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอื่นที่ยังไม่มีความ

จ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่าย ไปตั้งเป็นงบประมาณส าหรับจ่ายเพิ่มเติมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์ว่า

ด้วยการตั้งงบประมาณ เพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๒-๑ : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ อบต.เกษมทรัพย์ 

 

   ๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์ 

         ในการด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ในองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  จะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องในการอ านวยการ ควบคุม สั่งการ และ

ประสานการปฏิบัติตั้งแต่ระดับประเทศ ซึ่งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเกษมทรัพย์ต้องมีการเชื่อมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาด าเนินการ รวมทั้งการประสานกับ

หน่วยงานบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับอ าเภอ และระดับจังหวัดด้วย 

 ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย 

          (๑) คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) 

      มีหน้าที่ก าหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการ

พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชนให้มี

ประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ตามที่ระบุ ในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่ง

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

          (๒) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณอื่นๆ  

งบประมาณเหลือจ่าย/งบประมาณ

แผนงานโครงการอื่นที่ยังไม่มี ความจ า

เป็นไปตั้งเป็นงบประมาณส าหรับจ่าย

เพิ่มเตมิ 

งบกลางประเภทเงนิส ารองจ่าย 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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      มีหน้าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะ

แนวทางปฏิบัติและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีองค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ตามระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

          (๓) คณะกรรมการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

      มีหน้าที่จัดท าแผนการป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอต่อ          

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อประกาศใช้ต่อไป โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา ๑๗       

แหง่พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ 

          (๑) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 

      ท าหน้าที่บั งคับบัญชา อ านวยการ ควบคุม ก ากับ ดูแล และประสาน           

การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละ

ระดับ   โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ           

และปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง่ชาติ 

      ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่  (ระดับ ๓) มี รั ฐมนตรี ว่ าการ

กระทรวงมหาดไทย และกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) มีนายกรัฐมนตรีหรือรอง

นายกรัฐมนตรทีี่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ 

          (๒) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 

      ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้อ านวยการกลาง เป็น

ผูอ้ านวยการ มีความรับผดิชอบ ดังนี้ 

      (๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติการของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของสรรพก าลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อม     

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยทั้งระบบ 

      (๒.๒) ภาวะใกล้เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ 

รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัย พร้อมทั้งรายงานและเสนอ

ความเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดั บการ

จัดการสาธารณภัยเพื่อตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ

เป็นการประกอบก าลังในการเริ่มปฏิบัติการ 

      (๒.๓) ภาวะเกิดภัย อ านวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการ

จัดการสาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยกลางรับผิดชอบในการอ านวยการ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนกองอ านวยการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ รวมทั้งติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ 

รายงานสถานการณ์และแจ้งเตือน พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยแห่งชาติ เพื่อตัดสินใจยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และนายกรัฐมนตรี
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หรือรองนายกรัฐมนตรี        ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง 

(ระดับ ๔) 

     ทั้งนี ้ใหก้องอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ท าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่ง

ในศูนย์ประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณียกระดับเป็น   

การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) 

          (๓) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 

      ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อ านวยการ รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดที่ผู้วา่ราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อ านวยการ 

          (๔) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.

กทม.) 

      ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดท าแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยง

ภัยให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมทั้งด าเนินการสนับสนุน       

การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่

รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อ านวยการ เป็นผู้รับผิดชอบ มีอ านาจหน้าที่และ

แนวทางปฏิบัติตามหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี ้

องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามที่ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด 

          (๕) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ (กอปภ.อ.) 

      ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าราชการ

จังหวัดหรือกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอ าเภอ เป็น

ผูอ้ านวยการ 

 (๖) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ 

ประกอบด้วย 

(๖.๑) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 

ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

และเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ของเมืองพัทยาให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี           

และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอบางละมุง รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัด  

และผู้อ านวยการอ าเภอ ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        

ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบุชื่อ อปท. ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง) หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้อง

ขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา เป็นผู้อ านวยการ 
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(๖.๒) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./กอปภ.ทม./

กอปภ.ทต.) 

 ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุเมื่อเกิดสา

ธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (ระบุชื่อ ทน./

ทม./ทต.) ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา และ

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอปักธงชัย รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและ

ผูอ้ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ตดิต่อหรอืใกล้เคียงหรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายก (ระบุชื่อ

นายก อปท.) เป็นผู้อ านวยการ 

 (๖.๓) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล (กอปภ.

อบต.)  

ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสา

ธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรบริหารส่วนต าบล 

เกษมทรัพย์ ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอ 

ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลนกออก และองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมี

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้อ านวยการ 

  การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทที่ ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย) 

   เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ขึ้น โดยมีผู้อ านวยการ

ท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและสั่งการ เพื่อท าหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่

ภาวะปกติ พร้อมทั้งประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และประสานความ

ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ พร้อมทั้งให้รายงานผู้อ านวยการอ าเภอในเขตพื้นที่ 

(นายอ าเภอปักธงชัย) ทราบทันที  

   หากประเมินสถานการณ์สาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นในการเข้าจัดการกับสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็วแล้วและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สา

ธารณภัยได้โดยล าพัง ให้รายงานให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือ กองอ านวยการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ  
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กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อ าเภอ (กอปภ.อ.) 

ผู้อ านวยการอ าเภอ 

(นายอ าเภอ) 

 

 

 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวดั (กอปภ.จ.) 
ผู้อ านวยการจังหวัด 

(ผู้ว่าราชการจังหวัด) 

รองผู้อ านวยการจังหวัด 

(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

 

กองบัญชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิ

(บกปภ.ช.) ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย) 

กองอ านวยการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนต าบล (กอปภ.อบต.) 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

(นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล) 

ผู้ชว่ยผู้อ านวยการท้องถิ่น 

(ปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบล) 

กรณีเกดิสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

กองอ านวยการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

(นายกเมืองพัทยา) 

ผู้ชว่ยผู้อ านวยการท้องถิ่น 

(ปลัดเมืองพทัยา) 

กองอ านวยการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.) 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

(นายกเทศมนตร)ี 

ผู้ชว่ยผู้อ านวยการท้องถิ่น 

(ปลัดเทศบาล) 

นายกรัฐมนตร ี

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 

ผู้อ านวยการกลาง  

(อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 

(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) 

รองผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 

(ปลัดกรุงเทพมหานคร) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 

(ผู้อ านวยการเขต) 
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   ๒.๖  การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

    (เมื่อเกิดหรอืคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 

          บทบาทภารกิจ 

 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์ เพื่อท าหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้ง

ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาค

ส่วนในการจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีด

ความสามารถโดยล าพัง ให้ขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต

พื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ โดยมีผู้อ านวยการ

ท้องถิ่น เป็นผูค้วบคุมและสั่งการ 

 

 

 

 

 ภาวะปกติ              ภาวะฉุกเฉิน 

             (ไม่เกิดสาธารณภัย)               (เมื่อเกิดหรอืคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๒-๓ : องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

   ๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

                 ๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอ าเภอและจังหวัด 

          (1) จัดเจ้าหนา้ที่ประสานอ าเภอและจังหวัด ในช่วงระยะขณะเกิดภัย พร้อมทั้งรายงาน

สถานการณส์าธารณภัยทีเ่กิดขึ้นตามข้อเท็จจรงิเป็นระยะๆ 

           (2) กรณีสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรงให้ประสานขอก าลังสนับสนุนจาก        

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ/จังหวัด ตามล าดับ 

            ๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้างเคยีง 

ผู้อ านวยการท้องถ่ิน 

(นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเกษมทรัพย)์ 
 

จัดต้ัง ศูนย์ปฏิบัตกิารฉุกเฉนิ 

(อบต.เกษมทรัพย)์ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(อบต.เกษมทรัพย)์ 

ผู้อ านวยการท้องถ่ิน 

(นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์

/นายกเมืองพทัยา) 

การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ 
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           (1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ของ อบต.เกษมทรัพย์ และสาธารณภัยมีความ

รุนแรงขยายเป็นวงกว้าง ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น อบต.เกษมทรัพย์ รายงานผู้อ านวยการอ าเภอ พร้อมทั้ง

ประสานกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท. ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง) 

เพื่อให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึน้ 

           (2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ซึ่งมี

พื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ให้การสนับสนุนการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึน้ เพื่อเป็นการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานรว่มกัน 

๒.๗.๓ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ 

         ในการปฏิบัตกิารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารนัน้  

จะต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกอง

อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์และศูนย์ปฏิบัติการ

ฉุกเฉินท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ กับ หน่วยทหารในพื้นที่(มทบ. ๒๑) ทั้งนี้ ฝ่ายทหาร

อาจพิจารณาจัดตั้งศูนย์ประสานงานหรือศูนย์ปฏิบัติงานร่วมระหว่างพลเรือนกับทหาร ขึ้นอยู่กับระดับ

ของหน่วยและสถานการณ์สาธารณภัยนั้นๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติสอดคล้องกับแผนการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา  

พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อตกลงว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างผู้อ านวยการจังหวัดกับ

หน่วยงานทหารในพื้นที่ ทั้งนี้รายละเอียดการแบ่งมอบพื้นที่ในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติของหน่วย

ทหารปรากฏตาม ภาคผนวก ฑ 

๒.๗.๔ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล 

         กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์เป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด  ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้สามารถติดต่อ

ประสานงาน สั่งการ รายงาน การปฏิบัติ และสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง 

รวดเร็ว และเชื่อถือได้ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

         (๑) จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบล

เกษมทรัพย์ (กรณีเกิดสาธารณภัย) เพื่อร่วมปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือ

สงเคราะหผ์ูป้ระสบภัยให้เป็นไปอย่างมเีอกภาพ 

         (๒) จัดท าแผนประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล และให้องค์การสาธารณกุศล       

ในจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับ อบต.เกษมทรัพย์ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์และบุคลากรที่

สามารถปฏิบัติภารกิจได้ 

         (๓) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์และโรงพยาบาลปักธงชัย ร่วมกับองค์การ  

สาธารณกุศลจัดท าแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เพื่อการ

ปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแตล่ะระดับ 
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         (๔) กรณีที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ถ้าองค์การสาธารณกุศลไปถึงพื้นที่ประสบภัย

ก่อน เจา้หนา้ที่ผู้รับผดิชอบ ให้กั้นเขตพืน้ที่อันตรายและกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยังพื้นที่อันตราย พร้อม

ทั้ง  แจ้งหนว่ยงานหรอืเจ้าหนา้ที่ผู้รับผดิชอบโดยทันที เพื่อด าเนนิการควบคุมสถานการณส์าธารณภัย 

            (๕) กรณีที่ได้รับการประสานจาก อบต.เกษมทรัพย์ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น 

ต ารวจ เทศบาล เป็นต้น ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และให้รายงานตัว      

ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หรือผู้อ านวยการท้องถิ่น เพื่อรับมอบหมาย

ภารกิจในการปฏิบัติการ 

         (๖) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ให้องค์การสาธารณกุศล องค์กรเอกชน ช่วยเหลือ     

เจ้าหนา้ที่หรอืหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ และพื้นที่รองรับการอพยพ 

ประสานหน่วยแพทย์และพยาบาล อีกทั้งให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้ง

ล าเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลปักธงชัย รวมทั้งอพยพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยไปยังที่ปลอดภัย

หรอืพืน้ที่รองรับการอพยพ 

ตารางที่ ๒-๒ : รายนามภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่ อบต.เกษมทรัพย์ 

 

ล าดับที่ รายนามภาคประชาสังคม 

และองค์การสาธารณกุศล 

โทรศัพท์/โทรสาร รายชื่อผู้ประสานงาน 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

 

 มูลนิธิ ฮุก ๓๑ อ าเภอปักธงชัย 

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

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

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

๐-๔๔๒๖-๐๔๘๖ 

วิทยุสื่อสาร 

๑๖๘.๗๗๕ MHz 
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บทที่ 3 

การปฏบิัติก่อนเกิดภัย 
 

  ๓.๑ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

        แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์ ฉบับนี้ มุ่งด าเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการ

ป้องกัน     และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้บรรลุผลส าเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเป้าหมาย

ส าคัญในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนในพื้นที ่ตามแนวทางในการด าเนินงานด้านการป้องกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย 

และการเตรียมความพร้อม ดังนี้ 

        ยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับ

ผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และการบริหารจัดการปัจจัยที่เป็น

สาเหตแุละผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อก าหนดนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถลดความ

ล่อแหลม ลดปัจจัยที่ท าให้เกิดความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งใน

การจัดการปัญหา โดยมีเป้าหมายในการลดความเสี่ยงที่มีอยู่ในชุมชนและสังคมในปัจจุบัน รวมถึงป้องกัน

ความเสียหาย   ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

    ๓.๒ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  3.2.1 นิยามความเสี่ยง 

           ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัย ท าให้

เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และภาคบริการต่างๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วง

เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต ซึ่งสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ความ

เสี่ยง ได้แก่ ภัย ความล่อแหลม ความเปราะบาง และศักยภาพ ดังนี้ 

 

ความเสี่ยง (Risk)  =  ภัย (Hazard) x ความล่อแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง(Vulnerability) 

      ศักยภาพ (Capacity) 

 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยง, การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง 

กระบวนการก าหนดลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดขึ้นและประเมิน

สภาวะการเปิดรับต่อความเสี่ยง (exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)   ใน

การรับมือของชุมชนที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวติและทรัพย์สิน การด ารงชีวติและสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์

ความน่าจะเป็นในการเกิดผลกระทบจากภัยในพื้นที่หนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยง

อย่างมีระบบ 
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   ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระท าของมนุษย์ที่อาจ

น ามาซึ่งความสูญเสียต่อชีวติ ทรัพย์สิน ตลอดจนท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่างๆ 

หรอืองค์ประกอบใดๆ มีที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่เสี่ยงและอาจได้รับความเสียหาย 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ท าให้ชุมชนหรือสังคม

ขาดความสามารถในการปกป้องตนเอง ท าให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟื้นฟูได้อย่าง

รวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านีม้ีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิดสาธารณ

ภัย และอาจเป็นปัจจัยที่ท าให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น 

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถที่จะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ

ความสามารถที่อาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากขึ้น 

๓.๒.๒ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน 

ได้แก่   ขั้นที่ ๑ การท าความเข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบัน ความต้องการในการประเมินความเสี่ยง และพิจารณาถึง

ข้อมูลในอดีต ขั้นที่ ๒ การประเมินภัย ขั้นที่ ๓ การประเมินความล่อแหลม ขั้นที่ ๔ การวิเคราะห์ความ

เปราะบางและศักยภาพ ขั้นที่ ๕ การวิเคราะห์ผลกระทบและระดับความเสี่ยง ขั้นที่ ๖ การจัดท าข้อมูลความ

เสี่ยงและแนวทาง         ในการจัดการและลดความเสี่ยง ขั้นที่ ๗ การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

           ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์จัดทีมประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อเข้าส ารวจพื้นที่และจัดเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงจาก

เหตุการณ์สาธารณภัยและเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะ

เกิดขึ้น เพื่อประกอบการตัดสินใจสั่งการในการรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่ (๑) การก าจัด

ความเสี่ยง (การป้องกันหรอืหลีกเลี่ยง) (๒) การแก้ไขปัญหาความเปราะบางและความล่อแหลม (การลดผลกระทบ)  

(๓) การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย และ (๔) การถ่ายโอนหรอืแบ่งปันความเสี่ยง 

        ทั้งนี้ ตัวอย่างของทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงตามกลยุทธ์ข้างต้น ในกรณี

แผน่ดินไหว พายุโซนรอ้น และอุทกภัย แสดงในตารางที่ ๓-๑ 

 

ตารางที่ ๓-๑ : ตัวอย่างของประเภททางเลือกในการจัดการความเสี่ยง กรณแีผ่นดินไหว พายุโซนร้อน และ

อุทกภัย 

 

ประเภทของ

ภัย 

ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ 

การป้องกัน/

หลีกเลี่ยง 

การลดผลกระทบ การเตรยีม 

ความพร้อม 

การถ่ายโอนหรือ

แบ่งปันความเสี่ยง 

แผ่นดินไหว 

(ตัวอย่าง) 

ยา้ยสิ่งก่อสร้าง

และโครงสร้าง

ท่ีเปราะ บาง

ใชว้ัสดุและวิธีการ

ก่อสร้างท่ีทนต่อ

แผ่นดนิไหว     ออก

การวางแผนเฉพาะกิจฉุกเฉิน         ซึ่งครอบคลุมท้ัง

บริเวณการเฝ้าระวังแผ่นดินไหว      การซ้อมรับมอื

แผ่นดนิไหว      การจัดเตรียมสิ่งของยังชีพและสิ่งของ

ประกันความเส่ียง

จากแผ่นดินไหว การ

รวมกลุม่   ความ
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ประเภทของ

ภัย 

ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ 

การป้องกัน/

หลีกเลี่ยง 

การลดผลกระทบ การเตรยีม 

ความพร้อม 

การถ่ายโอนหรือ

แบ่งปันความเสี่ยง 

ท้ังหมดจาก

บริเวณพื้นท่ี

เสี่ยงสูง ซึ่งจะ

ได้รับผล 

กระทบจากแรง

สั่น และบริเวณ

เสี่ยงตอ่ทราย

เดอืดหรือทราย

เหลว 

กฎหมายควบคุม

สิ่งกอ่สร้าง การ

ซ่อมแซมและเสริม

ความแข็งแรงอาคาร 

การวางแผนการใช้

ท่ีดนิ      โดย

ค านึงถึง   ความ

เสี่ยง 

ส ารองจ่าย การฝึกทีมค้นหาและชว่ยเหลอื         การ

ให้ความรู้แกป่ระชาชน 

 

เสี่ยง เงนิทุนส าหรับ

ซ่อมสร้าง และ

กองทุน     ออม

ทรัพย์ชุมชนส าหรับ

การซ่อมสร้างและ

ฟื้นสภาพ 

พายโุซน

ร้อน 

และอทุกภัย 

(ตัวอย่าง) 

ยา้ยชุมชนท่ีสุม่

เสี่ยงออกห่าง

จากชายฝั่งและ

เส้นทางพายุ 

รวมถึงบริเวณ

พื้นท่ีต่ าซึ่งเสี่ยง

ตอ่อุทกภัย 

ก่อสร้างแนวก าบัง

ลมหรือใชพ้ื้นท่ี  ทาง

ธรรมชาติ     ในการ

ลดแรงลม ก่อสร้าง

คันดนิหรือเขื่อนหรือ

ก าแพงคลื่น และ

อื่นๆ เป็นแนวกั้นน้ า        

ยกอาคารให้บริเวณ

เสี่ยงตอ่น้ าท่วม   อยู่

เหนอืระดับน้ า  ท่ี

คาดการณไ์ว ้ใชแ้นว

ก าบังธรรมชาติ เชน่ 

ป่าชายเลน วางแผน

ท่ีดนิ เป็นตน้ 

การเฝ้าระวัง     การพยากรณ์    การเตอืนภัย

ล่วงหนา้ส าหรับพายุไต้ฝุ่น        การเตอืนภัยน้ าทว่ม

ล่วงหนา้         การจัดการและ การวางแผนอพยพ 

การจัดเตรียมสิ่งของยังชีพ     การหาที่หลบพายุไต้ฝุ่น

และก าหนดศูนย์อพยพฉุกเฉนิ 

ประกันความเส่ียง

อุทกภัย ประกัน

ผลผลิตจากภัยพบัิต ิ

เงินทุนเพื่อการซ่อม

ซ่อมสร้าง หรอื

กองทุนออมทรัพย์

ของชุมชนส าหรับ

การซ่อมสร้าง

โครงการรับซื้อบ้าน

ในพืน้ท่ีน้ าท่วมถึง 

 

 

  รายละเอียดเรื่องการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ 

www.disaster.go.th./หน่วยงานภายใน/กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ดาวน์โหลด /ส่วน

นโยบายภัยธรรมชาติ 
 

    ๓.๓ พื้นที่เสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  เมื่อมีการวิเคราะหค์วามเสี่ยง หรือการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแล้วจะท าให้ทราบ

ถึงพื้นที่เสี่ยงภัยและปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งจะท าให้สามารถก าหนดแนวทางในการลด

ความเสี่ยงจากสาธารณภัยได้ตรงกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น น าไปสู่การลดความเสี่ยงอย่างยั่งยืน ที่หมู่บ้าน/

ชุมชนมีวิธีการ    รู้รับ การปรับตัวในการรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การก าหนด

กิจกรรม โครงการหรือแผนงานที่ก าหนดจากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของพื้นที่หนึ่งๆ เพื่อลด

http://www.disaster.go.th./หน่วยงานภายใน/กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ดาวน์โหลด/ส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ
http://www.disaster.go.th./หน่วยงานภายใน/กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ดาวน์โหลด/ส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ
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โอกาสในการได้รับผลกระทบ  จากสาธารณภัยที่สามารถคาดการณ์ได้ในปัจจุบัน และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด

ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในอนาคต  

 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน

เขตต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย ซึ่งมีหมู่บ้านที่เป็นพืน้ที่เสี่ยงภัย และปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดความ

เสี่ยงจากภัยต่างๆ ดังตอ่ไปนี้ 

ตารางที่ ๓-๒ : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ อบต.เกษมทรัพย ์

 

ประเภทของ

ภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย ปัจจัย/สาเหตุ 

ทีท่ าให้เกดิ

ความเสี่ยง

จาก 

สาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 

การลดความเสี่ยง 

จากสาธารณภัย 
เสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงต่ า 

อุทกภัย 
หมูท่ี่ 

9,4,3,2,8 

หมูท่ี่ 

1,5 

หมูท่ี่ 

7 

พื้ นท่ี ลาดเป็ น

แอ่ ง , มี คลอง

ธรรมชาติ ไหล

ผ่ า น  ก ารถม

พื้นท่ีปิดกั้นทาง

น้ า ไม่มีท่ีระบาย

น้ า 

ขุดลอกคลอง/ สร้าง

ทางระบายน้ า  ขุด

สระเพื่อให้เป็นท่ีเก็บ

กักน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

ก าหนดผังเมอืง 

ภัยแล้ง 
หมูท่ี่  

7,8 

หมูท่ี่ 

1,2 

หมูท่ี่ 

9 

ไม่ มี แหล่ งกั ก

เก็ บน้ า เป็ นท่ี

ราบค่อนข้างสูง 

ไ ม่ มี ล า ห้ ว ย

คลองน้ าไหลผ่าน 

ขุดสระห รือจั ดหา

แหล่งกักเก็บน้ าใน

พื้ น ท่ี ส า ธ า ร ณ ะ

เพิ่มเตมิ 

วาตภัย 
หมูท่ี่  

๓,๔,๕,๖ 

หมูท่ี่ 

- 

หมูท่ี่ 

- 

ลั ก ษ ณ ะ ก า ร

สร้างท่ีอยู่อาศัย

ส่ ว น ใ ห ญ่ ไ ม่

แข็งแรง ปลูก

ต้นไม้ใกลบ้้าน  

แนะน าวิ ธีการปลูก

ส ร้ า ง บ้ า น  แ ล ะ

แ น ะ น า ก า ร ป ลู ก

ต้นไม้เพื่อบังทิศทาง

ลม  

อัคคีภัย 
หมูท่ี่  

7 

หมูท่ี่ 

9,4,3 

หมูท่ี่ 

1,2,5 

ชุ ม ช น บ้ า น

ห น า แ น่ น        

มีพื้น ท่ี เ ป็นป่า

และรกรา้ง  

ประชาสัมพันธ์ ขอ

ความร่วมมอื และจัด

ให้ฝึกอบรมและซ้อม

แผนเป็นประจ า 

สารเคมีและ

วัตถุอันตราย 
หมูท่ี่  

๕ 

หมูท่ี่ 

1,9 

หมูท่ี่ 

3,4,6,7,8 

มีฟาร์มเลี้ยงไก่

อยู่ใกล้เคียง 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ก าลัง

พลให้มีความพร้อม และมี

การพัฒนาองค์ความรู้อยู่

เป็นประจ าและตลอดเวลา 
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: การวเิคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  (ให้ด าเนินการในบริบทของสภาพพื้นที่และสภาวะแวดล้อมในท้องถิ่น/ชุมชน) 

ประเภท

ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย  

ปัจจัย/สาเหตุ ที่ท าให้เกดิ      

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 

การลดความเสี่ยง 

จากสาธารณภัย 

 

เสี่ยงสูง  เสี่ยง         

ปานกลาง  

เสี่ยงต่ า  

อุทกภัย 

หมูท่ี่   ๑,

4,3,2,๙,

5,,6,8 

 

หมูท่ี่ 

 

หมูท่ี่ 

7 

 

- เป็นพื้นท่ีราบลุ่มต่ า มีแม่น้ า

หลายสาย 

พื้นท่ีเสี่ยงบางจุดไม่มีพนังหรือ

เขื่อนกั้นตลิ่ งหรือฝายกั้นน้ า 

โดยเฉพาะพืน้ท่ีหมู่ท่ี 6,8 

- ประชาชนส่วนใหญ่มีการถม

ท่ีดินเพื่อปลูกบ้านพักอาศัย ท า

ให้ปิดกั้นทางระบายน้ าและไม่

สามารถระบายน้ าได้ 

- ยังไม่มีทางระบายน้ าในชุมชน

เพื่อการระบายน้ า ท่ี ท่วมขั ง

ภายในหมูบ้่าน 

 

 

- ขุดลอกแหล่งน้ าเป็นประจ าทุกปี 

- ชุมชน/หมู่บ้าน แจ้งประชาสัมพันธ์

ห้ามถมพื้นท่ีในลักษณะท่ีปิดกั้นทาง

ระบายน้ าภายในชุมชนมีการฝึกการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็น

ประจ า 

- จัดท ารางระบายน้ าภายในชุมชน

หมูบ้่านให้เป็นระบบ 

- สนับสนุนเครื่องมือให้มีมาตรฐานได้

อย่างเพยีงพอและรวดเร็ว 

ภัยแลง้ 
หมูท่ี่  

7,8 

หมูท่ี่ 

1,2 

หมูท่ี่ 

9 

- พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีทาง

เกษตร เกษตรกรจึงมีความ

ต้องการใช้น้ า   ในปริมาณมาก

และต่อเนื่องท้ังปี ในทุกพื้นท่ี

ต าบลเกษมทรัพย์ 

- แ ห ล่ ง กั ก เ ก็ บ น้ า เ พื่ อ

การเกษตร  มีน้อย รวมท้ัง

แ ม่ น้ า ล า ค ล อ ง ท่ี ตื้ น เ ขิ น 

โดยเฉพาะพืน้ท่ี  

- มีระบบฝายกั้นน้ าและจัดหาแหล่ง

น้ า เ พิ่ ม เ ติ ม แ ล ะ จั ด ท า ร ะ บ บ

ชลประทานเพิ่มเตมิในพื้นท่ี 

- ขุดลอกหรือพัฒนาแหล่งน้ าท่ีมีอยู่

เดิมเพื่อกักเก็บน้ าไว้ใชใ้นช่วง ฤดูแลง้ 

- มกีารรณรงค์ในการอนุรักษ์

ทรัพยากร ธรรมชาติและขยายพืน้ท่ี

ป่า เช่น  การปลูกปา่ในพืน้ท่ีใหม้าก

ยิ่งขึน้ 

วาตภัย 
หมูท่ี่  

๓,๔,๕,๖ 

หมูท่ี่ 

- 

หมูท่ี่ 

- 

- ลักษณะภูมิอากาศโดยท่ัวไป      

อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 

โดยเฉพาะพืน้ท่ี หมูท่ี่ 

  1,5,7,8,9 

- บุคลกรท่ีมีความรู้ด้านสา

ธารณภัยไม่เพยีงพอ  

- อาคารบ้านเรือน และ

สภาพแวดลอ้มขาดการบ ารุง

ดูแลรักษาให้เกิดความปลอดภัย 

ทุกหมู่บ้าน 

- แจ้งให้ตดิตามสภาพภูมอิากาศ

โดยเฉพาะ ชว่งฤดูมรสุมท่ีจะเกดิเหตุ

วาตภัย 

- จัดหลกัสูตรอบรมและให้ความรู้แก่

บุคลากรท่ีเป็นกลุ่ม ตามเป้าหมายให้

ครบถ้วน 

- มกีารปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งปลูก

สร้างต่างๆ ให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรง 

สามารถทนต่อลมพายุได้ 
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ประเภท

ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย  

ปัจจัย/สาเหตุ ที่ท าให้เกดิ      

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 

การลดความเสี่ยง 

จากสาธารณภัย 

 

เสี่ยงสูง  เสี่ยง         

ปานกลาง  

เสี่ยงต่ า  

อัคคีภัย 
หมูท่ี่  

7 

หมูท่ี่ 

9,4,3 

หมูท่ี่ 

1,2,5 

- ประชาชนบางส่วนยังขาด

ความตระหนักในการดูแลความ

ปลอดภยัเร่ืองการใช้ไฟฟา้  

- ประชาชนส่ วนใหญ่ยั ง ไม่

ท ร า บถึ ง แ น วท า งปฏิ บั ติ ท่ี

ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัยขึน้  

- ส่วนใหญ่มักเกิดในพื้นท่ีป่ารก

ร้าง รินทาง พื้นท่ีเกษตรกรรม

ในช่วงฤดูแล้งมักมีการจุดไฟใน

พื้นท่ีดังกล่าว โดยไม่ได้ท าแนว

ป้องกันไฟ 

- มกีารอบรมให้ความรู้ความเข้าใจใน

เร่ืองอัคคีภัย 

- มกีารฝึกการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยด้านอัคคีภัยเป็นประจ าทุกปี 

และให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยทุก

ประเภทแก่ประชาชน 

สารเคมี

และวัตถุ

อันตราย 

 

หมูท่ี่  

๕ 

หมูท่ี่ 

1,9 

หมูท่ี่ 

3,4,6,7,8 

- มฟีาร์มเลีย้งไก่อยู่ใกล้เคียง - มีแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาภัยจากสาร เคมี และวั ตถุ

อันตรายของ อปท. 

- มกีารฝึกการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

สารเคมีและวัตถุอันตราย 

 

หมายเหตุ : ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประเมินค่าความเสี่ยง (สูง/ปานกลาง/ต่ า) ตามภาคผนวก ญ 

      ๓.๔ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

        ๓.๔.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ 

                 เนื่องจาก อบต.เกษมทรัพย์ มีพื้นที่ประมาณ 10.40 ตารางกิโลเมตร สาธารณภัยที่

ส่งผลกระทบ ได้แก่ ภัยแล้ง อัคคีภัย น้ าท่วมฉับพลันและไหลหลาก วาตภัย และภัยอื่นๆ ตามที่วิเคราะห์

ความเสี่ยงไว้ในบทที่ ๑ จงึให้ความส าคัญกับแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

                 (๑) ด้านโครงสรา้ง 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ได้พิจารณาโครงสร้างที่สอดคล้องกับสภาพ

พืน้ที่เสี่ยงภัยแล้วและได้จัดสร้าง (ระบุถึงสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ในพื้นที่ อปท. ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย อาทิ อาคาร เขื่อน ก าแพง ประตูระบายน้ า เส้นทางคมนาคมเพื่อส่งก าลังบ ารุง ป้ายสัญญาณ ฯลฯ) ขึ้น เพื่อ

ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 

                 (๒) ด้านไม่ใชโ้ครงสรา้ง 

                      การป้องกันโดยไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการใช้นโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ

กิจกรรมต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยง โดย อบต.เกษมทรัพย์ได้มกีารด าเนินการ ดังนี้ 



แผนปฏบัิตกิารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๖๐  หน้า ๒๔ 

 

              (๒.๑) ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่       

กับหนว่ยงานภาครัฐในการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับ 

สาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดจากการกระท าของประชาชนเอง เชน่ การเผาตอซังขา้ว การเผาใบอ้อย เป็นต้น 

               (๒.๒) วิเคราะห์และจัดท าแผนที่เสี่ยงภัยให้เหมาะสมกับพื้นที่ พร้อมทั้งจัดเก็บ

ข้อมูลสถิติภัย และหาปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการหาแนวทาง      

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 

 

๓.๔.๒ การเตรยีมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย 

         การเตรียมความพร้อมเป็นการด าเนินการที่เน้นช่วงก่อนเกิดภัย เพื่อให้ประชาชนหรือ

ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่างๆ พร้อมที่จะรับมือกับสาธารณ

ภัย โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์มีการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

        (๑) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) 

    เป็นการเสริมสร้างศักยภาพโดยเน้นการอาศัยชุมชน/หมู่บ้านเป็นศูนย์กลาง     

ในการป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟื้นฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

วางแผน ตัดสนิใจ ก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อลดความเสี่ยง

ภัยของชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถใหค้นในชุมชนมศีักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได้ดว้ยตนเองในระดับ

หนึ่ง ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชน        

ในรูปแบบอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการเตรยีมความพร้อม 

         (๒) การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 

      เป็นเครื่องมือและกิจกรรมในการสร้างความพร้อมและเพิ่มศักยภาพของ

หนว่ยงานและบุคลากร รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความร่วมมือ ท าให้ทราบ

จุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัย

ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หมายรวมถึงการฝึก การ

ซักซ้อม และการฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับ โดยกอง

อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  จะมีการประสานและสั่ง

การอ านวยการให้ชุมชน/หมู่บ้าน ด าเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอย่าง

สม่ าเสมอ 

           (๓) การเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ 

        (๓.1) จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพื่อท าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตาม

สถานการณ์ข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมทั้ง

ประสานการปฏิบัติกับกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างเคียง 

         (๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ์ธรรมชาติ ข้อมูล

สถานการณ์ และการแจ้งข่าว การเตือนภัยจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือ
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ขึน้ไป  และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า กรมอุทกศาสตร์       

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมทั้งสื่อต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เฝ้าระวัง ประเมิน

แนวโน้มการเกิดภัย 

         (๓.๓) จัดทีมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ        

ถึงระยะเวลา ภาวะที่จะคุกคาม (อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันความตื่นตระหนก

และความสับสนในเหตุการณท์ี่จะเกิดขึ้น และให้ความส าคัญกับผูท้ี่ตอ้งช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้พิการ    

ทั้งนี ้ความถี่ของการแจ้งข่าวเตือนภัยขึ้นอยู่กับแนวโน้มการเกิดภัย 

         (๓.๔) จัดให้มีอาสาสมัครและเครือข่ายการเฝ้าระวัง และติดตาม

สถานการณ์ปฏิบัติงาน ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง และแจ้งข่าว เตือนภัยระดับชุมชน ท าหน้าที่ติดตาม เฝ้าระวัง

ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีแนวโน้มการเกิดภัย แจ้งข่าว เตือนภัยแก่ชุมชน และรายงานสถานการณ์ให้กอง

อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ โดยใช้ระบบการสื่อสาร 

เครื่องมือแจง้เตอืนภัยของชุมชน 

        การติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย 

รวมทั้งท าหน้าที่เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์จาก

ข้อมูลขา่วสารที่ได้รับและตรวจสอบข้อเท็จจริงของขอ้มูล เพื่อตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 

   รายงานสถานการณ์ภัยและผลการปฏิบัติให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยอ าเภอและจังหวัดทราบเป็นระยะๆ เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติรว่มกัน 

                  (๔) การเตรยีมการอพยพ 

    กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์ มีแนวทางปฏิบัติส าหรับเตรียมการอพยพ ดังนี้ 

    (๔.๑) จัดท าแผนอพยพหลักผู้ประสบภัย แผนอพยพหลักส่วนราชการ โดยมี

สาระส าคัญประกอบด้วย จ านวนผู้อพยพ บัญชีส่วนราชการ สิ่งอ านวยความสะดวกในการอพยพ การ

ก าหนดเขตพืน้ที่รองรับการอพยพให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม การก าหนดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบการอพยพ

ไว้ให้ชัดเจน การก าหนดเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางอพยพส ารองส าหรับแต่ละประเภทภัย รวมทั้งการ

ส ารวจและการจัดเตรยีมพาหนะ น้ ามันเชื้อเพลิง แหลง่พลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ 

    (๔.๒) วางมาตรการการอพยพ  

                  (๕) การเตรยีมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 

    กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์มีแนวทางปฏิบัติส าหรับเตรียมการจัดตัง้ศูนย์พักพิงช่ัวคราว ดังนี้ 

 

    (๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานที่ตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
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    (๕.๒) จัดการภายในศูนย์พักพิงช่ัวคราว โดยก าหนดผู้รับผิดชอบภายในศูนย์พัก

พิงช่ัวคราว คือ ผู้จัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว ได้แก่ ผู้น าชุมชน กรณีโรงเรียนเป็ นศูนย์พักพิงอาจเป็น

ผูอ้ านวยการโรงเรียน 

    (๕.๓) ปัจจัยความจ าเป็นขั้นต่ าของศูนย์พักพิงช่ัวคราวอื่นๆ 

    (๕.๔) ให้มกีารบริหารจัดการขอ้มูลผู้อพยพ โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลที่จ าเป็น 

                  (๖) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย 

    กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์จะจัดท า โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยประจ าศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจ าชุมชน/

หมู่บ้าน ที่มคีวามพร้อมเป็นล าดับแรกก่อน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ศูนย์การเรียนรูส้าธารณภัย ดังนี้ 

    (๖.๑) เพือ่ใหป้ระชาชน/ชุมชนได้เรียนรู้สาธารณภัยต่าง  ๆธรรมชาติและลักษณะของภัย  

    (๖.๒) เพื่อให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณ

ภัยเพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียชีวติที่อาจเกิดขึ้น 

    (๖.๓) เพื่อเพิ่มทักษะให้ประชาชนช่วยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได้  

เมื่อเกิดสาธารณภัย 

                  (๗) แผนการบรหิารความต่อเน่ือง (Business Continuity Plan : BCP) 

    แผนการบริหารความต่อเนื่อง เป็นแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน        

ในสถานการณเ์มื่อเกิดภัยต่างๆ เชน่ ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร ฯลฯ ซึ่งจาก

สภาวะวกิฤตหรอืเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องหยุดชะงักการด าเนินงานหรือ   

ไม่สามารถใหบ้ริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ หน่วยงานส่วนราชการหรือองค์กรต่าง ๆ จึงต้องจัดท า

แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพื่อเป็นแผนรองรับการด าเนินภารกิจ

ของหน่วยงานหรอืองค์กรในชว่งสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง 

เช่นเดียวกับในช่วงภาวะปกติ หากหน่วยงานหรือองค์กรไม่จัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่องรองรับไว้

ตั้งแต่ในภาวะปกติอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือองค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การ

ให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น การจัดท าแผนการบริหาร

ความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินและให้บริการได้เมื่อเกิดภัยขั้น

วิกฤต           เพื่อด าเนินงานและให้บริการตามปกติตามระดับการให้บริการที่ก าหนดไว้ซึ่งจะช่วยให้

สามารถลดระดับ    ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานหรือองค์กรได้ แผนการบริหารความ

ต่อเนื่องควรมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

   (๑) วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความต่อเนื่อง 

   (๒) ขอบเขตสถานการณ์ความเสี่ยงภัย เช่น แผนรับมือสถานการณ์ภัยจาก

อุทกภัย/อัคคีภัย/แผ่นดนิไหว ฯลฯ 

   (๓) ก าหนดสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 

   (๔) ก าหนดขัน้ตอนการปฏิบัติ 



แผนปฏบัิตกิารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๖๐  หน้า ๒๗ 

 

        - บทบาทหน้าที่และความรับผดิชอบของผูป้ฏิบัติงาน เช่น ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล 

ทีมกู้ชีพกู้ภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ 

        - ระดับความรุนแรงของสถานการณ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 

        - การอพยพทรัพยากรที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์ 

        - ขั้นตอนการฟื้นฟูหนว่ยงานหลังผ่านพ้นวิกฤต 

           ฯลฯ 

        ๓.๔.๓ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน 

                 ชุมชนมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจาก 

สาธารณภัย เนื่องจากชุมชนต้องอาศัยอยู่ในพืน้ที่ของตนซึ่งมคีวามเสี่ยง หากชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ

รวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ก็สามารถท าให้ชุมชนของตนมีความ

ปลอดภัยจากสาธารณภัยหรือฟื้นตัวจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีแนวทาง

ปฏิบัติในการลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน ดังนี้ 

                 (๑) การท าความเข้าใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ให้ส ารวจชุมชน      

เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเปราะบางของชุมชน แล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาจัดท าเป็น  

แผนลดความเสี่ยงภัยของชุมชน 

                 (๒) ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมรับมอืกับสาธารณภัย 

                 (๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟื้นฟูชุมชนหลังจากเกิด   

สาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับท้องถิ่น ระดับอ าเภอ   

และระดับจังหวัด เพื่อให้แผนมกีารบูรณาการและตอบสนองความต้องการชองชุมชนได้อย่างแท้จริง 

                 (๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เช่น การสร้างบ้านเรือนให้มีความ

เข้มแข็งและอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งมีการเตรียมพร้อมในครอบครัวหากต้องอพยพออกจากที่พักอาศัย

เดิม 

                 (๕) จัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางเพื่อให้มี

ศักยภาพมากขึน้ 

                 (๖) สร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดความรุนแรงจาก 

สาธารณภัย เชน่ ชุมชนที่โดนน้ าท่วมบ่อยอาจมีการสร้างฝายชะลอน้ าหรือท าพื้นที่แก้มลงิเพื่อพักน้ า เป็นต้น 

                 (๗) เตรียมสิ่งของยังชีพที่จ าเป็นก่อนที่จะเกิดสาธารณภัย 

    ๓.๕ การแจ้งเตือนภัย 

การแจ้งเตือนภัยเป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง

ภัยให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อพยพเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ปลอดภัยได้ โดยกองอ านวยการ

ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จะแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชน/หมู่บ้าน

ในพืน้ที่ที่คาดว่าจะเกิดภัย เพื่อส่งข้อมูลแจง้เตอืนภัยที่ถูกต้องรวดเร็วไปยังประชาชน 

 ๓.๕.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า 
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          เป็นการแจง้ขอ้มูลข่าวสารที่บ่งช้ีว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ที่มีความ

เสี่ยงไปยังชุมชน หมู่บ้าน และประชาชน เพื่อใหต้ิดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จะต้องแจ้งเตือนภัย

ลว่งหนา้ก่อนเกิดสาธารณภัย ไม่ต่ ากว่า ๑๒๐ ชั่วโมง  

 ๓.๕.๒ การแจ้งเตือนภัย 

          (๑) เมื่อมีการยืนยันข้อมูลว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยขึ้น และประชาชนในพื้นที่     

อาจได้รับผลกระทบ ให้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ทราบ โดยให้มีการแจ้งเตือน

ภัยไม่ต่ ากว่า ๗๒ ช่ัวโมงก่อนเกิดภัย และให้มขี้อมูลการแจ้งเตือนภัย ดังนี้ 

      (๑.๑) คาดการณร์ะยะเวลา และบริเวณพืน้ที่ที่จะเกิดสาธารณภัย 

      (๑.๒) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย 

      (๑.๓) แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนในการป้องกัน

ตนเองให้ปลอดภัยจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี ้ให้น าแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติจาก      

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนอืขึน้ไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย 

          (๒) วิธีการแจ้งเตือนภัย 

      (๒.๑) แจ้งเตือนภัยผ่านผู้น าชุมชน อาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังของชุมชน/

หมู่บ้าน 

    (๒.๒) แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น สถานี

วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสมัครเล่น โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย และไซเรนเตือน

ภัยแบบมือหมุน โทรโข่ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงที่ก าหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจ าต าบลหรือหมู่บ้าน 

ฯลฯ 

3.๕.๓ ระดับและความหมายของสใีนการแจ้งเตือนภัย 

          แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก าหนดระดับของ

ระบบการเตือนภัยไว้ ซึ่ง อบต.เกษมทรัพย์ได้น าระดับสีของการแจ้งเตือนภัยไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ

ประเภทของสาธารณภัยในพืน้ที่ ดังนี้ 

 

 สีแดง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่

แตใ่นสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อสั่งการ 

 สีส้ม  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่

ก าลั งควบคุมสถานการณ์ ให้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย        

และปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด 

 สีเหลือง หมายถึง สถานการณอ์ยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้ม 

ที่ สถานการณ์จะรุนแรงมากขึ้น  ให้จัด เตรียมความพร้อม           

รับสถานการณ ์และปฏิบัติตามค าแนะน า 
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 สีน้ าเงิน หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตาม

ข้อมูลขา่วสารอย่างใกล้ชิดทุกๆ ๒๔ ช่ัวโมง 

 สีเขียว หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูล

ข่าวสารเป็นประจ า 

๓.๕.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล/ความต้องการ 

แผนภาพที่ ๓ – ๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภัย 

 

           กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์ จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

นับตั้งแต่ได้รับแจ้งการเตือนภัย เพื่อเป็นการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดย

ปฏิบัติ ดังนี้  

            (1) จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัย  ตลอด 24 ช่ัวโมง และ

ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนหรือผู้น าหมู่บ้าน รวมทั้งอาสาสมัครแจ้งเตือนภัย เพื่อเตรียมพร้อมเฝ้า

ระวัง    และติดตามสถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่อง และให้รายงานสถานการณ์การเกิดภัยมายังกอง

อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ทางโทรศัพท์หมายเลข 

044-009892 และวิทยุสื่อสาร ความถี่ ๑๕๕.๘๐๐ MHz (ศูนย์เกษมทรัพย์) โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข

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

      เฝ้าระวัง 

ตดิตาม    

        สถานการณ์ 

ชีวิตและ

ทรัพย์สิน

ของ

ประชาชน 

  การแจ้งเตอืน

ล่วงหน้า 
    การแจ้งเตอืนภัย    การรับมอื 

    และอพยพ 

• เฝ้าระวังสถานการณ์ 

  สาธารณภัย 

• เฝ้าระวังการ  

  เปลี่ยนแปลงของสภาพ 

  อากาศ 

• เฝ้าระวังระดับน้ าใน 

  เขื่อน การระบายน้ า 

• เฝ้าระวังระดับน้ าใน   

  แม่น้ า 

• ติดตามระดับน้ าใน

คลอง  

• ติดตามระดับน้ าทะเล 

• ส่งข้อมูลเข้าคลงัข้อมูล 

  และแลกเปลี่ยนข้อมูล 

• หน่วยปฏิบัติเตรียม  

  ความพร้อมเตรยีม 

  ประชาชน 

 

 

 

 

 

• หน่วยงานเฝา้ระวัง 

  วิเคราะห์ข้อมลู 

• ประเมินความเสี่ยงภัย 

• ส่งผลวิเคราะห์เข้า 

  คลังข้อมูล 

• คาดว่ามีผลกระทบให ้

  ข้อมูลแก่ประชาชนและ 

  หน่วยปฏิบัต ิ

• หน่วยปฏิบัตแิจ้งเตือน 

  ภัยล่วงหน้าคู่ขนาน 

• ให้กองอ านวยการ 

  ป้องกันและบรรเทา 

  สาธารณภัย อปท.  

  จัดตั้งศูนย์ปฏิบัตกิาร   

  ฉุกเฉิน อปท. 

 

 

 

 

 

• คาดว่าผลกระทบ

รุนแรง  

  Command Center  

  ส่งให้แจง้เตือนภัย 

• แจ้งเตือนประชาชน

ผ่าน 

  สื่อและเคร่ืองมือ  

  อุปกรณ์สื่อสารตา่งๆ  

• แจ้งเตือนหน่วยปฏิบตัิ  

  หน่วยปฏิบัติแจง้เตือน 

  คู่ขนาน 

• ประสานภาคเครือข่าย  

  เตรยีมทรัพยากร 

• ตั้งศูนย์พักพงิ 

• การแจ้งยกเลิกการ

แจ้ง 

  เตือนภัย 

 

 

 

 

 

• อพยพ 

• บรหิารจัดการ 

  ศูนย์พักพิง 

• การรายงาน

สถานการณ์ 

• การจัดการในภาวะ 

  ฉุกเฉินตามแผนอพยพ 

• การส่งผู้อพยพกลับ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏบัิตกิารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๖๐  หน้า ๓๐ 

 

              (2) รายงานสถานการณ์การเกิดภัยไปยังกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยอ าเภอและจังหวัดทาง (ระบุหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๔๔๑-๙๒๕๙ โทรสาร ๐-๔๔๔๔-๑๑๑๙) ตามแบบ

รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย และวิทยุสื่อสาร ความถี่ ๑๕๕.๘๐๐ MHz (ศูนย์ผ่านฟ้า) โทรศัพท์สายด่วน

หมายเลข     ๐-๔๔๔๑-๙๒๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏบัิตกิารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๖๐  หน้า ๓๑ 

 

บทที่ ๔ 

การปฏบิัติขณะเกดิภัย 
     ๔.๑ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

  เมื่อเกิดหรอืคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึน้ ใหก้องอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นขึ้น โดยมีผู้อ านวยการ

ท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและสั่งการ เพื่อท าหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะ

ปกติ พร้อมทั้งประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือ

กับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัย

ตามขีดความสามารถโดยล าพัง ให้ขอรับ การสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง,องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช,องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ) และ/

หรอื กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 

  ๔.๑.๑ โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  

แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน  ๑ คณะที่ปรึกษา ๑ ศูนย์ขอ้มูลประชาสัมพันธ์ร่วม ดังแสดงตามแผนภาพที่ ๔-๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔-๑ : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉนิองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 

ผู้อ านวยการท้องถ่ิน 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์

ร่วม 

ที่ปรกึษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์

ร่วม 

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

ศูนยป์ฏิบัติการฉุกเฉนิ อบต.เกษมทรัพย ์

ส่วนปฏิบัติการ ส่วนสนับสนุน ส่วนอ านวยการ 

- งานค้นหาและกู้ภัย 

- งานกู้ชพี งานรักษาพยาบาล 

การแพทยแ์ละสาธารณสุข 

- งานรักษาความสงบเรียบรอ้ย 

- งานการจราจร 

- งานผจญเพลงิ 

- งานโครงสรา้งพืน้ฐาน เช่น ถนน 

สะพาน ฯลฯ 

- งานอุตสาหกรรม สารเคมี           

วัตถุอันตราย และกัมมันตรังส ี

- งานส่งก าลงับ ารุง 

- งานการขนสง่ 

- งานอพยพ 

- งานบริหารจัดการผู้เสียชีวิต 

                   ฯลฯ 

 

 

 

 

 

               

- งานศูนยส์ั่งการ 

- งานข่าวกรอง วิเคราะหข์้อมูล

สารสนเทศ และการรายงาน 

- งานติดตามและประเมินสถานการณ์ 

- งานพยากรณ์อากาศ การเฝ้าระวัง 

และการแจง้เตือนภัย 

- งานประชาสัมพันธ์และตอบโต้การ

ข่าว 

- งานรับเรื่องราวรอ้งทุกข ์

- งานระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- งานแผนการป้องกันและบรรเทา     

สาธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/       

แผนเผชญิเหตขุอง อปท. 

- งานธุรการ 

                 ฯลฯ 

 

 

 

 

 

- งานสงเคราะห์ชว่ยเหลือผู้ประสบภัย 

- งานเสบียง และจัดหาปัจจัยสี่ที่จ าเปน็ 

- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

- งานบริการสังคม 

- งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี 

- งานรับบริจาค 

- งานพลังงาน เช่น น้ ามันเชือ้เพลงิ ฯลฯ 

- งานบริหารจัดการศูนย์พักพงิชั่วคราว 

- งานฟื้นฟูพืน้ที่ประสบภัย 

- งานฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

- งานการฟื้นฟูและงานชมุชน 
ฯลฯ 

 

 



แผนปฏบัิตกิารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๖๐  หน้า ๓๒ 

 

หมายเหตุ  :  โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

ภัย โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยดืหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉนิ  

   

 ๔.๑.๒ บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.เกษมทรพัย์ มีดังนี้ 

(1) คณะที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ  มีหน้าที่  ให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะน า ข้อมูล 

ทางวิชาการ การสังเคราะหแ์นวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัย 

ที่เกิดขึ้น โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่

ผูอ้ านวยการท้องถิ่นเห็นสมควร 

    (2) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าที่ ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วน

ต่างๆ      เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการทาง

จติวิทยามวลชน  

    (3) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิต

และปกป้องทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟื้นฟูสู่สภาวะปกติ ค้นหาและกู้ภัย  กู้ชีพ รักษาพยาบาล 

การแพทย์และสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบร้อย การจราจร ผจญเพลิง โครงสร้างพื้นฐาน สารเคมีและ

วัตถุอันตราย กัมมันตรังส ีส่งก าลังบ ารุง การขนสง่ อพยพ และบริหารจัดการผู้เสียชวีิต  

    (4) ส่วนอ านวยการ มีหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์  

แจ้งเตือนภัย รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจ าเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร 

ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนปฏิบัติการเป็น

ฐานด าเนินการ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแก่กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ฯลฯ  

    (5)  ส่วนสนับสนุน มีหน้าที่ ดังนี้ 

           (5.1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านที่จ าเป็น เพื่อให้การ

จัดการในภาวะฉุกเฉินด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว พื้นฟูพื้นที่ประสบ

ภัย ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟู และงานชุมชน 

           (5.2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงินและ

การบัญช ีและการรับบริจาค ฯลฯ 

    ทั้งนี ้การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นรายละเอียดตามแผนภาพ

ที่ ๔-2 : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
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- ผู้เช่ียวชาญด้านการกูชี้พกู้ภัย  

- ผู้อ านวยการโรงเรียนในพืน้ที ่

- ผู้น าชุมชน เช่น ปราชญช์าวบ้าน 

- ฯลฯ 

 

ท่ีปรกึษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔-2 : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน 

 

หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นปรับได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และ

ความรุนแรงของสาธารณภัย และตามท่ีผู้อ านวยการท้องถิ่นเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสาธารณภัยใน

พื้นท่ี 

ผู้อ านวยการท้องถ่ิน 

ศูนยป์ฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.เกษมทรัพย์ 

ส่วนปฏิบัติการ 

- รองนายก คนที่ ๑ 

- ฝา่ยป้องกันและรักษาความ

สงบเรียบร้อย 

- กองชา่ง/ส่วนโยธา 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล 

- ก านัน 

- ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่............. 

- สมาชิกสภา เทศบาล/อบต. 

... 

- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

อปพร. /ต ารวจบ้าน /อสม. 

- ผูน้ าชุมชน 
 

                   ฯลฯ 

 
 

 

 

 

               

 

 

 

ส่วนสนับสนุน ส่วนอ านวยการ 

-  ปลัด อบต.เกษมทรัพย์ 

- ส านักปลัด อบต.เกษม

ทรัพย์ 

- ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่............. 

- สมาชิกสภา อบต. ... 

- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

อปพร. /ต ารวจบ้าน /อสม. 

- ผูน้ าชุมชน 

 

ฯลฯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

- รองนายก คนที่ ๒ 

- งานสวัสดิการและสังคม 

- ส านักการศึกษา 

- งานสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

- กองคลัง 

- ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่............. 

- สมาชิกสภา อบต. ..... 

- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น อป

พร. /ต ารวจบ้าน /อสม. 

- ผูน้ าชุมชน 

ฯลฯ 

 

 

- ส านักปลัด อบต.  

(งานประชาสัมพันธ์) 

- งานธุรการ 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 
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  ๔.๒ การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 

        เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นที่ให้ยุติโดยเร็ว แผนการป้องกันและบรรเทา   

สาธารณภัยแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดให้ผู้อ านวยการจังหวัดเป็นผู้ออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณ

ภัยขนาดเล็ก (เขตพืน้ที่ อปท.และอ าเภอ)  และพื้นที่ประสบสาธารณภัยขนาดกลาง (เขตพื้นที่จังหวัด) ดังนั้น   

เมื่อผู้อ านวยการจังหวัดประกาศเขตพืน้ที่ประสบสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ ดังนี้  

          (๑) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นในฐานะ

ผูอ้ านวยการท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติ

หน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัด 

และผูอ้ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย 

          (๒) ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น มีอ านาจสั่งการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติ

หน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 

๒๕๕๐  

          (๓) เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้

ผู้อ านวยการท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเข้าด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่โดยเร็วเป็นล าดับแรก 

และแจ้งให้ผู้อ านวยการอ าเภอและผูอ้ านวยการจังหวัดทราบ ในกรณีที่ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้อง

ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่   นอกเขตขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแหง่พื้นที่ของตน ให้แจ้งผูอ้ านวยการอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการจังหวัด เพื่อสั่งการโดยเร็ว  

          (๔) ในกรณีที่พื้นที่ที่ เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของ

ผู้อ านวยการท้องถิ่นหลายคน ผู้อ านวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่เข้าด าเนินการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางก่อนแล้วให้แจง้ผู้อ านวยการท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว 

          (๕) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึน้ในเขตพืน้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ใด 

ให้เป็นหนา้ที่ของผูอ้ านวยการท้องถิ่นซึ่งมพีืน้ที่ติดตอ่หรอืใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น  

ที่จะสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึน้ 

          (๖) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว 

และให้น าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนเผชิญ

เหตทุี่มอียู่มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

          (๗) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาระเบียบงบประมาณและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มุ่งประโยชน์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนเป็นล าดับแรกๆ 

          (๘) หากเหตุการณ์สาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของท้องถิ่น

นั้นๆ จะรับมือกับสาธารณภัยนั้นๆ ได้ และผู้อ านวยการท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน ให้แจ้งผู้อ านวยการอ าเภอ

เพื่อสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตพื้นที่อ าเภอให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยในพืน้ที่ประสบสาธารณภัย เพื่อป้องกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็ว 
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     ทั้งนี ้แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ปรากฏ ตามภาคผนวก ฐ 

  ๔.๓ การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณฉีุกเฉิน 

     เมื่อมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้ว หากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนั้นเป็น      

ภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  

พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความ

เสียหายแก่ผู้ใด ให้เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ด าเนินการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนดต่อไป โดยมี “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

อ าเภอ” (ก.จ.ภ.อ.) มีนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอ าเภอเป็นประธาน มีผู้แทนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอนั้นหนึ่งคนส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอ าเภอหรือ   กิ่ง

อ าเภอที่รับผดิชอบและให้ความช่วยเหลือเสนอต่อ “คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด”

(ก.ช.ภ.จ.) เพื่อประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ตอ่ไป ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ส ารวจความ

เสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแต่ละพืน้ที่ที่รับผดิชอบตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. 

เป็นผู้ตรวจสอบและกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากการส ารวจความเสียหายดังกล่าว

ข้างตน้ 

 ๔.๔ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

     4.๔.1  หลักการปฏิบัติ 

       (1)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้

เจ้าหน้าที่เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์

อ าเภอในพืน้ที่ที่เกิดภัย ก่อนรับมอบภารกิจและพื้นที่รับผดิชอบ ไปปฏิบัติ 

       (2)  การเข้าควบคุมสถานการณ์ ค านึงถงึหลักการ ดังน้ี 

        (2.1)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต 

การรักษาพยาบาลผูบ้าดเจ็บ น้ าดื่ม อาหารปรุงส าเร็จ เสื้อผ้า ฯลฯ 

         (2.2)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง (1-2 วัน) เน้นการค้นหา

ผูร้อดชีวิต และทรัพย์สิน สืบหาญาต ิจัดตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ า

ดื่ม ยารักษาโรค เครื่องครัว 

        (2.๓)  การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ชั่วโมง (๒-๓ วัน) เน้นการค้นหา

ผู้รอดชีวิต การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น เงินชดเชย การค้นหา

ทรัพย์สินและข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ 

          (2.4)  การปฏิบัติการค้นหาหลังระยะ ๗๒ ชั่วโมงขึ้นไป (หลัง ๓ วัน 

ขึ้นไป) ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตาม
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ด้วยทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนก าลังพล

เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  ฯลฯ 

      ๔.๔.๒ การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ 

               องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ได้วางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่

เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดโครงสร้างองค์กร ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ 

และการใชแ้นวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ดังนี้ 

  (๑) การรับแจง้เหตุและการรายงาน 

     ให้ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งด้านสถานการณ์สา

ธารณภัย ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอื่นๆ ที่จ าเป็น โดย

ค านึงถึงความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านส ารวจความเสียหายและความต้องการเบื้องต้นตาม

แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย แล้วรายงานต่อกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. เกษม

ทรัพย์ 

  (๒) การประเมนิสถานการณใ์นภาวะฉุกเฉิน มีขัน้ตอนดังตอ่ไปนี้ 

           (๒.๑) น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะหส์ถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึน้     

(๒.๒) ก าหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางที่ดทีี่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด 

       (๒.๓) มีการคาดการณ์เพิ่มเติมในเรื่องปัจจัยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น การขอรับ

การสนับสนุนเพิ่มเติม 

       (๒.๔) การจัดการข้อมูล ให้หัวหน้าทีมเป็นผู้น าในการสอบถามส ารวจ

ข้อมูลสถานที่ สิ่งที่เป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย พร้อมทั้งบันทึกวัน เวลา ชื่อที่อยู่ผู้ให้ข้อมูล และรายงานข้อมูล           

ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.เกษมทรัพย์ทราบ มีการบรรยายสรุปให้ลูกทีมทราบ ก าหนดพื้นที่อันตราย 

พื้นที่ปฏิบัติการ พื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบต่างๆ ได้แก่ แก๊ส ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อ

นักกู้ภัย 

   (๒.๕) การสั่งการ ผู้สั่งการต้องเป็นคนเดียวที่สามารถชี้แจงการปฏิบัติได้ 

การสั่งการต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหน้าหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติการต้อง

รายงานตัว  ต่อผู้อยู่ในเหตุการณ์ และต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งก่อนการปฏิบัติและ

ภายหลังเสร็จสิน้ภารกิจ 

 (๒.๖) การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง สาเหตุของการ

เกิดเหตุการณ ์ผลการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขและน าข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ 

          (๓)  การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

 แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ ์(Incident Command) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ก าหนดโครงสร้างองค์กรปฏิบัติรับผิดชอบในการจัดการสา

ธารณภัยในภาวะฉุกเฉินในแบบโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.เกษมทรัพย์(การจัดการสาธารณ

ภัยระดับ ๑) โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.เกษมทรัพย์มีอ านาจใน

การควบคุม สั่งการ และบัญชาการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่  หากสาธารณภัย
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ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อบต.เกษมทรัพย์ลุกลามขยายเป็นวงกว้าง ประชาชนได้รับผลกระทบจ านวนมาก และ

ผูอ้ านวยการจังหวัดตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัยของ อบต.เกษมทรัพย์เป็นการจัดการสาธารณ

ภัยขนาดกลาง (ระดับ ๒) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น อบต.เกษมทรัพย์จะรับข้อสั่งการจากกอง

อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปปฏิบัติ โดยได้ก าหนดรูปแบบองค์กรปฏิบัติในระดับ

พืน้ที่ ตามตารางที่ ๔-๑  

ตารางท่ี ๔-๑  :  รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่ 
 

ระดับการจัดการ 

สาธารณภัย 

องค์กรรับผิดชอบ 

การจัดการสาธารณภัย 

ในภาวะปกติ 

 

องค์กรรับผิดชอบ 

ในภาวะฉุกเฉิน 

(เมื่อเกิด 

หรอืคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 

ผู้บัญชาการ 

(ผู้มีอ านาจ 

ตามกฎหมาย) 

ระดับ ๑ 

(อ าเภอ/เทศบาล     

เข้าควบคุม

สถานการณ)์ 

กองอ านวยการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง

พืน้ที่ 

- กอปภ.ทน. ...............แหง่ 

- กอปภ.ทม. ..............แห่ง 

- กอปภ.ทต. .......1.....แห่ง 

 

กองอ านวยการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 

(กอปภ.อ.) จ านวน..๑..แห่ง 

- ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 

  โดย กอปภ.อปท. จัดตั้ง 

 

 

 

 

 

- ศู นย์ บัญชาการ เหตุ การณ์

อ าเภอ    

  (ศบก.อ.) จ านวน..........แห่ง 

  โดย กอปภ.อ. จัดตัง้ 

ผูอ้ านวยการ

ท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

ผูอ้ านวยการ

อ าเภอ 

      (๔) การค้นหาและช่วยชวีิต 

           - ก าหนดเขตและกันเขตพืน้ที่ประสบภัย หา้มไม่ใหผู้ท้ี่ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

เข้าพืน้ที่ประสบภัย 

           - สนธิก าลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใช้หน่วย 

กู้ชพีกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพืน้ที่ประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จ าเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย 

           - กรณีมีสถานการณ์รุนแรง ควรจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการ

กู้ภัย 

 

 

 

 



แผนปฏบัิตกิารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๖๐  หน้า ๓๘ 

 

ตารางที่ ๔-๑ :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

ล าดับที่ การปฏิบัติ 
ส่วนงานที่

รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 

(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

๑ จัดตัง้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (ตามข้อ 4.1) ส่วน

อ านวยการ 

 

๒ รับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ 

  จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อรับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ให้

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเกษมทรัพย์และกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยอ าเภอทราบเพื่อจะได้เสนอ    ผู้ว่าราชการจังหวัด/

ผู้อ านวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณ

ภัย และประกาศเขตพื้นที่การให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป จนกว่า

สถานการณส์ิน้สุด 

ส่วน

อ านวยการ 

 

๓ ออกส ารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์ 

จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าส ารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์ เพื่อ

วางแผนรับมือกับสถานการณ์ภัย 

ส่วน

อ านวยการ 

 

๔ ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน 

  วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยเพื่อการ

ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการ

เกิดภัย พื้นที่ และประชาชนผู้ที่ จะได้รับผลกระทบ ความ

เปราะบาง และความสามารถของพื้นที่ในการรับภัย แนวโน้มการ

เกิดภัยซ้ าขึ้นอีก ภัยที่ตามมา รวมถึงภัยที่มีความซับซ้อน เพื่อ

ก าหนดแนวทางการตอบโต้และการแจ้งเตือนภัย 

ส่วน

อ านวยการ 

 

๕  บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ชัดเจน และ

เป็นระบบ  

ส่วน

อ านวยการ 

 

๖  แจ้งเตือนประชาชน 

  (๑) ตรวจสอบข้อมูลยืนยันความถูกต้องของการเกิดสาธารณ

ภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแหล่ง ก่อนแจ้งเตือนผ่านช่อง

ทางการสื่อสารทุกชนิด  

  (๒) ด าเนนิการแจง้เตอืนภัยไปยังชุมชนพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่

ข้างเคียง โดยสื่อ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์เตือนภัยที่มี

อยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทร

ส่วน

อ านวยการ 
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ล าดับที่ การปฏิบัติ 
ส่วนงานที่

รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 

(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

โข่ง เป็นต้น 

  (๓) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และ

เข้าใจง่าย    บ่งบอกถึงอันตรายที่ก าลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตและ

ทรัพย์สิน วิธีการปฏิบัติของ 

ประชาชน รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ โดยต้องแจ้งเตือนจนกว่า

สถานการณภ์ัย จะสิน้สุด 

  (๔) ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือน

ภัย          ไม่สามารถใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง 

นกหวีด หรือการเตือนภัยอื่นที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับ

ประชาชนไว้แล้ว เป็นต้น 

๗ อพยพผู้ประสบภัย  

กรณีเมื่อเกิดหรอืใกล้จะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ และมีผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่นั้นจะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเท่าที่จ าเป็นแก่การ

ป้องกันและบรรเทา   สาธารณภัย พร้อมทั้งรายงานผู้อ านวยการ

ท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ ตามล าดับ รายละเอียดปรากฏตาม 

ข้อ ๔.๗ 

ส่วนปฏิบัติการ 

 

๘ ก าหนดพื้นที่เตรยีมปฏิบัติการ (Staging Area)  

เป็นพื้นที่เตรียมปฏิบัติการจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเก็บและ

พักรอช่ัวคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจัก

กล ยานพาหนะ)   ที่ ได้มาและพร้อมใช้ เพื่อรอการสั่ งใ ช้

ทรัพยากร  

ส่วน

อ านวยการ 

 

๙ ระดมทรัพยากรเข้าสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 

  (๑) ระดมทรัพยากร ทั้งก าลังคน วัสดุอุปกณ์ เครื่องมือ 

เครื่องจักร มายังจุดรวบรวมทรัพยากรเพื่อรอรับการมอบหมาย

ภารกิจ ให้พร้อมใช้ตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อรอการสั่งใช้เข้า

สนับสนุนการปฏิบัติการในพืน้ที่ประสบภัย 

  (๒) ระดมทรัพยากรเข้าพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) 

พร้อมทั้งจัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ 

เครื่องมือเครื่องใช้ และพลังงาน เพื่อจัดการสาธารณภัย 

ส่วนสนับสนุน 

 

๑๐ ก าหนดและแบ่งโซนพื้นที่ในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ  

ออกเป็น.....3........โซน ประกอบด้วย      

ส่วน

อ านวยการ 
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ล าดับที่ การปฏิบัติ 
ส่วนงานที่

รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 

(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

      โซนที่ ๑ ประกอบด้วย หมู่ 3,4 และ 9 มผีูใ้หญ่บ้านหมู ่4 

รับผิดชอบพืน้ที่ 

      โซนที่ ๒ ประกอบด้วย หมู ่2 มีผู้ใหญ่บ้านหมู่...2....... 

รับผิดชอบพืน้ที่ 

      โซนที่ ๓ ประกอบด้วย หมู่5,6,7 และ 8 มีผูใ้หญ่บ้านหมู่

.......6... รับผิดชอบพืน้ที่ 

หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพืน้ที่ได้ตามสถานการณ์และขนาด

ของพื้นที่ 

๑๑ จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าปฏิบัติการจัดการสาธารณ

ภัย 

  สั่งให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพืน้ที่ประสบภัย เพื่อ

ควบคุมสถานการณไ์ม่ให้ลุกลามขยายตัว 

 

 

 

ส่วนปฏิบัติการ 

 

 ให้เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วม

ปฏิบัติงาน        เข้ารายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.

เกษมทรัพย์  ก่อนรับมอบภารกิจและพืน้ที่รับผดิชอบไปปฏิบัติ 

รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ในการเข้าสนับสนุนจัดการสาธารณภัย 

 

ส่วนปฏิบัติการ 

 

๑๒ การเผชิญเหตุ 

 (๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก ให้ความส าคัญใน

การค้นหาผู้รอดชีวิตเป็นล าดับแรก ต่อด้วยการรักษาพยาบาล

ผูบ้าดเจ็บ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 (๑.๑) ก าหนดเขตและกันเขตพืน้ที่ประสบภัย ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ประสบภัยโดย

เด็ดขาด 

 (๑.๒) สนธิก าลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย

โดยเร็ว ดังนี ้

         (๑.๒.๑) สั่งการให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยที่มีศักยภาพเข้า

ส่วนปฏิบัติการ 
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ล าดับที่ การปฏิบัติ 
ส่วนงานที่

รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 

(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

ปฏิบัติงาน  ในพืน้ที่ประสบภัย 

         (๑.๒.๒) สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเครื่องมือ 

เครื่องจักร  ที่จ าเป็นในการกู้ ชีพกู้ภัย เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่

ประสบภัย 

         (๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยงตามความ

จ าเป็นของสถานการณภ์ัย 

                (๑.๒.๔) กรณีพื้นที่ใดเป็นพื้นที่วิกฤต ไม่สามารถเข้า

พื้นที่     โดยทางรถยนต์หรือทางเรือได้ ให้ประสานขอรับการ

สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากหน่วยงานทหารหรือต ารวจในพื้นที่ 

หรอืพืน้ที่ใกล้เคียงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน 

                (๑.๒.๕) จัดตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราวแก่ผู้ประสบภัยที่

บ้านเรือนเสียหายอย่างเร่งด่วนเป็นล าดับแรก และจัดระเบียบ

ศูนย์พักพิงช่ัวคราว พร้อมทั้งลงทะเบียนผู้อพยพ 

                (๑ .๒.๖)  ระดมก าลั งแพทย์และพยาบาลจาก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลใกล้เคียง เข้ าช่วย

ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย 

                (๑.๒.๗) กรณีโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหาย

ให้เร่งซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟ้า และประปา 

แล้วแต่กรณี   ให้สามารถใช้การได้หรือจัดท าระบบส ารองเพื่อให้

ชุดปฏิบัติการสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ 

                (๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐาน 

ตลอดจนจัดหาอาหารที่ปรุงส าเร็จ น้ าดื่ม เครื่องยังชีพที่จ าเป็น

ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยให้

เพียงพอและทั่วถึง 

 

  (๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) ให้

ความส าคัญในการค้นหาผู้รอดชีวิตและทรัพย์สิน การสืบหาญาติ 

การจัดตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ 

อาหาร น้ าดื่ม ยารักษาโรค เครื่องครัว ข้อมูลสถานการณ์ มี

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

        (๒.๑) ส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น 
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ล าดับที่ การปฏิบัติ 
ส่วนงานที่

รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 

(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

เพื่อก าหนดมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างเกิด

ภัยและจัดท าบัญชี    การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

        (๒.๒) จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล และ

เ ว ชภัณฑ์   ที่ จ า เ ป็ น ม ายั ง พื้ น ที่ ป ร ะสบภั ย แล ะ เ ต รี ย ม

สถานพยาบาลส ารองให้เพียงพอ 

        (๒.๓) จัดส่งปัจจัยสี่ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น อาหาร 

น้ าดื่ม เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นต้น มายังศูนย์พักพิง

ช่ัวคราว 

        (๒.๔) ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหาย

จาก           สาธารณภัย พร้อมทั้งติดป้ายเตือน หรือวางแผนปิด

กั้นช่องทางจราจร       ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทราบ จัด

เจ้าหน้าที่ต ารวจหรืออาสาสมัครอ านวยความสะดวกการจราจร

ในจุดอันตราย 

        (๒.๕) รักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจรในพื้นที่

ประสบภัยและศูนย์พักพิงช่ัวคราว 

        (๒.๖) ตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย เพื่อรวบรวมและเป็น

แหล่งข้อมูล   ในการติดต่อประสานงานให้ประชาชนสามารถ

สอบถามขอ้มูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวติได้ 

  (๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ให้

ความส าคัญกับการค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องจากปฏิบัติการ

ระยะ ๒๔ – ๔๘ ช่ัวโมงแรก การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล 

การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น อาหาร น้ าดื่ม ยารักษา

โรค เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สิน และข้อมูลการให้ความ

ช่วยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

        (๓.๑) กรณีมีผู้เสียชวีิตจ านวนมากให้จัดเตรียมสถานที่และ

อุปกรณ์ เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมทั้งให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจชันสูตรเบื้องต้น บันทึกข้อมูลศพ การ

เก็บรักษาหลักฐาน และเตรียมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการตรวจพิสูจน์

เอกลักษณ์บุคคล 

        (๓.๒) การจัดหน่วยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่และ

ให้บริการทางการแพทย์ 
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ล าดับที่ การปฏิบัติ 
ส่วนงานที่

รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 

(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

        (๓.๓)  การประเมินสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจน

ประสาน การช่วยเหลือ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานรับข้อมูล

ความเสียหายเบือ้งตน้ ความตอ้งการเบือ้งตน้ 

  (๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ชั่วโมง (๓ วัน) ขึ้นไป ให้

พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ ช่ัวโมงแรก (๑ 

วัน) เป็นล าดับแรกก่อน    การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ – ๔๘ 

ช่ัวโมง (๑ – ๒ วัน) และการปฏิบัติการค้นหาระยะ ๔๘ – ๗๒ 

ช่ัวโมง (๒ – ๓ วัน) ตามล าดับ โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน 

ตามด้วยทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุม

และทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนก าลังพลเพื่อให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

๑๓ ปกป้องสถานที่ส าคัญ เช่น โรงพยาบาล  โรงเรียน วัด เขต

พระราชฐาน แหล่งโบราณสถาน (ถ้ามี) เป็นต้น และปกป้อง

ระบบสาธารณูปโภค  เชน่ ระบบไฟฟ้า  ระบบประปา เป็นต้น 

ส่วนปฏิบัติการ 

 

๑๔ การจัดตั้งและบรหิารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (กรณีที่มีการ

อพยพ)  

รายละเอียดตามข้อ 4.๑๐  

ส่วนสนับสนุน 

 

๑๕ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

  สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดส่งปัจจัยสี่ที่จ าเป็นต่อการ

ด ารงชีวติ เช่น อาหาร น้ าดื่ม และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ไปยังพื้นที่

ประสบภัย 

ส่วนสนับสนุน 

 

๑๖ การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ

ในช่วงขณะเกิดภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ส ารวจ

และจัดท าข้อมูลความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และ

รายงานใหอ้ าเภอเพื่อประกอบการร้องขอการสนับสนุน และน าไป

ก าหนดเป็นมาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือ เช่น ความ

ช่วยเหลือ ด้านอาหาร น้ าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและ

การก าจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น  

ส่วน

อ านวยการ 

 

๑๗ จัดตั้งศูนย์ประสานข้อมูลร่วม (Joint Information Center : 

JIC)  

ณ พื้นที่ที่ เกิดเหตุ ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูล

ศูนย์ข้อมูล

ประชาสัมพันธ์

ร่วม 
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ล าดับที่ การปฏิบัติ 
ส่วนงานที่

รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 

(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

ประชาสัมพันธ์ร่วม เพื่อท าหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะ

ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป็น

ศูนย์ที่อยู่ ใกล้ ชิดกับเหตุการณ์ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีการ

เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อส าหรับสื่อ

ข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับการกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพื่อ

กระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน 

และต่อเนื่อง โดยให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะเข้ามาอยู่

รวมกันใน  ศูนย์ประสานข้อมูลร่วม 

๑๘ -  กรณีมีผู้เสียชีวิตจ านวนมาก จัดให้มีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่การปฏิบัติของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

และหรอื ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ก าหนดให้มีสถานที่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตู้แช่ศพ) 

และการเคลื่อนย้ายศพ หรือน าศพไปตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยงข้องอย่างเป็นระบบ 

ส่วนปฏิบัติการ 

 

๑๙ เมื่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ยุติแล้ว ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น

รายงานสถานการณ์สาธารณภัยให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบ และ

เมื่อมีการประกาศหรือยืนยันสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ยุติ

ลงแลว้ ให้ด าเนินการอพยพประชาชนกลับที่ตัง้อย่างปลอดภัย 

ส่วน

อ านวยการ 

 

๒๐ อพยพกลับ กรณีสถานการณ์สาธารณภัยยุติ 

  เมื่อได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่าง

ชัดเจน ให้ผู้น าชุมชนหรือกลุ่มผู้น าอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพื่อ

เตรียมความพรอ้มในการอพยพกลับไปสู่ที่อยู่อาศัยต่อไป โดยจัด

ระเบียบและล าดับก่อนหลังการอพยพกลับ พร้อมทั้งประสานงาน

กับเจ้าหนา้ที่ที่ด าเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

ส่วนปฏิบัติการ 

 

๒๑ หากสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะ

เกิดสาธารณภัยซ้ าซ้อน เกินขีดความสามารถของ อปท. ให้ร้อง

ขอขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง

หรอือ าเภอ 

  ให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกันและ

บรรเทา    สาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท. ข้างเคียง) และกอง

อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอเพื่อด าเนินการ

ส่วน

อ านวยการ 
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ล าดับที่ การปฏิบัติ 
ส่วนงานที่

รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 

(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

    

    ๔.๕ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 

       การเตรียมความพร้อมด้านระบบและเครื่องมือสื่อสาร อบต.เกษมทรัพย์ มอบหมายให้ 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้ก ากับดูแลและใช้งานความถี่วิทยุ ๑๕๕.๘๐๐ MHz เพื่อใช้

เป็นความถี่วิทยุกลางส าหรับติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ

ภาคเอกชน ส าหรับการประสานงาน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอื่นๆ ในภาวะ

ปกติ และในภาวะไม่ปกติ โดยก าหนดให้ หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. เป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้งานภายใน 

อบต.เกษมทรัพย์ 

       ๔.๕.๑ การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณเีกิดเหตุฉุกเฉิน 

           (๑) จัดตั้งศูนย์สื่อสารและจัดให้มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และ

ระบบสื่อสารอื่นๆ ที่จ าเป็นให้ใช้งานได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงาน

อื่นได้ตามปกติโดยเร็วอย่างทั่วถึงทุกพืน้ที่ 

           (๒) ใช้โครงขา่ยสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุสื่อสารเป็นหนว่ยงานหลัก 

        ๔.๕.๒ หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ 

 

 

 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน นามเรยีก

ขาน 

ความถี่

วิทยุ 

โทรศัพท์ โทรสาร หมายเหตุ 

1 อ าเภอปักธงชัย ผ่านฟ้า ๑๕๕.๘๐๐ ๐-๔๔๔๕-๑๖๕๘   

2 สภ.ปักธงชัย ปักธงชัย ๑๕๒.๖๓๐ ๐-๔๔๔๔-๑๕๙๘   

3 รพ.ปักธงชัย รพ.ปักธงชัย ๑๕๕.๗๗๕ ๐-๔๔๔๔-๑๐๑๑   

4 ทม.เมืองปัก เมืองทอง ๑๖๒.๕๕๐ ๐-๔๔๔๔-๑๕๙๙   

5 ฮุก ๓๑ จุดปักธงชัย ฮุก ๓๑ ๑๖๘.๗๗๕ 

๑๕๒.๖๓๐ 

๐-๔๔๒๕-๓๑๔๙   
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แผนภาพที่ ๔-๓ : ผังสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 

    ๔.๖ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 

       เป็นระบบและกระบวนการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย

ขึ้น ให้ส่วนราชการและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่ก าหนดไว้ เช่น 

โทรทัศน์ วิทยุ หอกระจายข่าว ฯลฯ และวิธีอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจในสถานการณ์ที่ถูกต้องและ

ลดความตื่นตระหนก โดยมอบให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์เป็นหน่วยงาน

หลัก ด าเนนิการ ดังนี้ 

โรงพยาบาลอ าเภอปักธงชัย 

โทรศัพท์ ๐-๔๔๔๔-๑๐๑๑ 

โทรสาร …………-……………. 

สายดว่น ๑๖๖๙ 

วทิยุสื่อสารหลัก รพ.ปักธงชัย 

๑๕๕.๗๗๕ MHz 

 

 

 

 

กองอ านวยการป้องกันและ              

บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอปกั

ธงชัย 

โทรศัพท์ ๐-๔๔๔๕-๑๖๕๘ 

วทิยุสื่อสารหลัก ผ่านฟา้ 

๑๕๕.๘๐๐ MHz 
กองอ านวยการป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย (อบต.เกษมทรัพย)์ 

โทรศัพท์ 044-009892 
โทรสาร ๐-๔๔๙๖-๙๐๔๙    

ความถี่วิทยุ  ๑๕๕.๘๐๐  MHz 
 

การประปาส่วนภูมภิาค 

สาขา อ าเภอปักธงชัย 

โทรศพัท ์๐๔๔-๔๔๑๕๒๕ 

 

กองอ านวยการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

(ทม.เมอืงปัก) 

โทรศพัท์ ๐๔๔-๔๔๑๕๙๙ 

วทิยุสื่อสารหลัก เมอืงปัก 

๑๖๒.๕๕๐ MHz 

 

องค์กรภาคเอกชน  

มูลนิธิร่วมกตัญญู ฮุก ๓๑  

จุดปักธงชัย 

โทรศัพท์ ๐-๔๔๒๕-

๓๑๔๙ 

วทิยุสื่อสารหลัก ฮุก ๓๑ 

๑. ๑๖๘.๗๗๕ MHz 

๒. ๑๕๒.๖๓๐ MHz 

 

 

กองอ านวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวดั 

 โทรศัพท์ ...๐๔๔-๒๔๒๙๘๙ 

 โทรสาร  ...................-

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

 

การไฟฟา้ภูมภิาค 

สาขาย่อย...อ.ปักธงชัย... 

โทรศัพท์ ๐-๔๔๔๔-๑๑๘๐  

 

สถานีต ารวจภูธรปักธงชัย 

โทรศัพท์ ๐๔๔-๔๔๑๕๙๘ 

วทิยุสื่อสารหลัก ปักธงชัย 

๑๕๒.๖๓๐ MHz 
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       ๔.๖.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) ณ พื้นที่ที่เกิดเหตุ 

ซึง่อยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์รว่ม เพื่อท าหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะ   

ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถเข้าถึง

ข้อมูลที่มกีารเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อส าหรับสื่อข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับ 

การกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และ

ต่อเนื่อง โดยใหเ้จ้าหนา้ที่ขอ้มูลข่าวสารสาธารณะควรต้องเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสานข้อมูลร่วม 

       ๔.๖.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการเกิดภัยจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น า

ชุมชน อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป รวมทั้ง

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องก่อนแจง้เตอืนภัยผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด 

       ๔.๖.๓ ด าเนินการแจ้งเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพื้นที่ที่ประสบภัยและพื้นที่ข้างเคียง 

โดยสื่อ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์การเตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือน

ภัย โทรโข่ง เป็นต้น 

       ๔.๖.๔ ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยนั้นตอ้งชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็นข้อมูล

ที่บอกถึงอันตรายที่ก าลังเกิดขึ้นกับชีวติและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีความเสียหาย

ตามพื้นที่การปกครอง ช่วงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม่ และประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือ

ต้องมีการอพยพหรือไม่ รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ และการสื่อสารอื่นๆ โดยแจ้งเตือนภัย

จนกว่าสถานการณภ์ัยจะสิน้สุด 

       ๔.๖.๕ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลเท่าที่จ าเป็นเกี่ยวกับการด าเนินการ

ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก่สื่อมวลชน และประชาชน รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อมูล ข้อเรียกร้องของ

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณภ์ัยหรอืจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 

       ๔.๖.๖ กรณีที่มีข่าวเชิงลบ ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

แจ้งข้อมูลขา่วสาร และชีแ้จงขอ้เท็จจริงให้สาธารณชนทราบ 

       ๔.๖.๗ ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไม่สามารถใช้ได้   

ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอื่นที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้

แล้ว   ๔.๗ การอพยพ 

       เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด และการอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่นั้ น   

จะเป็นอันตราย ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 

๒๕๕๐    (ผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมาย) มีอ านาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่

นั้นออกไปจากพื้นที่อย่างเป็นระเบียบ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการอพยพไม่ต่ ากว่า ๑๒  ช่ัวโมงก่อนเกิดสาธารณภัย 

และจัดให้มกีองก าลังเจา้หนา้ที่เข้ารักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันทรัพย์สินของประชาชน ให้ผู้น าชุมชน

และหนว่ยงานปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 

       ๔.๗.๑ การตัดสินใจอพยพ 

           (๑) การตัดสินใจอพยพในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ก าหนดให้    

นายก อบต.เกษมทรัพย์ ในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการอพยพ
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ประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย โดยมีปลัดเทศบาล อบต.เกษมทรัพย์ ในฐานะผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น เป็น

ผูช่้วย 

 

           (๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพื้นที่หมู่บ้าน ก าหนดให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน

เป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก

สภา องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์เป็นผู้ช่วย ทุกขั้นตอนการปฏิบัติต้องประสานการปฏิบัติและ

รายงานสถานการณ์ไปยัง นายก อบต.เกษมทรัพย์ ในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น เบอร์โทรศัพท์    091-

8320428 

       ๔.๗.๒ เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือน ประชาชนต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมส าหรับ  

การอพยพ โดยจัดเตรียมกระเป๋าที่มขีองมคี่า เงนิสด เอกสารส าคัญ ของใชจ้ าเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร 

น้ าดื่ม เท่าที่จ าเป็น รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวให้อยู่ในความสงบ ก่อนออกจากบ้านเรือนต้องปิด

บ้านเรือนใหม้ิดชิดที่สุดเท่าที่จะท าได้ และเดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจ าชุมชนโดยเร็ว 

       ๔.๗.๓ หน่วยอพยพ ต้องศึกษาเส้นทางที่จะเข้าสู่พื้นที่เป้าหมาย และตรวจสอบสภาพ

ของยานพาหนะส าหรับการอพยพให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชน

หรือผู้น าหมู่บ้านทุกระยะ ประชาสัมพันธ์ให้ค าแนะน าในขั้นตอนการอพยพต่อผู้อพยพ พร้อมทั้งจัดระเบียบ

และจัดแบ่งประเภทของบุคคลตามล าดับความเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี 

ตามล าดับ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง และด าเนนิการปฏิบัติตามขั้นตอนการอพยพที่ก าหนดไว้ 

       ๔.๗.๔ จัดระเบียบสถานที่อพยพและการอ านวยความปลอดภัย ดังนี้ 

           (๑) ท าความสะอาดสถานที่ปลอดภัย 

           (๒) จัดระบบสาธารณูปโภคขั้นพืน้ฐาน เชน่ ไฟฟ้า น้ าประปา เป็นต้น 

           (๓) จัดให้มีการลงทะเบียนผู้อพยพ เพื่อตรวจสอบจ านวนผู้อพยพที่ยังติดค้าง  

อยู่ภายในพืน้ที่เสี่ยงภัย โดยมีการจัดท าแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้ลว่งหนา้ 

           (๔) จัดพืน้ที่อพยพใหเ้ป็นสัดส่วนแตล่ะครอบครัว หรอืแตล่ะชุมชน 

           (๕) จัดระเบียบเวรยามรักษาความปลอดภัย โดยอาจขอก าลังจากผู้อพยพ 

        ๔.๗.๕ จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ และควร

ประสานเจา้หนา้ที่ต ารวจในท้องที่เพื่อจัดส่งก าลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบ้านเรือนผู้อพยพ

เป็นระยะ แต่ถ้าสถานการณ์ล่อแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด แต่ถ้าสามารถออก

ปฏิบัติภารกิจได้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแล้วควรน าข้อมูลกลับมารายงานให้ผู้อพยพทราบโดยทันที เพื่อ

ป้องกันมิให้    ผูอ้พยพเกิดความกังวลต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน 

         ๔.๗.๖ จัดให้มีการอ านวยความสะดวกแก่ผู้อพยพ ให้หน่วยงานอพยพอ านวย      

ความสะดวกด้านปัจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ บริการอาหารและน้ าดื่ม การดูแลรักษาความ

สะอาดให้ถูกสุขลักษณะ จัดเป็นสัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน จัดระบบการรับ

ของบริจาคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
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    ๔.๗.๗ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและ

ต่อเนื่องจากสื่อทุกช่องทางรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแจ้งให้ผู้อพยพทราบทุก

ระยะ เพื่อให้ผู้อพยพคลายความวติกกังวล 

      ๔.๘ แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ 

(Damage and Need Assessment : DANA) 

         กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

จะประเมินความเสียหายและความตอ้งการความช่วยเหลือภายในพืน้ที่ประสบภัย โดยวิเคราะห์ผลกระทบจาก

ความเสียหายที่เกิดขึน้จากสาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 

 

         ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระท าทันทีภายหลังมี

เหตุการณ์สาธารณภัยเกิดขึ้น โดยมากภายในสัปดาห์แรกของการเกิดภัย เป็นการประเมินแบบคร่าวๆ          

เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรที่จ าเป็นทุกๆ ด้าน               

ทั้งผูป้ระสบภัย โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม ล าดับความส าคัญก่อน – กลัง การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 

เพื่อให้ทันต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน 

         ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะด าเนินการทันที   

เมื่อภาวะฉุกเฉินสิน้สุดลง หรอือย่างนอ้ยภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากเกิดสาธารณภัย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเข้าถึง

พืน้ที่ประสบภัย เป็นการระบุมูลค่าความเสียหายทางกายภาพ โครงสร้างทางสังคม ประมาณการด้านการเงิน

และวัสดุอุปกรณ์ ที่จะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือและความต่อเนื่อง ทั้งนี้ จ าเป็นจะต้องใช้ผู้เช่ียวชาญ      

ในแต่ละสาขาด าเนนิการประเมนิความเสียหายและความตอ้งการในแต่ละด้าน 

    เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความต้องการความช่วยเหลือแล้ว ให้น าข้อมูล    

ที่ได้มาท าการวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดท า

รายงานสรุปเสนอผู้อ านวยการท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความเสมอภาคและทั่วถึง  

รวมถึงการขอรับความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้าน

อาหาร น้ าดืม่ การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก าจัดสิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยัง

ชีพ เป็นต้น 

    ทั้งนี้ ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความ

ช่วยเหลือ (Damage and Need Assessment : DANA ) ตามภาคผนวก ด (ตัวอย่าง) แบบประเมินภัยพิบัติ

ขั้นต้น ระยะที่ ๑   (Initial Disaster Assessment Form) 

   ๔.๙ การรับ-จ่ายสิ่งของบรจิาค 

         หากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์พิจารณาเห็นว่า มีความจ าเป็นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสา

ธารณภัยให้ด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังตอ่ไปนี้ 

        (๑) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือ         

ผูป้ระสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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        (๒) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

        (๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทาง

ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

        (๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้       

ของศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะหผ์ูเ้ดือดร้อน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

       โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จา่ยสิ่งของบริจาค ดังนี้ 

       ๔.๙.๑ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และก าหนดสถานที่เก็บรักษา

สิ่งของบริจาค 

       ๔.๙.๒  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ

ก าหนดระเบียบ การเก็บรักษาเงินบริจาค และสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธี

แจกจา่ยเงนิและสิ่งของบริจาค เพื่อใหเ้กิดความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยอย่างเสมอ

ภาค 

       ๔.๙.๓ จัดท าบัญชีการรับ-จ่าย สิ่งของบริจาคไว้เป็นหลักฐาน เพื่อควบคุมระบบข้อมูล  

ในการบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

       กรณีที่บุคคล หน่วยงาน หรอืองค์กรใดจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ

ภัย โดยที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ใหร้ับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและส่งมอบสิ่งของบริจาคเอง 

    ๔.๑๐ การบรหิารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 

    การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาศัยในศูนย์พักพิงช่ัวคราวในระยะต้น และระยะกลาง   

ให้ได้ผลด ีจ าเป็นต้องค านึงถึงสิ่งส าคัญ ได้แก่ 

    (๑) การดูแลดา้นความปลอดภัย 

    (๒) การจัดการด้านสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเป็นอยู่ ให้มคีวามสะดวก 

    (๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมป้องกันโรคใหเ้ป็นไปอย่างทั่วถึง 

    (๔) การมกีิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพจิตร่วมกันเพื่อท าให้มีสุขภาพจิตที่ดี 

    (๕) การรวมกลุ่มเป็นแหลง่เดียวกันเพื่อตดิต่อขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 

      ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว มีปัจจัยในการพิจารณา 

ดังนี้ 

ตารางที่ ๔-๓ : ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว 

ประเด็น ข้อพิจารณาส าหรับท าเลที่ตั้ง 

ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือภัยทาง

ธรรมชาติ 

- ปลอดจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราว 

การเข้าถึง - ง่ายต่อการเข้าถึงเพื่อให้ความช่วยเหลือในช่วงวิกฤต 
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- ค านึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เช่น รถอาจจะเข้าไปไม่ได้ในหนา้ฝน) 

สิ่งแวดล้อม - พิจารณาถึงภัยจากการปนเปื้อนสารพิษทั้งจากภายในและนอกพืน้ที่ 

 

สาธารณูปโภค - ความเป็นไปได้ในการใชโ้ครงสรา้งพื้นฐานของภาครัฐที่มอียู่เดิม ทั้งการ

ประปา  

  สุขาภบิาล และการจัดการขยะ 

- ระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งส าคัญที่สุด เนื่องจากระบบน้ าและสุขาภิบาล ยังสามารถ 

  หาทางเลือกอื่นที่ไม่พงึพาโครงสรา้งพื้นฐานของเมอืงได้ 

ปัจจัยดึงดูด - ในบริบทของเมอืง อาจเกิดปัจจัยดึงดูดให้มกีารย้ายเข้าศูนย์พักพิงช่ัวคราว            

  โดยไม่จ าเป็น 

อาชีพ - การเข้าถึงตลาดในท้องถิ่น 

- การเข้าถึงที่ท างาน 

- ทางเลือกและการเข้าถึงระบบขนส่ง 

ประเด็น ข้อพิจารณาส าหรับท าเลที่ตั้ง 

สวัสดิการขั้นพืน้ฐาน - ต้องมีการบริการด้านการศกึษาและสุขอนามัย 

- มีการส ารวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการทั่วไปในพืน้ที่ 

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม - ผูอ้าศัยในศูนย์อพยพช่ัวคราวมีสิทธิที่จะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทาง

สังคม 

  และศาสนาในศูนย์พักพิงช่ัวคราว 

- ตรวจสอบทัศนคตขิององค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบ ต่อกลุ่มผู้

อยู่ 

  อาศัยในศูนย์พักพิงช่ัวคราว 

   

   ให้กองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณีเทศบาล) หรือส่วน

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนย์พัก

พิงช่ัวคราว และประสานงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ระบบ

สาธารณูปโภค รวมทั้งประสานงานกับกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและจังหวัดเพื่อ

ประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
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แผนภาพที่ ๔-๔ : โครงสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

หมายเหตุ : สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม 

  ๔.๑๑ การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย 

       (๑) ให้ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 

พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่งจนแน่ใจ และมีการยืนยันความชัดเจนว่าสถานการณ์คลี่คลายกลับสู่  

ภาวะปกติแล้ว ให้ผูอ้ านวยการท้องถิ่นรายงานข้อมูลให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบ เพื่อประกาศยุติสถานการณ์  

สาธารณภัยในพืน้ที่ 

       (๒) เมื่อได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ 

ตามล าดับ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ประกาศยุติสถานการณ์ว่าสาธารณภัยได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้แจ้งข้อมูล

ดังกล่าวใหผู้อ้พยพทราบเพื่อเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ที่ตั้งต่อไป 

หัวหน้า/ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 

(ก านัน / ผูใ้หญ่บ้าน / ประธานชุมชน) 

ฝ่ายอ านวยการร่วม 
(หัวหน้าฝ่ายแตล่ะฝ่าย เชน่ ประสานงาน / 

ประชาสัมพันธ์ / รักษาความสงบเรียบร้อย) 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
(หัวหน้าฝ่ายแตล่ะฝ่าย เชน่ บรรเทา

ทุกข์ / ฟื้นฟู / พยาบาลและสุขภาพ

อนามัย) 

บทบาทหน้าที่ 
๑. อ านวยการและบริหารจัดการต่างๆ เช่น จัดท า

บัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยของชุมชนประสานงานท้ัง

ภายในและภายนอกศูนย์  พักพิงชั่วคราว การรับ

บริจาค การประกอบและแจกจ่ายอาหาร ระบบ

สุขาภบิาลและสุขภาพอนามัย เป็นต้น 

๒. การจัดการพื้นท่ีของศูนย์พักพิงชั่วคราวของชุมชน

ให้เป็นระเบียบและเป็นระบบ 

๓. การจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นแก่

การด ารงชีวิตขณะที่อาศัยอยูใ่นศูนย์พักพิงช่ัวคราว 

๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย 

๕. การจัดพาหนะในการขนส่ง เช่น สิ่งของ ผู้ป่วยใน

กรณมีผีู้เจ็บป่วยต้องไปส่งโรงพยาบาล เป็นต้น 

๖. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง /  ผู้ ท่ี

เกี่ยวขอ้ง 

บทบาทหน้าที่ 
๑. บรรเทาทุกข์เบื้องต้นด้านปัจจัยสี่ คือ ท่ี

อยู่อาศัย อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษา

โรค 

๒. ช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ 

ผู้ประสบภัยในชุมชน/หมูบ้่าน 

๓. ท าหน้าท่ีประสานกับผู้ประสบภัย    ใน

กรณท่ีีผู้ประสบภัยต้องการความช่วยเหลอื 
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       (๓) เมื่อยกเลิกหรอืปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

ให้ส่งมอบภารกิจที่ต้องด าเนินการต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานนั้นต่อไป เพื่อความ

ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 

    ๔.๑๒ การอพยพกลับ 

         เมื่อประชาชนได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้น า

ชุมชนหรือผู้น ากลุ่มอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการอพยพกลับและรอรับการแจ้ง       

จุดอพยพกลับ โดยการจัดระเบียบและล าดับก่อนหลังของการอพยพกลับอย่างเป็นระบบไปสู่พื้นที่อยู่อาศัย

เดิม              พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหนา้ที่ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

    ๔.๑๓ การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

         ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ แบ่งประเภทของส่วน

ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะอพยพมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยตามล าดับและความจ าเป็นเร่งด่วน 

พร้อมทั้งก าหนดพื้นที่รองรับการอพยพส่วนราชการ ครอบครัวส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้

ล่วงหน้า โดยการด าเนินการอพยพให้เป็นไปตามแผนอพยพส่วนราชการ เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้

ตามปกต ิ                                                                                                                                                                                                                                                                            

    ๔.๑๔ การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้างเคยีง 

         ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีมาตรา     

ที่เกี่ยวข้องกับการขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอื่น ดังนี้ 

         มาตรา ๒๑ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครอง       

ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ใด ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นมีหน้าที่            

เข้าด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อ านวยการอ าเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่

นั้นและผู้อ านวยการจังหวัดทราบทันที 

         ในการปฏิบัติหนา้ที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นมอี านาจหน้าที่ ดังตอ่ไปนี้ 

         (๔) ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการป้องกันและบรรเทา   

สาธารณภัย 

         มาตรา ๒๓ ระบุว่า เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

แหง่พื้นที่ใดให้เป็นหนา้ที่ของผูอ้ านวยการท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แหง่พื้นที่นัน้ที่จะสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึน้ 

    ๔.๑๕ การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒ 

         หากสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่มีความรุนแรงและลุกลามต่อเนื่องยากต่อ       

การรับมือให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นแจ้งกองอ านวยการป้องและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ (กอปภ.อ.) และ      

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) เพื่อร้องขอให้ยกระดับการจัดการสาธารณ

ภัยเป็นระดับ ๒ โดยใช้เกณฑ์หรือเงื่อนไขดังตอ่ไปนีป้ระกอบการพิจารณา 

         ๔.๑๕.๑ พืน้ที่ที่ได้รับผลกระทบและความเสียหาย 
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         ๔.๑๕.๒ จ านวนผูท้ี่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวติ หรือผูท้ี่ได้รับผลกระทบ 

         ๔.๑๕.๓ สถานการณ์ของภัยมีความรุนแรง หรืออาจมีสถานการณ์แทรกซ้อน มีการ

ขยายตัวของภัยออกไป 

         ๔.๑๕.๔ ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น ก าลังคน เครื่องมือ อุปกรณ์

ยานพาหนะ และอุปกรณ์พิเศษต่างๆ 

         ๔.๑๕.๕ ดุลยพินิจการประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยของผู้อ านวยการ

ท้องถิ่น 

         ทั้งนี้ ให้ใช้เกณฑ์เงื่อนไขทางด้านพื้นที่ /ประชากร/ความซับซ้อน/ศักยภาพด้าน

ทรัพยากร และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผู้อ านวยการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบกัน

เป็นเกณฑใ์นการยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒ 

 

 

                                        ------------------------------------------------  
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บทที่ ๕ 

การปฏบิัติหลังเกดิภัย 
  การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟื้นฟู) เป็นการด าเนินการภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณ

ภัยบรรเทาลง หรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีวิต และสภาวะวิถี        

ความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบสาธารณภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัย

กว่าเดิม  (Build Back Better and Safer) เป็นไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่า

และปลอดภัยกว่าเดิม (แผนภาพที่ ๕-๑) โดยการน าเอาปัจจัยต่างๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

เข้ามาช่วยในการฟื ้นฟู ซึ ่งหมายรวมถึงการซ่อมสร้าง (Reconstruction)  และการฟื ้นสภาพ 

(Rehabilitation)          โดยมีหลักการส าคัญของการฟื้นฟู ได้แก่ 

  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อให้การด ารงชีวิตกลับเข้า

สู่ภาวะปกติ โดยไม่จ าเป็นต้องพึ่งพงิความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว 

  ผู้ประสบภัยต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ     

มีสว่นร่วมในขั้นตอนต่างๆ ที่จะด าเนนิการ 

  พิจารณาความเสี่ยงต่อภัยในการฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่เสมอ  เพื่อไม่ให้

งบประมาณต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยครั้งต่อไป 

 

แผนภาพที่ ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดกีว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 

สร้างใหม่ให้ดกีว่าและปลอดภยักว่าเดมิ 
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   ในอดีตที่ผ่านมา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสาธารณภัยที่สามารถตอบสนอง

ต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การป้องกันและลดผลกระทบ การ

เตรียมความพร้อม การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน (การเผชิญเหตุ) และจัดการหลังเกิดภัย (การฟื้นฟู)              

ซึ่งสถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงได้มีการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ในการจัดการสาธารณภัย โดยจากการจัดการสาธารณภัย (Disaster Management : DM) มา

เป็นการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM) ให้ความส าคัญกับการ

ป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk 

Reduction : DRR) เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ การลงทุน

ในเรื่องลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยนอกจากจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสของสังคมในการเผชิญ

เหตุการณ์สาธารณภัยแล้ว ยังจะส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้มีความต่อเนื่องอีกด้วย เน้นการ

ฟื้นฟูที่ดกีว่าและปลอดภัยกว่าเดิมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้

ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม          ตามแผนภาพที่ ๕-๑ 

 ๕.๑ การส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้น 

             กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

ส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้นภายในพื้นที่ประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน 

โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยเพื่อประเมินและวิเคราะห์ความสามารถ

ของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง ความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจาก

หน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก าจัดสิ่ง

ปฏิกูล เป็นต้น รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการฟื้นฟูและก าหนดกรอบ

แนวทางในการสรา้งคนืใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 

         ๕.๑.๑ ชุมชน/หมู่บ้าน ส ารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณ  

ประโยชน์ตา่งๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการ

ฟื้นฟูและก าหนดกรอบแนวทางในการสรา้งคนืใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

         ๕.๑.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ส ารวจประเมินความจ าเป็นในการฟื้นฟู

ภายหลังการเกิดสาธารณภัย ดังนี้ 

         (๑) ข้อมลูพืน้ฐานดา้นชุมชน เชน่ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

         (๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน      

การช่วยเหลือจากภายนอก 

         (๓) ข้อมูลการวิเคราะหค์วามสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอ่อนแอ 

หรอืความลอ่แหลมต่อสาธารณภยัที่เกิดขึน้ 

         ๕.๑.๓ ส ารวจและประเมินความจ าเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย    

ควรส ารวจขอ้มูลดังตอ่ไปนี ้

         (๑) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย เช่น ด้านอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช้ ที่พัก

พิง สุขภาพ สุขาภบิาล และสิ่งแวดล้อมการประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ (การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล 
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ฯลฯ) โดยให้ค านึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ที่ได้รับ

ผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 

         (๒) ข้อมูลการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย เช่น ที่อยู่อาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล 

สิ่งก่อสร้างตา่งๆ การชลประทาน การขนสง่ การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 

         ๕.๑.๔ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล

เกษมทรัพย์ จัดตั้งคณะท างานประสานกับชุมชน/หมู่บ้าน ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้

ความช่วยเหลอื และความตอ้งการเบือ้งตน้ของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 

         ๕.๑.๕ ด าเนนิการฟื้นฟูโครงสรา้งพื้นฐานที่เสียหายในเบื้องต้น โดยงบประมาณที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

           ๕.๑.๖ รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟื้นฟู ไปยัง             

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนในการฟื้นฟู 

ซ่อมแซม และบูรณะโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย (คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พิบัติอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 

      การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเชื่อมโยง

กับการตอบสนองความตอ้งการของผูท้ี่ได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยค านึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น 

อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผูพ้ิการ เพื่อประกอบการพิจารณา 

 ๕.๒ การฟ้ืนฟู 

       มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

       ๑. แจ้งให้ชุมชนและหมู่บ้าน ส ารวจความเสียหายของระบบสาธารณูปโภคและ        

สิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย เพื่อเป็น

ข้อมูลในการฟื้นฟู และก าหนดกรอบแนวทางในการสรา้งคนืใหม่ได้อย่างเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ 

       ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ส ารวจประเมินความจ าเป็นในการฟื้นฟูหลัง

การเกิดสาธารณภัย ดังนี ้

   (๒.๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เชน่ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

  (๒.๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน        

การช่วยเหลือจากภายนอก 

  (๒.๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความอ่อนแอ    

หรอืความลอ่แหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

๓. ส ารวจและประเมินความจ าเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย ดังนี้ 

   (๓.๑) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ด้าน

อาหาร การเงิน สิ่งของ เครื่องใช้ ที่พักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม การประกอบอาชีพ และองค์

ความรู้   การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล เป็นต้น โดยให้ค านึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก 

สตรีมีครรภ์ คนชรา ผูป้่วย และผูพ้ิการ) ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 
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   (๓.๒) ข้อมูลการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ที่อยู่

อาศัย การศึกษา การดูแลสุขภาพ สิ่งก่อสร้างต่างๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร 

อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 

๔. องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จัดทีมประเมินความเสียหายและความ

ต้องการความช่วยเหลือ  โดยประสานกับอ าเภอปักธงชัย และจังหวัดนครราชสีมาให้ตรวจสอบรายละเอียด

ความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือและความตอ้งการเบือ้งตน้ของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 

๕. ประสานการปฏิบัติกับอ าเภอ ให้ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการให้ความ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้เร่งส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว           

เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด และรายงานผล   

การส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

จังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพื่อพิจารณาด าเนนิการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

๖. ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลค่ามากกว่าวงเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจอนุมัติ 

ให้ส่งเรื่องให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย         

จากวงเงนิงบกลางรายการส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็นจากคณะรัฐมนตรี 

๗. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจ าเป็นในเบื้องต้น ให้ผู้อ านวยการ

อ าเภอ ผู้อ านวยการจังหวัด ผู้อ านวยการกลาง ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ                  

และนายกรัฐมนตรทีราบตามล าดับ 

๕.2.1 การฟ้ืนฟูระยะสั้น 

        เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากการค้นหา การบรรเทา และการช่วยเหลือได้ยุติลง 

เพื่อสนองความต้องการที่จ าเป็นของผู้ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะ

เร่งด่วนหรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณ

ภัย ซ้ าขึ้นอีก การประเมินความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยช่ัวคราว และการ

ให้บริการสาธารณะ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

       (๑) การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภยัในเบื้องต้น 

   เป็นการฟื้นฟูด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้ประสบภัย เช่น การตรวจรักษา 

ป้องกันควบคุมโรค และการฟื้นฟูความแข็งแรงทางร่างกาย เป็นต้น รวมถึงการฟื้นฟูด้านสภาพจิตใจและจิต

สังคมของผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตาม

ความจ าเป็น โดยใหโ้รงพยาบาลปักธงชัย ประจ าต าบลเกษมทรัพย์เป็นหน่วยงายหลัก และมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๑.๑) การช่วยเหลือและสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัย 

           - แจ้งให้ชุมชน/หมู่บ้าน ส ารวจตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและ

ความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือตา่งๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผูป้ระสบภัยกลับภูมลิ าเนา 

           - ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กร

ภาคเอกชนในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อน    

ในการสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัย 
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           - ให้ชุมชน/หมู่บ้าน จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน    

ที่เสียหายไว้เป็นหลักฐานเพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็น

หลักฐานในการรับการสงเคราะหแ์ละฟื้นฟู 

           - จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่า    

จะหายกลับมาด ารงชีวิตได้ตามปกติ รวมทั้งจัดการที่พักอาศัยช่ัวคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัย   

ในกรณีที่ตอ้งอพยพจากพืน้ที่อันตราย 

           - ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้     

โดยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของผู้ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพให้แก่

บุคคลในครอบครัว 

- เลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น ดูแลเด็กก าพร้า นักเรียน นักศึกษา 

คนพิการ และผูสู้งอายุที่ประสบภัย 

 (๑.๒) การป้องกัน เฝา้ระวัง และควบคุมโรคระบาด ทั้งคนและสัตว์ 

 (๑.๓) ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของประชาชนให้คนืสู่สภาพปกติโดยเร็ว 

 (๑.๔) รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อสาธารณชนให้ทราบสถานการณเ์ป็นระยะๆ 

 (๒) การฟ้ืนฟูพื้นที่ประสบภัย 

 เป็นการบูรณะที่อยู่อาศัย โครงสรา้งพื้นฐานต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์สาธารณภัย

ให้กลับสู่สภาพที่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ ควรให้ความส าคัญกับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ด้วยตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใชง้าน หากการบูรณะโครงสร้างและสิ่งก่อสร้างหรอืการ

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องฟื้นฟูใหด้ีกว่าเดิม อาจต้องใช้เวลาและงบประมาณในการฟื้นฟู 

ควรก าหนดแผนงานไว้ในการฟื้นฟูระยะยาวต่อไป และการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในระยะเริ่มต้นใหป้ฏิบัติ ดังนี้ 

(๒.๑) ท าความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ประสบภัย และขนย้าย

ขยะมูลฝอย 

(๒.๒) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ที่เกิดเหตุ ด าเนินการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ปรับสภาพ

ภูมทิัศน ์และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 

(๒.๓) กรณีที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ให้หน่วยงานที่

รับผิดชอบโครงสรา้งพื้นฐานนั้นๆ ด าเนนิการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการที่ได้รับความเสียหาย ดังนี้ 

           - ทางหลวงแผน่ดินและเส้นทางคมนาคม 

 ด าเนินการโดยแขวงทางหลวงปักธงชัย ๒ และทางหลวงจุดเกษมทรัพย์ แขวงทางหลวงชนบท 

จังหวัดนครราชสีมา 

 - ระบบไฟฟ้า 

ด าเนนิการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย 

- ระบบประปา 



แผนปฏบัิตกิารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๖๐  หน้า ๖๐ 

 

 ด าเนนิการโดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

   (๒.๔) ให้รื้อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร้าง

พืน้ฐานและอาคารบ้านเรือนของผูป้ระสบภัย เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป 

   (๒.๕) ซ่อมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน 

สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม 

   (๒.๖) พื้นที่ประสบภัย เช่น การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบ     

ความแข็งแรงของอาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค การจัดท าภูมิทัศน์ 

ด าเนินการโดย ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ส านักชลประทานที่ ๕ โครงการ

ชลประทานจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และหนว่ยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๕.2.2 การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว 

        (๑) การฟื้นฟูระยะกลางเป็นการด าเนินการต่อเนื่องโดยการประสานและ

สนับสนุนชุมชนที่ประสบภัย ฟื้นฟู หรือสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตขึ้นใหม่ การฟื้นฟู

เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสภาพร่างกาย จติใจ และสังคมของผู้ประสบภัย โดยใหป้ฏิบัติ ดังนี้ 

           - การฟื้นฟูโครงสรา้งพื้นฐานต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น ประปา 

ไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคม เป็นต้น 

           - การฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 

               ให้กองคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์เป็นหน่วยหลักใน

การฟื้นฟูและเสริมสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ให้สามารถร่วมมือกับภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้า 

สภาอุตสาหกรรม สมาคมท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

        (๒) ส าหรับการฟื้นฟูระยะยาว เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง    

ซึ่งอาจใชเ้วลาหลายเดือนหรือหลายปีนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ หรือให้

ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าการส ารวจและจัดท าแผนโครงการ เพี่อวางแผนการฟื้นฟูพื้นที่

เกิดภัย ให้สามารถรองรับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยมีแนวทาง

ปฏิบัติ ดังนี้ 

          - ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เป็นหน่วยหลักในการวางแผน

และด าเนินกิจกรรมฟื้นฟูชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีส่วน

ร่วมกับชุมชน เพื่อให้มีความพร้อมรับมือและฟื้นกลับอย่างรวดเร็ว เป็นการด าเนินงานฟื้นฟูที่ต่อเนื่องจาก

การบรรเทาภัยที่เกิดขึ้น  การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟื้นฟู การระบุและติดตามการ

แก้ไขความขัดแย้งและการลดความแตกต่าง การประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการวางแผน และ

การก าหนดการประสานความตอ้งการที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 

            - ให้มีการบูรณะและการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกท าลายและได้รับ     

ความเสียหายใหม่หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะ

รองรับ โดยชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความถาวรยั่งยืนและความต้านทานต่อสาธารณภัยของที่อยู่อาศัย 
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ทั้งนี้ การฟื้นฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อ

ป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอกี 

            - ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมและทรัพย์สินทาง

ประวัติศาสตร์ในการด าเนินงานตอบโต้และฟื้นฟูที่เหมาะสม เพื่อที่จะสงวน อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์       

ใหก้ลับคืนสู่สภาพเดิมหรอืดีกว่าหรอืปลอดภัยกว่าเดิม  

๕.๒.๓ การฟ้ืนฟดู้านต่างๆ 

       (๑) ด้านสุขภาพและการบรกิารสังคม 

        เป็นการเสริมสร้างความพร้อมที่จะรับมือและการฟื้นกลับสู่ภาวะปกติได้อย่าง

รวดเร็วขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ในการบริการด้านสุขภาพและการบริการด้านสังคมของ

บุคคลและชุมชนที่ประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย์ โดย

ให้โรงพยาบาลปักธงชัย ประจ าต าบลเกษมทรัพย์ เป็นหนว่ยงานหลักในการด าเนินการ 

       (๒) ด้านที่อยู่อาศัย 

          (๒.๑) บูรณะและก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกท าลายและได้รับความเสียหาย

ใหม่หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับความ

ต้องการของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          (๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย 

หลังการเกิดสาธารณภัย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก กรณีที่เกินขีด

ความสามารถให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ ด าเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะ

โครงการ ที่ได้รับความเสียหาย และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือขึ้นไปตามล าดับ ได้แก่ งบประมาณ

ของจังหวัด งบประมาณของกรม กระทรวง หนว่ยงานนอก ภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ หรอืงบกลาง 

 (๓) ด้านสิ่งแวดล้อม 

          (๓.๑) ขนย้ายขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 

   (๓.๒) วางแผนในการรักษาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทรัพย์สินทาง

ประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ใหก้ลับคืนสู่สภาพเดิมหรอืดีกว่าเดิมตามที่ชุมชนร้องขอ 

 (๓.๓) ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นเครือข่ายให้

สนับสนุนแผนงานและภารกิจส าคัญที่จะต้องด าเนนิการตามแผนปฏิบัติการ     ในการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ที่ก าหนดวิธีการที่จะใช้ทรัพยากรและสมรรถนะ เพื่อ

ตอบสนองได้ตรงความตอ้งการของชุมชนและเพียงพอ 

 

 

                                 ------------------------------- 
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บทที่ ๖ 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัตกิารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ขององค์การบรหิารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ไปสู่การปฏบิัติ 
 ๖.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ของ องค์การบรหิารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ไปสู่การปฏิบัติ 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ พ.ศ. 

๒๕๖๐   ได้จัดท าขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 

พ.ศ. ๒๕๕๘และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการความ

เสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย การมุง่เน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการ

ในภาวะฉุกเฉิน การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศใน

การจัดการความเสี่ยง    จากสาธารณภัย ซึ่งการจะด าเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ต้องอาศัย

การบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ พลเรือน ทหาร ต ารวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และ

องค์การสาธารณกุศล และต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่

บัญญัติไว้ใน 

        มาตรา ๒๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทา       

สาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบ     

ในฐานะผูอ้ านวยการท้องถิ่น 

        เพื่อให้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล

เกษมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลและเป็นรูปธรรม โดยก าหนดผลการด าเนินงานของแต่ละ

ภาคส่วนซึ่งเป็นตัวชี้วัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเกษมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๖-๑ : แนวทางการด าเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 

ล าดับที่ การด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑ ด า เนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ เกี่ ยวกับ

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การ

บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งแนวทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจ

เกิดขึ้น  ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อสร้างความตระหนักให้ก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร คนในชุมชน/ท้องถิ่นได้รับรู้ รับทราบ 

เข้าใจถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณภัย และ

สร้างการมีส่วนร่วมของ         ภาคประชาชนและภาคเอกชน

ในพืน้ที่ 

- องค์การบริหารส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์  

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ล าดับที่ การด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๒ จัดให้มีการประชุมกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย      องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อย่างน้อย

ทุก ๒ เดือน อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นกลไกและเวทีในการบูร

ณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภารกิจ

ด้านการป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความ

พร้อม การร่วมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ในพืน้ที่ 

- องค์การบริหารส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์ 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

๓ มีส่วนร่วมกับอ าเภอปักธงชัย และจังหวัดนครราชสีมา อย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมการท างานอย่างประสานสอดคล้อง โดยจัด

ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการด าเนินการกิจกรรม เช่น ร่วม

ส ารวจประเมินวิเคราะห์    พื้นที่เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิด

ภัย เป็นต้น 

- องค์การบริหารส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์ 

- สนง.ปภ.จว.  

นครราชสีมา 

- ศูนย์ ปภ. เขต ๕ จ.นม. 

๔ การจัดท าแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน

ต าบลเกษมทรัพย์ การร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระดับต่างๆ  เพื่อทดสอบและฝึกความช านาญร่วมกับ

หนว่ยงานตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- องค์การบริหารส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์ 

- สนง.ปภ.จว.  

นครราชสีมา 

- ศูนย์ ปภ. เขต ๕ จ.นม. 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๕ จัดท าแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน

การด าเนินภารกิจ เช่น งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่ม

จังหวัด ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) กองทุนความปลอดภัยในการ      ใช้รถใช้ถนน 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องค์กรสาธารณกุศล    

โดยใหเ้ชื่อมโยงกับยุทธศาสตรก์ารเตรียมพรอ้มแห่งชาติ 

- องค์การบริหารส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์ 

- ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

๖ พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ได้มีการประเมินความเสี่ยงใน

พืน้ที่ที่มุง่เน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นในภาพรวมอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาล

ได้ให้ความส าคัญกับการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ประกอบกับให้

มีความเชื่อมโยงและส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   

ตามภารกิจของอ าเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้

แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

- องค์การบริหารส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์  

- ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 



แผนปฏบัิตกิารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๖๐  หน้า ๖๔ 

 

ล าดับที่ การด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่ เป็นกรอบแผนงาน/

โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป 

๗ ให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งด้านวิชาการและการ

ปฏิบัติ     สร้างองค์ความรู้ เพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนด

นโยบายทั้งระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับพืน้ที่ 

 

- องค์การบริหารส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์ 

- สพป....................... 

- สพม....................... 

๘ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็นกรอบ

ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการ

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท.) 

 

- องค์การบริหารส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์  

๙ การติดตามและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน

ต่างๆ         ทั้งส่วนกลางและระดับพื้นที่ การก าหนดให้จัดท า

รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการจังหวัดเพื่อรายงาน

ผลต่อไปยังผู้อ านวยการกลางและผู้บังคับบัญชาระดับเหนือ

ขึน้ไปทราบเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งการตดิตามและประเมินผล

การน าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา           สา

ธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ไปสู่การปฏิบัติ 

ในช่วงกลางแผนและปลายแผน พร้อมทั้งพิจารณาแนวทาง

ปรับปรุงแผนฯ 

-องค์การบริหารส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์  

- สนง.ปภ.จ. นครราชสีมา 

- ศูนย์ ปภ. เขต ๕ จ.นม. 

- ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 

 

๖.๒ การติดตามและประเมินผล 

          เป็นกระบวนการด าเนินงานด้านการก ากับควบคุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของ

ภารกิจและหรือประเมินว่าภารกิจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ การติดตามประเมินผล โดย

ปกติจะต้องก าหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพื่อเป็นเกณท์ในการพิเคราะห์ว่าสถานการณ์ที่ตรวจสอบวัด

ได้นั้นบรรลุหรือไม่บรรลุเมื่อเทียบกับเกณท์หรือดัชนีที่ก าหนด ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลไม่

เพียงแต่ช่วยให้ทราบความก้าวหน้า และหรือความล้าหลังของการด าเนินการ โดยใช้ดัชนีประเมินว่าการ

ด าเนินการใกล้ถึงเป้าหมายที่ก าหนดแค่ไหนเพียงไรแล้ว ยังสามารถช่วยให้วิเคราะห์เพิ่มเติมให้ทราบปัจจัย

เหตุแห่งความส าเร็จและความล้มเหลวดังกล่าวได้ ท าให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางด าเนินการ

ต่อไปได้ 
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        ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       ๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครอืข่ายด าเนินการติดตามและประเมินผล 

        ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล

เกษมทรัพย์ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการด าเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นส าคัญไปสู่การ

ปฏิบัติ โดยให้จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเป้าหมายการจัดการสา

ธารณภัย ประเมินผลกระทบการขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลให้ผู้อ านวยการ

ก าหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร้างความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์) แนวทางการผลักดันประเด็น

ส าคัญไปสู่การปฏบัิต ิรวมท้ังแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แล้วก าหนดประเด็น

และตัวชี้วัด การประเมินแหล่งข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลให้สะท้อนกระบวนการ

ด าเนนิงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ 

รวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผล ได้แก่ (๑) ข้อมูลปฐมภูมิท่ีได้จากการส ารวจ

ภาคสนาม การระดมความคิดเห็น และอื่นๆ รวมท้ังควรก าหนดเป้าหมายและพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลท่ี

ชัดเจนและ (๒) ข้อมูลทุตยิภูมท่ีิได้จากเอกสารรายงานผลการด าเนนิงานของหนว่ยงาน 

ประเมินผลและวเิคราะห์ขอ้มูลตามหลักการท่ีกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.

เกษมทรัพย์ ก าหนดขึน้มา 

จัดท ารายงานสรุปผลภาพรวม และข้อเสนอแนะ 

น าเสนอรายงานสรุปผลให้ผู้บริหารระดับหนว่ยงานพจิารณาใหค้วามเห็นชอบ 

น าผลการประเมินเสนอให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

พจิารณาผลกัดันแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยสู่แผนพัฒนาทอ้งถิ่น ๔ ปี 
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อ าเภอเพื่อรายงานผลต่อไปยังผู้อ านวยการจังหวัด ผู้อ านวยการกลางและผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป

ทราบ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานต่อไป 

        การจัดท ารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการ         

สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลัก

สากล ตลอดจนน าปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ต่อไป 

 ๖.๓ การวจิัยและพัฒนา 

        เป็นกระบวนการของการศกึษา การเรียนรู้ และการค้นหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติ

หรือสิ่งประดิษฐ์ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการด าเนินงาน หรือระบบการจัดการความ

เสี่ยงจากสาธารณภัยที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งการน าสิ่ง

ที่ได้    มีการคิดค้นหรือค้นพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการด าเนินงาน กระบวนการด าเนินงาน         

และการบริการให้มีลักษณะรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม และสามารถด าเนินการร่วมกับ   

การติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะ

ของการทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรู้ทั้งก่อนการด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และเมื่อเสร็จสิ้น          

การด าเนินการ โดยมีแนวทางการด าเนินการวจิัยและพัฒนา ดังนี้ 

       (๑) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้าน

การศึกษา ค้นคว้า และการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ

สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาและ

ประยุกต์ใชเ้พื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ให้เหมาะสม 

       (๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ์สาธารณภัยส าคัญที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วน

ต าบลเกษมทรัพย์ เพื่อให้ทราบข้อมูลข้อเท็จจรงิส าหรับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยให้

มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

       (๓) จัดท าสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งส าคัญที่ผ่านมา

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต  

 ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การ

บรหิาร ส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

       พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ ก าหนดว่า 

ในกรณีที่ขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้ก าหนดไว้ในแผนต่างๆ 

ตามพระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไป หรือแผนดังกล่าวได้ใช้ครบห้าปีแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบใน

การจัดท าแผนด าเนนิการปรับปรุงหรอืทบทวนแผนที่อยู่ในความรับผดิชอบ 

       ดังนั้น หากองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้ด าเนินการตามกระบวนการที่

ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัตกิารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ พ.ศ. 

๒๕๖๐ และได้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณ์สาธารณภัยที่ไม่ได้ก าหนดไว้ใน
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แผน หรือมีการวิจัยและพัฒนา พบข้อบกพร่อง  หรือมีนวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่

ทันสมัยและเหมาะสม ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการใน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ตามความ

เหมาะสมทุกปี 

 

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


