
 

 

บทที่ ๑ 

ข้อมูลท่ัวไป 
   ๑.๑ สภาพท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

๑.๑.๑ ท่ีตั้งและอาณาเขต 

         ตั้งอยู่ที่ ต ำบลเกษมทรัพย์ อ ำเภอปักธงชัย จังหวัด นครรำชสีมำ  มีพื้นที่ประมำณ 

10.4 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 6,500 ไร่ มีอำณำเขตติดต่อกับพื้นที่ต่ำงๆ ดังนี้ 

        ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต ำบลดอนและต ำบลนกออก 

        ทิศใต้  ติดต่อกับ ต ำบลส ำโรง 

        ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต ำบลนกออกและต ำบลสะแกรำช 

        ทศิตะวันตก ติดต่อกับ ต ำบลดอนและต ำบลส ำโรง 

๑.๑.๒ เขตการปกครอง 

         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น.....1.....เขต

เลือกตั้ง มีกำรจัดตั้งหมูบ่้ำนในเขตต ำบลเกษมทรัพย์ ทั้งสิน้ .....9...หมูบ่้ำน  

๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา 

                    องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ มีจ ำนวนประชำกรทั้งสิน้.....3,600....... คน 

จ ำแนกเป็นเพศชำย  .....1,739.....  คน 

    เพศหญิง ...1,861..... คน 

จ ำนวนครัวเรือน ...1,080...............  ครัวเรือน 

จ ำนวนประชำกรแฝง ประมำณ ..............-................. คน 

ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ ......100......... 

ขอ้มูล ณ เดือน ธันวำคมคม พ.ศ. ๒๕๖2               

    (ที่มำ : ขอ้มูลทะเบียนรำษฎร์ของส ำนักทะเบียนอ ำเภอปักธงชัย ณ วันที่ ) 

๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ 

         ประชำกรส่วนใหญ่ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ ประมำณร้อยละ 85 

ประกอบอำชีพ ท ำนำ รองลงมำได้แก่ ปศุสัตว์ ประมำณร้อยละ 10 ด้ำนเพำะปลูกพืชสวนครัว ประมำณ

ร้อยละ 10 เนื่องจำกสภำพภูมิศำสตร์ที่เหมำะสมกับภำคเกษตร และปศุสัตว ์เฉลี่ยรำยได้ประชำกรต่อหัว/

ต่อปี ประมำณ  65,000 บำท  

            ที่มำ : (แผนพัฒนำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ สี่ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๑.๑.๕ เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ) 

         องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ มีเส้นทำงคมนำคมที่ส ำคัญสำมำรถเดินทำง

ติดต่อกันระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ และอ ำเภอต่ำงๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว โดยสำมำรถ

เดินทำงได้ทำงรถยนต์ บนถนนทำงหลวงหมำยเลข 304 
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  ๑.๑.๖ แหล่งแม่น้ าล าคลอง 

         องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่รำบ 

ลุ่ม มีแหล่งน้ ำส ำคัญ ได้แก่ ล ำเชียงสำ และล ำพระเพลิง ไหลผ่ำนเขตองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรพัย์

ประมำณ 50 กิโลเมตร  

    ๑.๒ ประวัติการเกดิภัย 

 ๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย 

           สถำนกำรณ์สำธำรณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ 

ส่วนใหญ่เกิด ภัยจำก อัคคีภัย อุทกภัย ฯลฯ โดยมีปัจจัยเสี่ยงมำจำกปัจจัยหรือสิง่แวดล้อมที่เป็นสำเหตขุอง

กำรเกิดภัย เช่น พื้นที่เมือง  มีน้ ำท่วมขัง อำคำรพำนิชย์ ชุมชนแออัด ฯลฯ โดยเฉพำะในพื้นที่บ้ำนเก่ำนำงเหริญ 

และบ้ำนโคกนำงเหริญ ที่เกิดภัยขึน้บ่อยครั้ง และจำกสถำนกำรณ์สำธำรณภัยดังกล่ำว มักจะมีผู้ประสบภัย

ที่ได้รับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตั้งแต่กำรบำดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงขัน้รุนแรงเสียชีวิต 

 ๑.๒.๒ สถิตภิัย 

          สถำนกำรณ์สำธำรณภัยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ ที่ส ำคัญที่

เกิดขึน้และสร้ำงควำมสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนจำกสถิติกำรเกิดภัย ดังนี้ 

       (๑) อุทกภัย 

ตารางท่ี ๑-๑  :  สถิตกิารเกดิอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง     

ท่ีเกิดภัย (ครั้ง) 

พ้ืนท่ีประสบ

ภัย 

(หมู่ท่ี/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 

ความ

เสียหาย 

(ล้านบาท) 

 

จ านวน

ครัวเรือน 

ท่ีประสบ

ภัย 

เสียชีวิต 

)คน(  

สูญหาย 

)คน(  

 

บาดเจบ็ 

)คน(  

๒๕๕7 - - - - - - - 

๒๕58 - - - - - - - 

๒๕59 - - - - - - - 

๒๕60 - - - - - - - 

๒๕61 - - - - - - - 

2562 - - - - - - - 

รวม - - - - - - - 

 ที่มำ : ( แผนป้องกันฯ ประจ ำป ี2562) 
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        (๒)วาตภัย 

ตารางท่ี ๑-๒  :  สถิตกิารเกดิวาตภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง      

ท่ีเกิดภัย (ครั้ง) 

พ้ืนท่ีประสบภัย 

(หมู่ท่ี/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 

(ล้านบาท) 

จ านวนบ้านเรือน    

ท่ีเสียหายท้ังหลัง 

)หลัง(  

จ านวนบ้านเรือน    

ท่ีเสียหายบางส่วน 

)หลัง(  

๒๕๕7 - - - - - 

๒๕๕8 - - - - - 

๒๕๕9 - - - - - 

๒๕60 2 5 - 2 5,300 

๒๕61 - - - - - 

2562 - - - - - 

รวม 2 5 - 2 5,300 

     )ที่มำ : แผนป้องกันฯ ประจ ำป ี2562(      

(๓) อัคคีภัย 

ตารางท่ี ๑-๓  :  สถิตกิารเกดิอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง     

ท่ีเกิดภัย (ครั้ง) 

พ้ืนท่ีประสบภัย 

)หมู่ ท่ี /ชุมชน(  

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 

ความเสียหาย 

(ล้านบาท) 

 

จ านวน

บ้านเรือนท่ี

ประสบภัย  

เสียชีวิต 

 )คน(  

บาดเจ็บ 

)คน(  

๒๕๕๗ - - - - - - 

๒๕๕๘ - - - - - - 

๒๕๕๙ - - - - - - 

2560 1 1 1 - - 3,500 

2561 4 3 - - - - 

2562 3 2 - - - - 

รวม 8 6 1 - - 3,500 

   ที่มำ : แผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยฯ ประจ ำป ี2562 
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๑.๓ การจัดล าดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล

เกษมทรัพย์ 

                       จำกกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์สำธำรณภัยและกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกสำธำรณ

ภัย ภำยใต้ฐำนข้อมูลสถำนกำรณ์สำธำรณภัย สถิติกำรเกิดภัย ควำมถี่กำรเกิดภัย และปัจจัยที่ท ำให้เกิด

ควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย สำมำรถจัดล ำดับควำมเสี่ยงจำกมำกไปหำน้อยตำมล ำดับได้ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๑-๔  :  ล าดับความเสี่ยงภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 

ล าดับ ความเสี่ยงภัย 
 

ประเภทของภัย 
 

 

ลักษณะของการเกดิภัย 
 

๑ อัคคีภัย เกิดจำกกำรเผำหญ้ำแห้งและฟำงขำ้ว 

๒ วำตภัย พำยุโซนร้อน 

3 ภัยแล้ง ฝนไม่ตกเปน็ระยะเวลำนำน/ฝนทิง้ช่วง 

 

 ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจ าปี 

       ในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ มีกำรเกิดสำธำรณภัยขึ้นบ่อยครั้งและเกิดขึ้นเป็นประจ ำ

ในช่วงระยะเวลำหนึ่ง จึงท ำให้องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ สำมำรถคำดกำรณ์กำรเกิดภัยได้มำก

ขึ้น ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง วำตภัย อัคคีภัย (ตำมขอ้มูลจริง) นอกจำกนีภั้ยจำกกำรคมนำคม (อุบัติเหตุทำง

ถนน) ก็ยังเป็นสำธำรณภัยที่เกิดบ่อยครั้งมำกขึ้น  ซ่ึงกำรคำดกำรณ์ท ำได้ยำกเพรำะเป็นพฤติกรรมของ

มนุษย ์เวน้แต่ในบำงช่วงระยะเวลำหำกมีกำรใช้ถนนมำก    เช่น เทศกำลต่ำงๆ ก็มีแนวโน้มจะเกิดมำกขึ้น 

 

ตารางท่ี ๑-๕  :  ปฏิทินสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

  เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ลว่งหนา้ องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จึงท าปฏิทินสาธารณภัยท่ีเกดิข้ึนในพ้ืนท่ี ดังนี ้

ภัย/เดือน 
ระยะเวลาท่ีเกดิภัย 

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 
         

พายุฤดู

ร้อน 

            

อัคคีภัย ปี

ใหม่ 

ตรุษจนี ภัย

แล้ง 

ภัยแล้ง ภัยแล้ง       ปี

ใหม่ 

อุบัติเหตุ

ทางถนน 

 
ปี

ใหม่ 

   
สงกรำนต ์

        
ปี

ใหม่ 
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บทที่ ๒ 

แนวคิดการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
    ปัจจุบันแนวคดิกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยของประเทศไทยมุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญมำกขึ้นกับ กำร

ด ำเนินกำรอย่ำงยั่งยืน โดยให้ควำมส ำคัญกับ “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย” (Disaster Risk 

Management : DRM) ซ่ึงประกอบด้วย กำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) 

ควบคูก่ับกำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงกำรฟื้นฟู (Recovery) 

    ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย 

ขอบเขตสำธำรณภัยตำมแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖1 ฉบับนี ้ให้เป็นไปตำมควำมหมำย “สำธำรณภัย” ตำมมำตรำ ๔ 

แห่งพระรำชบัญญัติปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 

“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาด

สัตว์น้ า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจาก

ธรรมชาติ มีผู้ท าให้เกิดข้ึน อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของ

ประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัย

ทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย” 

              ๒.๒ ระดบัการจัดการสาธารณภัย 

ระดับกำรจัดกำรสำธำรณภัยเป็นไปตำมระดับกำรจัดกำรสำธำรณภัยของแผนกำรป้องกัน

และบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ จ ำนวนประชำกร ขนำดของภัย ควำม

รุนแรง ผลกระทบและควำมซับซ้อนของภัยหรือควำมสำมำรถในกำรจัดกำรสำธำรณภัย ที่ผู้มีอ ำนำจตำม

กฎหมำย          ใช้ดุลยพนิิจในกำรตดัสนิใจเกีย่วกับควำมสำมำรถในกำรเขำ้ควบคุมสถำนกำรณ์เป็นหลกั โดย

แบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี ้

ตารางที่ ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        

             พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ระดับ การจัดการ ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 

๑ สำธำรณภัยขนำดเล็ก ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น ควบคุมและสั่งกำร 

๒ สำธำรณภัยขนำดกลำง ผู้อ ำนวยกำรจังหวัด ควบคุม สั่งกำรและบัญชำกำร 

๓ สำธำรณภัยขนำดใหญ่ ผู้บัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ 

ควบคุม สั่งกำรและบัญชำกำร 

๔ สำธำรณภัยร้ำยแรงอยำ่งยิ่ง นำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรีซ่ึงนำยกรัฐมนตรี

มอบหมำย ควบคุม สั่งกำรและบัญชำกำร 

ท่ีมา : แผนกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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 เม่ือเกิดหรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัยขึ้นในพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ 

นำยกเทศมนตรีนครรำชสีมำ/นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล เทศบำลนครรำชสีมำ ในฐำนะผู้อ ำนวยกำร

ท้องถิ่น ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มำตรำ ๒๐ จะเข้ำด ำเนินกำร

ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขตพื้นทีโ่ดยเร็วเป็นล ำดับแรก มีอ ำนำจสั่งกำร ควบคุม และก ำกับดูแล

กำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนและอำสำสมัคร รวมทั้งติดตำมสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น ประเมินโอกำสกำร

ขยำยควำมรุนแรงของภัย เพื่อรำยงำนนำยอ ำเภอให้เสนอต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำประกำศหรือ

ยกระดับของภัยจำกสำธำรณภัยขนำดเล็กเป็นสำธำรณภัยขนำดกลำงต่อไป 

    ๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

                 แผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ กำร

จัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย โดยมีเปำ้หมำยเพื่อให้ประเทศมคีวำมพร้อมรับสถำนกำรณท์ี่อำจเกดิขึน้ 

โดยกำรบูรณำกำรร่วมกันทุกภำคส่วน ซ่ึงจะเป็นกำรสร้ำงมำตรฐำนในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณ

ภัยของประเทศ โดยให้ท้องถิ่น ชุมชน และภำคส่วนต่ำงๆ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำ

ธำรณภัยน ำไปสู่กำรพัฒนำที่ย่ังยนื รวมทั้งเพื่อเป็นกำรพัฒนำศักยภำพสังคมและท้องถิ่นเพื่อมุ่งเขำ้สู่ “กำร

รู้รับ – ปรับตัว – ฟื้นเร็วทั่ว – อยำ่งยั่งยืน” (Resilience) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 

            ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรมุ่งเน้นกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย 

            ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน 

            ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรฟื้นฟูอยำ่งยั่งยืน 

            ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย 

   ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

   เป็นกำรลดโอกำสที่จะได้รับผลกระทบจำกสำธำรณภัยอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรวิเครำะห์และ

จัดกำรกับปัจจัยที่เป็นสำเหตุและผลกระทบของสำธำรณภัย เพื่อลดควำมล่อแหลม ลดปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำม

เปรำะบำง และเพิ่มศักยภำพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในกำรจัดกำรปัญหำในปัจจุบัน รวมถึง

ป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต 

   ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

   เป็นกำรเผชิญเหตุและจัดกำรสำธำรณภัยในภำวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่ำงมีมำตรฐำน โดยกำร

จัดระบบ กำรจัดกำรทรัพยำกรและภำรกิจควำมรับผิดชอบ เพื่อเผชิญเหตุกำรณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทุกรปูแบบ

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงลดควำมสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน ทรัพยำกร

สภำพแวดล้อม สังคม และประเทศ ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด 

   ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การเพ่ิมประสทิธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างย่ังยืน 

   เป็นกำรปรับสภำพระบบสำธำรณูปโภค กำรด ำรงชีวิต และสภำวะวิถีควำมเป็นอยู่ของชุมชน           

ที่ประสบภัยให้กลับสู่สภำวะปกติ หรือพัฒนำให้ดีกวำ่และปลอดภัยกวำ่เดิม (Build Back Better and Safer)   

ตำมควำมเหมำะสม โดยกำรน ำปัจจัยในกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยมำด ำเนินกำรฟื้นฟู ซ่ึงหมำย

รวมถึงกำรซ่อมสร้ำง (reconstruction) และกำรฟื้นสภำพ (rehabilitation) 
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   ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสา

ธารณภัย  

   เป็นกำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยของประเทศให้ได้มำตรฐำนตำมหลัก

สำกล   โดยกำรจัดระบบและกลไกในกำรประสำนควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศให้มีประสิทธิภำพ ซ่ึงกำร

จัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยของประเทศจ ำเป็นต้องได้รับควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน  ทั้งใน

ประเทศและต่ำงประเทศ โดยค ำนึงถึงระเบียบ กฎหมำย แนวทำงปฏิบัติ กำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำน

มนุษยธรรม และประเพณีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเป็นส ำคัญ 

  แผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ 

พ.ศ.๒๕๖1 ฉบับนี้มุ่งตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยเพื่อสร้ำงควำม

เช่ือม่ันและควำมปลอดภัย        ในชีวิตและทรัพยส์ินของประชำชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบำทส ำคัญ

เป็นอย่ำงมำกในกำรเตรียมควำมพร้อมและลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย หำกได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ

รวมทั้งมีภูมิปัญญำท้องถิ่นก็จะสำมำรถท ำให้ชุมชนของตนมีควำมปลอดภัยจำกสำธำรณภัย โดยกำรมีส่วน

ร่วมของคนหลำกหลำยกลุ่มในชุมชน 

      ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

   งบประมำณในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษม

ทรัพย์ มีทีม่ำจำก  2 แหล่งงบประมำณ ได้แก่  

   (๑) งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ (โครงกำรที่ใช้

งบประมำณขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

   (๒) งบประมำณอื่นๆ (งบกลำงขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์) 

  ๒.๔.๑ ภาวะปกติ 

           (๑) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์จัดท ำกรอบกำรจัดสรรงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ โดยก ำหนดให้มี

รำยละเอียด ดังนี้ 

       - แผนและขัน้ตอนขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ในกำรจัดกำรให้มี

เครื่องหมำยสัญญำณหรือสิ่งอื่นในกำรแจ้งให้ประชำชนได้ทรำบถึงกำรเกิดหรือจะเกิดสำธำรณภัย 

       - แผนและขั้นตอนในกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ

ยำนพำหนะ เพื่อใช้ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์          

(๒) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ตั้งงบกลำงให้เพียงพอต่อกำรเผชิญเหตุสำธำรณภัยที่อำจจะ

เกิดขึน้ 

  ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เมื่อเกดิหรือคาดว่าจะเกดิสาธารณภัย) 

           องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ น ำเงินงบประมำณของหน่วยงำนที่ได้เตรียม

ไว้ ไปใช้จ่ำยเพื่อบรรเทำ/ช่วยเหลือควำมเดือดร้อนของประชำชนที่ประสบสำธำรณภัยเป็นล ำดับแรก ทั้งนี้ 

หำกงบประมำณไม่เพียงพอ ให้โอนเงินงบประมำณเหลือจ่ำย หรืองบประมำณในแผนงำน/โครงกำรอื่นที่ยังไม่มี

ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ำย ไปตั้ ง เป็นงบประมำณส ำหรับจ่ำยเพิ่มเติมได้  ตำมระเบียบ



~ ๘ ~ 
 

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไข

เพิ่มเติม และหลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรตั้งงบประมำณ  เพื่อกำรช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ

องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล และองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒-๑ : แหล่งงบประมำณในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลเกษมทรัพย์ 

 

  ๒.๕ องค์กรปฏิบัตใินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์         ในกำรด ำเนนิกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย และกำรจดักำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณ

ภัย      ในองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ จะมีองคก์รที่เกี่ยวข้องในกำรอ ำนวยกำร ควบคุม สัง่กำร 

และประสำนกำรปฏิบตัิตั้งแตร่ะดับประเทศ ซ่ึงกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองคก์ำร

บริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ ต้องมีกำรเช่ือมโยงและรับนโยบำยแผนงำนแนวทำงมำด ำเนินกำร  รวมทั้งกำร

ประสำนกับหน่วยงำนบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยในระดับอ ำเภอ และระดับจงัหวัดด้วย 

 ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย 

          (๑) คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิ(กปภ.ช.) 

      มีหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ บูรณำ

กำรพัฒนำระบบกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐและหน่วยงำนภำคเอกชนให้

มีประสิทธิภำพ โดยมีองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ระบุในมำตรำ ๖ และมำตรำ ๗ แห่ง

พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

          (๒) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาต ิ(กปอ.) 

      มีหน้ำที่เสนอนโยบำยเกี่ยวกับกำรป้องกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะ

แนวทำงปฏิบัติและประสำนงำนระหว่ำงหนว่ยงำนของรัฐ โดยมีองคป์ระกอบ และอ ำนำจหน้ำที่ตำมระเบียบ

ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรป้องกันอุบัติภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี งบประมาณอ่ืนๆ  

งบประมาณเหลือจ่าย/งบประมาณ

แผนงานโครงการอื่นที่ยั ง ไม่มี  

ความจ าเป็นไปตั้งเป็นงบประมาณ

ส าหรับจ่ายเพ่ิมเติม 

งบกลางประเภทเงินส ารอง

จ่าย 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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          (๓) คณะกรรมการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

      มีหน้ำที่จัดท ำแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเสนอต่อผู้ว่ำ

รำชกำรจังหวัดเพื่อประกำศใช้ต่อไป โดยมีองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ระบุในมำตรำ ๑๗ แห่ง

พระรำชบัญญัติปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ 

          (๑) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิ(บกปภ.ช.) 

      ท ำหน้ำที่บังคับบัญชำ อ ำนวยกำร ควบคุม ก ำกับ ดูแล และประสำนกำร

ปฏิบัติกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแต่ละระดับ

โดยมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย เป็นผู้บัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ และ

ปลัดกระทรวงมหำดไทยเป็นรองผู้บัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ 

      ในกรณีกำรจัดกำรสำธำรณภัยขนำดใหญ่ (ระดับ ๓) มีรัฐมนตรีว่ ำกำร

กระทรวงมหำดไทย และกรณีกำรจัดกำรสำธำรณภัยร้ำยแรงอย่ำงยิ่ง (ระดับ ๔) มีนำยกรัฐมนตรีหรือรอง

นำยกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมำย เป็นผู้ควบคุม สั่งกำร และบัญชำกำร 

          (๒) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 

      ให้กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จัดตั้งกองอ ำนวยกำรป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัยกลำง โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในฐำนะผู้อ ำนวยกำรกลำง เป็น

ผู้อ ำนวยกำร         มีควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

      (๒.๑) ภำวะปกติ ประสำนงำน และบูรณำกำรข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของสรรพก ำลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติกำร เพื่อเตรียมควำมพร้อม 

ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสำธำรณภัยทั้งระบบ 

      (๒.๒) ภำวะใกล้เกิดภัย เตรียมกำรเผชิญเหตุ ติดตำมและเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ 

รวมถึงวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถำนกำรณ์ และแจ้งเตือนภัย พร้อมทั้งรำยงำนและเสนอ

ควำมเห็นต่อผู้บัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติหรือนำยกรัฐมนตรีตำมแต่ระดับกำร

จัดกำรสำธำรณภัยเพื่อตัดสินใจในกำรรับมือกับสำธำรณภัยที่จะเกิดขึน้ โดยเรียกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อ

เป็นกำรประกอบก ำลังในกำรเริ่มปฏิบัติกำร 

      (๒.๓) ภำวะเกิดภัย อ ำนวยกำรและบูรณกำรประสำนกำรปฏิบัติ ในกรณีกำร

จัดกำรสำธำรณภัยขนำดเล็ก (ระดับ ๑) และขนำดกลำง (ระดับ ๒) ให้กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำ

ธำรณภัยกลำงรับผิดชอบในกำรอ ำนวยกำร ประเมินสถำนกำรณ์ และสนับสนุนกองอ ำนวยกำรป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัยแตล่ะระดับ รวมทั้งติดตำมและเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ วเิครำะห์และประเมินสถำนกำรณ์ 

รำยงำนสถำนกำรณ์และแจ้งเตือน พร้อมทั้งเสนอควำมคดิเห็นต่อผู้บัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณ

ภัยแห่งชำติ เพื่อตัดสินใจยกระดับในกรณีกำรจัดกำรสำธำรณภัยขนำดใหญ่ (ระดับ ๓) และนำยกรัฐมนตรี

หรือรองนำยกรัฐมนตรีทีน่ำยกรฐัมนตรีมอบหมำยในกรณีกำรจัดกำรสำธำรณภัยร้ำยแรงอยำ่งยิ่ง (ระดับ ๔) 



~ ๑๐ ~ 
 

     ทั้งนี้ ให้กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยกลำง ท ำหน้ำที่เป็นส่วน

หนึ่งในศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติของกองบัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ ในกรณี

ยกระดับเป็น         กำรจัดกำรสำธำรณภัยขนำดใหญ่ (ระดับ ๓) และขนำดร้ำยแรงอยำ่งยิ่ง (ระดับ ๔) 

          (๓) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 

      ท ำหน้ำที่อ ำนวยกำร ควบคุม สนับสนุน และประสำนกำรปฏิบัติกำรป้องกัน

และบรรเทำสำธำรณภัยในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เป็นผู้อ ำนวยกำร รองผู้ว่ำ

รำชกำรจังหวัดที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมอบหมำย และนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อ ำนวยกำร 

          (๔) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.

กทม.) 

      ท ำหน้ำที่อ ำนวยกำร ควบคุม สนับสนุน ประสำนกำรปฏิบัติในกำรป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัยในเขตกรุงเทพมหำนคร และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรหรือแผนเผชิญเหตุตำมประเภทควำม

เสี่ยงภัยให้สอดคล้องกับแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยกรุงเทพมหำนคร รวมทั้งด ำเนินกำร

สนับสนุน กำรปฏิบัติกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเม่ือเกิดสำธำรณภัยใน

พื้นที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครในฐำนะผู้อ ำนวยกำร เป็นผู้รับผิดชอบ มีอ ำนำจหน้ำที่

และแนวทำงปฏิบัติตำมหมวด ๓ แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ 

องคป์ระกอบและอ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครก ำหนด 

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

      ท ำหน้ำที่อ ำนวยกำร ควบคุม สนับสนุน และประสำนกำรปฏิบัติกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และปฏิบัติงำนตำมที่ผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัดหรือกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดมอบหมำย โดยมีนำยอ ำเภอ เป็น

ผู้อ ำนวยกำร 

          (๖) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แห่งพ้ืนท่ี ประกอบด้วย 

(๖.๑) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมือง

พัทยา) 

ท ำหน้ำที่อ ำนวยกำร ควบคุม ปฏิบัติกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

และเผชิญเหตุ เม่ือเกิดสำธำรณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดท ำแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณ

ภัย ของเมืองพัทยำให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดชลบุรี 

และแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอบำงละมุง รวมถึงมหีน้ำที่ช่วยเหลือผู้อ ำนวยกำรจังหวัด 

และผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ ตำมที่ได้รับมอบหมำย พร้อมทั้งสนับสนุนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณ

ภัย ให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงมีพืน้ที่ติดต่อหรือใกล้เคยีง หรือเขตพื้นที่อ่ืนเม่ือได้รับกำรร้องขอ โดยมี

นำยกเมืองพัทยำ เป็นผู้อ ำนวยกำร 
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             (๖.๒) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล

เกษมทรัพย์ 

ท ำหน้ำที่อ ำนวยกำร ควบคุม ปฏิบัติกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และเผชิญเหตุ

เม่ือเกิดสำธำรณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดท ำแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ ให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

จังหวัด และแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอ รวมถึงมีหน้ำที่ช่วยเหลือผู้อ ำนวยกำรจังหวัด

และผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอตำมที่ได้รับมอบหมำย พร้อมทั้งสนับสนุนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงหรือเขตพื้นที่อื่นเม่ือได้รับกำรร้องขอ โดยมี

นำยกเทศมนตรีนครรำชสีมำ เป็นผู้อ ำนวยกำร 

      (๖.๓) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน

ต าบล (กอปภ.อบต.) ท ำหน้ำที่อ ำนวยกำร ควบคุม ปฏิบัติกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และเผชิญ

เหตุ เม่ือเกิดสำธำรณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดท ำแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองคก์ร

บริหำรส่วนต ำบลให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด และ

แผนกำรป้องกันและบรรเทำ   สำธำรณภัยอ ำเภอ รวมถึงมีหน้ำที่ช่วยเหลือผู้อ ำนวยกำรจังหวัดและ

ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ ตำมที่ได้รับมอบหมำย พร้อมทั้งสนับสนุนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ หรือเขตพื้นที่อื่นเม่ือได้รับกำรร้องขอ 

โดยมีนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นผู้อ ำนวยกำร 

   การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (รำยละเอียดกำรปฏิบัติปรำกฏตำมบทที่ ๔ กำรปฏิบัติขณะเกิดภัย) 

    เม่ือเกิดหรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัยขึ้นในพื้นที่ ให้กองอ ำนวยกำรป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินท้องถิ่น ขึ้น โดยมี

ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและสั่งกำร เพื่อท ำหน้ำทีจ่ัดกำรสำธำรณภัยที่เกิดขึน้จนกวำ่สถำนกำรณจ์ะ

กลับเข้ำสู่ภำวะปกติ พร้อมทั้งประสำนกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และ

ประสำนควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรสำธำรณภัยในพื้นที่ พร้อมทั้งให้รำยงำนผู้อ ำนวยกำร

อ ำเภอในเขตพื้นที่ทรำบทันที  

    หำกประเมินสถำนกำรณ์สำธำรณภัยและเกินขดีควำมสำมำรถของทรัพยำกรของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรเข้ำจัดกำรกับสำธำรณภัยให้ยุติโดยเร็วแล้วและไม่สำมำรถควบคุม

สถำนกำรณ์            สำธำรณภัยได้โดยล ำพัง ให้รำยงำนให้ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอทรำบและขอรับกำรสนับสนุนจำก

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือ 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอ  

 

 

 

 

 



~ ๑๒ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒-๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 

   

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อ าเภอ  )กอปภ.อ.(  
ผู้อ านวยการอ าเภอ 

)นายอ าเภอ(  

 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัด )กอปภ.จ(.  

ผู้อ านวยการจังหวัด 

)ผู้ว่าราชการจังหวัด(  

รองผู้อ านวยการจังหวัด 

)นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(  
 

กองบญัชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิ

)บกปภ.ช(.  ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิ

)รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย(  

รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

)ปลัดกระทรวงมหาดไทย(  

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

)นายกองค์การบริหารส่วนต าบล(  

ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น 

)ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล(  

กรณีเกิดสาธารณภยัร้ายแรงอย่างยิ่ง 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กรุงเทพมหานคร  )กอปภ.กทม(.  

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 

เมืองพัทยา  )กอปภ.เมืองพัทยา(  ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

)นายกเมืองพัทยา(  

ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น 

)ปลัดเมืองพัทยา(  

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 

เทศบาล  )กอปภ.ทน . /ทม/.ทต(.  ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

)นายกเทศมนตรี(  

ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น 

)ปลัดเทศบาล(  

นายกรัฐมนตร ี

กองอ านวยการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 

)กอปภ.ก(.  ผู้อ านวยการกลาง  

)อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(  

ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 

)ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(  

รองผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 

)ปลัดกรุงเทพมหานคร(  

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 

)ผู้อ านวยการเขต(  



~ ๑๓ ~ 
 

 ๒.๖  การจัดตั้งศูนย์ปฏบิัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ (เมื่อเกดิหรือ

คาดวา่จะเกดิสาธารณภัย) 

          บทบาทภารกจิ 

 เม่ือเกิดหรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัย ให้กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์ เพื่อท ำหน้ำที่จัดกำรสำธำรณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่ำสถำนกำรณ์จะกลับเข้ำสู่ภำวะปกติ พร้อมทั้ง

ประสำนกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทีร่ับผิดชอบ และประสำนควำมร่วมมือกับทุกภำค

ส่วนในกำรจัดกำรสำธำรณภัยทุกขัน้ตอน หำกในกรณีทีไ่ม่สำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์สำธำรณภัยตำมขดี

ควำมสำมำรถโดยล ำพัง ให้ขอรับกำรสนับสนุนจำกกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขต

พื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอ โดยมีผู้อ ำนวยกำร

ท้องถิ่น เป็นผู้ควบคุมและสั่งกำร 

 

 

 

 

 ภาวะปกติ              ภาวะฉุกเฉิน 

             (ไม่เกดิสาธารณภัย)               (เมื่อเกดิหรือคาดว่าจะเกดิสาธารณภัย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒-๓ : องค์กรปฏบิัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

   ๒.๗ การปฏบิัติร่วมกับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

                 ๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอ าเภอและจังหวัด 

          (๑) จัดเจ้ำหน้ำที่ประสำนอ ำเภอและจังหวัด ในช่วงระยะขณะเกิดภัย พร้อมทั้ง

รำยงำนสถำนกำรณ์สำธำรณภัยทีเ่กิดขึน้ตำมขอ้เท็จจริงเป็นระยะๆ 

           (๒) กรณีสถำนกำรณ์สำธำรณภัยมีควำมรุนแรงให้ประสำนขอก ำลังสนับสนุนจำก              

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอ/จังหวัด ตำมล ำดับ 

 
ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น 

(นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์) 
 

จัดตั้ง ศูนย์ปฏบัิติการฉุกเฉิน 

องค์การบริหารส่วนต าบล

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

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

(นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์) 

กำรจัดกำรสำธำรณภัยระดับ ๑ 
 



~ ๑๔ ~ 
 

            ๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 

           (๑) เม่ือเกิดสำธำรณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ และ

สำธำรณภัยมีควำมรุนแรงขยำยเป็นวงกวำ้ง ให้ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ 

รำยงำนผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ พร้อมทั้งประสำนกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ ให้สนับสนุนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยที่เกิดขึน้ 

            (๒) เม่ือเกิดสำธำรณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ 

ให้ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ ให้กำรสนับสนุนกำรป้องกันและบรรเทำสำ

ธำรณภัยที่เกิดขึน้ เพื่อเป็นกำรบูรณำกำรและกำรประสำนกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน 

๒.๗.๓ การปฏบิัติร่วมกบัหน่วยทหารในพื้นท่ี 

         ในกำรปฏิบัติกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยร่วมระหว่ำงพลเรือนกับทหำร

นั้น  จะต้องมีกำรประสำนงำนกันอย่ำงใกล้ชิด เพื่อเป็นกำรสนับสนุนกำรจัดกำรสำธำรณภัยของกอง

อ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ และศูนย์ปฏบิัติกำร

ฉุกเฉินท้องถ่ินองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ กับ กองทัพภำคที่ ๒ ทั้งนี ้ฝ่ำยทหำรอำจพจิำรณำ

จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนหรือศูนย์ปฏบิัติงำนร่วมระหว่ำงพลเรือนกับทหำร ขึน้อยู่กับระดับของหน่วยและ

สถำนกำรณ์สำธำรณภัยนั้นๆ โดยมีแนวทำงปฏบิัติสอดคล้องกับแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณ

ภัยกระทรวงกลำโหม แผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดนครรำชสีมำ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ

ข้อตกลงว่ำด้วยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ระหว่ำงผู้อ ำนวยกำรจังหวัดกับหน่วยงำนทหำรใน

พื้นที่ ทั้งนี้รำยละเอียดกำรแบ่งมอบพื้นที่ในกำรช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติของหน่วยทหำรปรำกฏตำม

ภำคผนวก ฑ 

๒.๗.๔ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล 

         กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษม

ทรัพย์.เป็นศูนย์กลำงในกำรประสำนกำรปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ช่ัวโมง เพื่อให้สำมำรถติดต่อ

ประสำนงำน สั่งกำร รำยงำนกำรปฏิบัติ และสถำนกำรณ์ระหว่ำงทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้อยำ่งต่อเนื่อง 

รวดเร็ว และเช่ือถือได้ โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

         (๑) จัดเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนกับศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล

เกษมทรัพย์ (กรณีเกิดสำธำรณภัย) เพื่อร่วมปฏิบัติกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และกำรช่วยเหลือ

สงเครำะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอยำ่งมีเอกภำพ 

         (๒) จัดท ำแผนประสำนงำนกับองค์กำรสำธำรณกุศล และให้องคก์ำรสำธำรณกุศล       

ในจังหวัดจัดเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง พร้อม

อุปกรณ์และบุคลำกรที่สำมำรถปฏิบัติภำรกิจได้ 

         (๓) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ และโรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

ร่วมกับองค์กำรสำธำรณกุศลจัดท ำแนวทำงปฏิบัติในกำรสนับสนุนทรัพยำกร เจ้ำหน้ำที่ อุปกรณ์ และ

เครื่องมือ เพื่อกำรปฏิบัติงำนขององคก์รปฏิบัติในกำรจัดกำรสำธำรณภัยแต่ละระดับ 



~ ๑๕ ~ 
 

         (๔) กรณีที่เม่ือเกิดสำธำรณภัยขึ้น ถ้ำองค์กำรสำธำรณกุศลไปถึงพื้นที่ประสบภัย

ก่อน เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ ให้กั้นเขตพื้นที่อันตรำยและกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ำไปยังพื้นที่อันตรำย 

พร้อมทั้ง  แจ้งหน่วยงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบโดยทันที เพื่อด ำเนินกำรควบคุมสถำนกำรณ์สำธำรณ

ภัย 

            (๕) กรณีที่ได้รับกำรประสำนจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ หรือ

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ เช่น ต ำรวจ เทศบำล เป็นต้น ให้องคก์ำรสำธำรณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยงัที่

เกิดเหตุ และให้รำยงำนตัวที่ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ หรือผู้อ ำนวยกำร

ท้องถิ่น เพื่อรับมอบหมำยภำรกิจในกำรปฏิบัติกำร 

         (๖) กรณีหลังเกิดสำธำรณภัย ให้องค์กำรสำธำรณกุศล องค์กรเอกชน ช่วยเหลือ     

เจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรรักษำควำมปลอดภัยในสถำนที่เกิดเหตุ และพื้นที่รองรับกำร

อพยพ ประสำนหน่วยแพทย์และพยำบำล อีกทั้งให้กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบสำธำรณภัย 

พร้อมทั้งล ำเลียงผู้ได้รับบำดเจ็บส่งโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบล รวมทั้งอพยพช่วยเหลือผู้

ประสบสำธำรณภัยไปยังที่ปลอดภัยหรือพื้นที่รองรับกำรอพยพ 

 

ตารางท่ี ๒-๒ : รายนามภาคประชาสังคม และองคก์ารสาธารณกุศลในพ้ืนท่ีองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลเกษมทรัพย์ 

 

ล าดบัท่ี รายนามภาคประชาสังคม 

และองค์การสาธารณกุศล 

ผู้ประสานงาน โทรศัพท์/โทรสาร 

๑. 

๒. 

๓. 

มูลนิธฮิุก 31 

มูลนิธสิวำ่งเมตตำธรรมสถำน 

อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพล

เรือน  
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บทที่ ๓ 

การปฏิบัติก่อนเกิดภัย 
 

  ๓.๑ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

        แผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษม

ทรัพย์ฉบับนี้   มุ่งด ำเนินงำนตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำก      สำธำรณภัยตำม

แผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้บรรลุผลส ำเร็จในทำงปฏิบัติ โดยมี

เป้ำหมำยส ำคัญในกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย เพื่อสร้ำงควำมเช่ือม่ัน ควำมปลอดภัย ในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชำชนในพื้นที่ตำมแนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกัน บรรเทำ กำรลดผลกระทบ

จำกสำธำรณภัย และกำรเตรียมควำมพร้อม ดังนี้ 

        ยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นกำรลดโอกำสที่จะได้รบั

ผลกระทบทำงลบจำกสำธำรณภัยอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรวิเครำะห์และกำรบริหำรจัดกำรปัจจัยที่เป็น

สำเหตุและผลกระทบของสำธำรณภัย เพื่อก ำหนดนโยบำย มำตรกำร หรือกิจกรรมต่ำงๆ ให้สำมำรถลด

ควำมล่อแหลม        ลดปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมเปรำะบำง และเพิ่มศักยภำพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้

เข้มแข็งในกำรจัดกำรปัญหำ โดยมีเป้ำหมำยในกำรลดควำมเสี่ยงที่มีอยู่ในชุมชนและสังคมในปัจจุบัน 

รวมถึงป้องกันควำมเสียหำย ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต 

    ๓.๒ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  ๓.๒.๑ นิยามความเสี่ยง 

           ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมำยถึง โอกำสที่สำธำรณภัย ท ำให้

เกิดควำมสูญเสียต่อชีวิต ร่ำงกำย ทรัพยส์ิน ควำมเป็นอยู ่และภำคบริกำรต่ำงๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วง

เวลำใดเวลำหนึ่งในอนำคต ซ่ึงสำมำรถแทนด้วยสมกำรแสดงควำมสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ควำม

เสี่ยง ได้แก่     ภัย ควำมล่อแหลม ควำมเปรำะบำง และศักยภำพ ดังนี้ 

 

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

      ศักยภาพ (Capacity) 

 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยง, การประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment) หมำยถึง 

กระบวนกำรก ำหนดลักษณะ ขนำด หรือขอบเขตของควำมเสี่ยงโดยกำรวิเครำะห์ภัยที่เกิดขึ้นและประเมิน

สภำวะกำรเปิดรับต่อควำมเสี่ยง (exposure) ควำมเปรำะบำง (Vulnerability) และ ศักยภำพ (Capacity) ใน

กำรรับมือของชุมชนที่อำจเป็นอันตรำยต่อชีวิตและทรัพย์สิน กำรด ำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นกำร

วเิครำะห์ควำมน่ำจะเป็นในกำรเกิดผลกระทบจำกภัยในพื้นที่หนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในกำรวำงแผนเพื่อจัดกำร

ควำมเสี่ยงอยำ่งมีระบบ 
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   ภัย (Hazard) หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดจำกธรรมชำติหรือกำรกระท ำของมนุษย์ที่อำจ

น ำมำซ่ึงควำมสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนท ำให้เกิดผลกระทบทำงเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ความล่อแหลม (Exposure) หมำยถึง กำรที่ผู้คน อำคำรบ้ำนเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่ำงๆ 

หรือองคป์ระกอบใดๆ มีที่ตั้งอยูใ่นพื้นที่เสี่ยงและอำจได้รับควำมเสียหำย 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมำยถึง ปัจจัยหรือสภำวะใดๆ ที่ท ำให้ชุมชนหรือ

สังคมขำดควำมสำมำรถในกำรปกป้องตนเอง ท ำให้ไม่สำมำรถรับมือกับสำธำรณภัย หรือไม่สำมำรถฟื้นฟู

ได้อย่ำงรวดเร็วจำกควำมเสียหำยอันเกิดจำกสำธำรณภัย ปัจจัยเหล่ำนีมี้อยู่ในชุมชนหรือสังคมมำนำนก่อน

เกิดสำธำรณภัย และอำจเป็นปัจจัยที่ท ำให้ผลกระทบของภัยมีควำมรุนแรงมำกขึ้น 

ศักยภาพ (Capacity) หมำยถึง ควำมสำมำรถที่จะกระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือ

ควำมสำมำรถที่อำจจะพัฒนำต่อไปให้เป็นประโยชน์มำกขึ้น 

๓.๒.๒ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน 

ได้แก่    ขั้นที่ ๑ กำรท ำควำมเข้ำใจเหตุกำรณ์ปัจจุบัน ควำมต้องกำรในกำรประเมินควำมเสี่ยง และพจิำรณำ

ถึงขอ้มูลในอดีต    ขัน้ที่ ๒ กำรประเมินภัย 

ขัน้ที่ ๓ กำรประเมินควำมล่อแหลม  

ขัน้ที่ ๔ กำรวเิครำะห์ควำมเปรำะบำงและศักยภำพ 

ขัน้ที่ ๕ กำรวเิครำะห์ผลกระทบและระดับควำมเสี่ยง  

ขัน้ที่ ๖ กำรจัดท ำขอ้มูลควำมเสี่ยงและแนวทำงในกำรจัดกำรและลดควำมเสี่ยง 

ขัน้ที่ ๗ กำรพัฒนำหรือปรับปรุงยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรในกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย 

          ให้กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษม

ทรัพย์จัดทีมประเมินควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย เพื่อเข้ำส ำรวจพื้นที่และจัดเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงจำก

เหตุกำรณ์สำธำรณภัย       และเป็นข้อมูลในกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบที่

อำจจะเกิดขึน้ เพื่อประกอบกำรตัดสินใจสั่งกำรในกำรรับมือสถำนกำรณ์ภัยที่อำจจะเกิดขึ้น ได้แก่ (๑) กำร

ก ำจัดควำมเสี่ยง (กำรป้องกันหรือหลีกเลี่ยง)  (๒) กำรแก้ไขปัญหำควำมเปรำะบำงและควำมล่อแหลม (กำรลด

ผลกระทบ)  (๓) กำรเตรียมควำมพร้อมรับมือสำธำรณภัย และ (๔) กำรถ่ำยโอนหรือแบ่งปันควำมเสี่ยง  ทั้งนี ้

ตัวอยำ่งของทำงเลือกในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมกลยุทธข์ำ้งต้น   ในกรณีแผ่นดินไหว พำยุโซนร้อน และ

อุทกภัย แสดงในตำรำงที่ ๓-๑ 
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ตารางท่ี ๓-๑ : ตัวอย่างของประเภททางเลือกในการจัดการความเสี่ยง กรณีแผ่นดินไหว พายุโซน

ร้อน และ อุทกภัย 

ประเภทของภัย 

ประเภททางเลอืกในการจัดการภัยพิบัต ิ

การป้องกัน/

หลกีเลี่ยง 

การลด

ผลกระทบ 

การเตรียม 

ความพร้อม 

การถ่ายโอนหรือ

แบ่งปันความ

เสี่ยง 

แผ่นดินไหว 

(ตัวอย่าง) 

ยำ้ยสิ่งก่อสร้ำง

และโครงสร้ำงที่

เปรำะ บำง

ทั้งหมดจำก

บริเวณพืน้ที่เสี่ยง

สูง ซ่ึงจะได้รับผล 

กระทบจำกแรงสัน่ 

และบริเวณเสี่ยง

ต่อทรำยเดือดหรือ

ทรำยเหลว 

ใช้วัสดุและวธิีกำร

ก่อสร้ำงที่ทนต่อ

แผ่นดินไหว     

ออกกฎหมำย

ควบคุม

สิ่งก่อสร้ำง กำร

ซ่อมแซมและเสริม

ควำมแข็งแรง

อำคำร กำร

วำงแผนกำรใช้

ที่ดิน      โดย

ค ำนึงถึง   ควำม

เสี่ยง 

กำรวำงแผน

เฉพำะกิจฉุกเฉิน         

ซ่ึงครอบคลุมทัง้

บริเวณกำรเฝ้ำ

ระวังแผ่นดนิไหว      

กำรซ้อมรับมือ

แผ่นดินไหว      

กำรจดัเตรยีม

สิ่งของยังชีพและ

สิ่งของส ำรองจ่ำย 

กำรฝึกทีมคน้หำ

และช่วยเหลือ         

กำรให้ควำมรูแ้ก่

ประชำชน 

 

 

ประกันควำมเสีย่ง

จำกแผ่นดินไหว 

กำรรวมกลุ่ม   

ควำมเสี่ยง เงนิทุน

ส ำหรับซ่อมสร้ำง 

และกองทุน     

ออมทรัพย์ชุมชน

ส ำหรับกำรซ่อม

สร้ำงและฟื้น

สภำพ 

พายุโซนร้อน 

และอุทกภัย 

(ตัวอย่าง) 

ยำ้ยชุมชนที่สุ่ม

เสี่ยงออกห่ำงจำก

ชำยฝ่ังและ

เส้นทำงพำยุ 

รวมถึงบริเวณ

พื้นที่ต่ ำซ่ึงเสี่ยงต่อ

อุทกภัย 

ก่อสร้ำงแนวก ำบัง

ลมหรือใช้พืน้ที ่ 

ทำงธรรมชำติ     

ในกำรลดแรงลม 

ก่อสร้ำงคนัดนิ

หรือเขื่อนหรือ

ก ำแพงคลืน่ และ

อื่นๆ เปน็แนวกัน้

น้ ำ        ยก

อำคำรให้บริเวณ

เสี่ยงต่อน้ ำท่วม   

อยูเ่หนือระดบัน้ ำ  

กำรเฝ้ำระวัง     

กำรพยำกรณ์    

กำรเตือนภัย

ล่วงหน้ำส ำหรับ

พำยุไต้ฝุ่น        

กำรเตือนภัยน้ ำ

ท่วมล่วงหน้ำ         

กำรจดักำรและ 

กำรวำงแผน

อพยพ กำร

จัดเตรียมสิ่งของ

ยังชีพ     กำรหำท่ี

ประกันควำมเสีย่ง

อุทกภัย ประกัน

ผลผลิตจำกภัย

พบิัติ เงนิทุนเพื่อ

กำรซ่อมซ่อม

สร้ำง หรือกองทุน

ออมทรัพย์ของ

ชุมชนส ำหรับกำร

ซ่อมสร้ำง

โครงกำรรับซ้ือ

บ้ำนในพื้นทีน่้ ำ

ท่วมถึง 
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ประเภทของภัย 

ประเภททางเลอืกในการจัดการภัยพิบัต ิ

การป้องกัน/

หลกีเลี่ยง 

การลด

ผลกระทบ 

การเตรียม 

ความพร้อม 

การถ่ายโอนหรือ

แบ่งปันความ

เสี่ยง 

ที่คำดกำรณ์ไว้ ใช้

แนวก ำบงั

ธรรมชำติ เช่น ป่ำ

ชำยเลน วำงแผน

ที่ดิน เป็นต้น 

หลบพำยุไต้ฝุ่น

และก ำหนดศนูย์

อพยพฉุกเฉิน 

 

 

  รำยละเอียดเรื่องกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยสำมำรถศึกษำเพิ่มเติมได้ที่ 

www.disaster.go.th./หน่วยงำนภำยในส่วน/ดำวน์โหลด/กองนโยบำยป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย/

นโยบำยภัยธรรมชำติ 

    ๓.๓ พ้ืนท่ีเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปัจจัยท่ีท าให้เกดิความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  เม่ือมีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หรือกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยแล้วจะท ำให้

ทรำบถึงพื้นที่เสี่ยงภัยและปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย ซ่ึงจะท ำให้สำมำรถก ำหนดแนวทำงใน

กำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยได้ตรงกับควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้น น ำไปสู่กำรลดควำมเสี่ยงอย่ำงยั่งยืน ที่

หมู่บ้ำน/ชุมชนมีวิธีกำรรู้รับ ปรับตัวในกำรรับมือกับสถำนกำรณ์สำธำรณภัยที่อำจจะเกิดขึ้น เช่น กำรก ำหนด

กิจกรรม โครงกำรหรือแผนงำนที่ก ำหนดจำกผลกำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของพื้นที่หนึ่งๆ เพื่อลด

โอกำสในกำรได้รับผลกระทบจำกสำธำรณภัยที่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ในปัจจุบันและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด

ควำมเสี่ยงเพิ่มมำกขึ้นในอนำคต  

 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ รับผิดชอบในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยใน

เขตต ำบลในเมือง ซ่ึงมหีมูบ่้ำนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย และปัจจัยที่เป็นสำเหตุท ำให้เกิดควำมเสี่ยงจำกภัยต่ำงๆ 

ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.disaster.go.th./หน่วยงานภายใน/กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ดาวน์โหลด/ส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ
http://www.disaster.go.th./หน่วยงานภายใน/กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ดาวน์โหลด/ส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ
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ตาราง ท่ี  ๓-๒  : ตารางแสดงปัจ จัย /สาเหตุ ท่ีท า ใ ห้ เกิดความเสี่ ย งจากสาธารณภัย 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

ประเภทของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย (เขต) 
ปัจจัย/สาเหตุ ที่ท าให้เกิด

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 

การลดความเสี่ยง 

จากสาธารณภัย 
เสี่ยงสูง 

เสี่ยงปาน

กลาง 
เสี่ยงต่ า 

อุทกภัย    พื้นที่รำบลุ่มและใกล้คลอง  

ภัยแล้ง    ฝน ข ำด ช่ ว ง / ต ก ไ ม่ต ำม

ฤดูกำล 

 

วำตภัย    มรสุม  

อัคคีภัย    เผำฟำง หญ้ำแห้ง  

สำรเคมีและ

วัตถุอันตรำย 

  
 

  

 

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย (ให้ด ำเนินกำรในบริบทของสภำพพื้นที่และ

สภำวะแวดล้อมในท้องถิ่น/ชุมชน) 

 

ประเภท

ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย (เขต) 

ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีท าให้เกดิ      

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 

การลดความเสี่ยง 

จากสาธารณภัย 

 

เสี่ยงสูง 
เสี่ยง        

ปานกลาง 
เสี่ยงต่ า 

อุทกภัย ๑ ๒ – ๓ ๔ - เป็นพื้นที่เขตเมืองตำม ระบบ

กำรระบำยน้ ำที่ยังไม่เช่ืองโยงกัน 

ปัญหำขยะอุดตันทำงระบำยน้ ำ  

 

 

 

- ขุดลอกแหล่งน้ ำเป็น

ประจ ำทุกปี 

- ชุมชน/หมูบ่้ำน มีกำร

ฝึกกำรป้ องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย

เป็นประจ ำ 

- สนับสนุนเครื่องมือ

ให้มีมำตรฐำนได้อย่ำง

เพยีงพอและรวดเร็ว 

ภัยแล้ง ๑ - ๔ - - - พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำง

พำนิชย์ 

แหล่งกักเก็บน้ ำเพื่อผลิตน้ ำประปำ

ไม่เพียงพอ 

-  เพิ่ มแหล่ งน้ ำและ

ระบบผลิตน้ ำประปำ 

- ขุดลอกแหล่งน้ ำเดิม

เพื่อกักเก็บน้ ำไว้ใช้ใน 

ฤดูแล้ง 
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ประเภท

ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย (เขต) 

ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีท าให้เกดิ      

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 

การลดความเสี่ยง 

จากสาธารณภัย 

 

เสี่ยงสูง 
เสี่ยง        

ปานกลาง 
เสี่ยงต่ า 

- มีกำรรณรงคใ์นกำร

อนุรักษท์รัพยำกร 

ธรรมชำต ิ

 

 

วำตภัย ๑ - ๔ ๒ – ๓ - - บุคลกรที่มีควำมรูด้้ำนสำธำรณ

ภัยไม่เพียงพอ  

- อำคำรบ้ำนเรือนและ

สภำพแวดล้อมขำดกำรบ ำรงุดูแล

รักษำให้เกดิควำมปลอดภัย 

  

- ติดตำมสภำพ

ภูมิอำกำศโดยเฉพำะ 

ช่วงฤดูมรสุม 

- จัดหลกัสตูรอบรม

บุคลำกรทีเ่ป็นกลุ่ม 

เป้ำหมำยให้ครบถ้วน 

- มีกำรปรับปรุงและ

ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้ำง

ต่ำงๆ ให้มีสภำพม่ันคง

แข็งแรง สำมำรถทน

ต่อลมพำยุได้ 

อัคคีภัย ๑ – ๓ ๔ - - ประชำชนขำดควำมตระหนัก     

ในกำรดูแลควำมปลอดภัยเรื่อง

กำรใช้ไฟฟำ้  

- ประชำชนไม่ทรำบถึงแนวทำง

ปฏิบัติที่ถูกต้องเม่ือเกิดอัคคีภัยข้ึน  

- ประชำชนเผำฟำงและหญ้ำแห้ง

ในหน้ำแล้ง 

-  มี ก ำ ร อ บ ร ม ใ ห้

ควำมรู้ควำมเข้ำใจใน

เรื่องอัคคีภัย 

- มีกำรฝึกกำรป้องกัน

และบรรเทำสำธำรณ

ภัยด้ ำน อัคคี ภัย เป็ น

ปร ะจ ำทุ กปี แล ะ ให้

ควำมรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย

แก่ประชำชน 

สำรเคมี

และวัตถุ

อันตรำย 

 

- - - - - 

หมายเหตุ : ตำรำงมำตรฐำนในกำรประเมินค่ำควำมเสี่ยง (สูง/ปำนกลำง/ต่ ำ) ตำมภำคผนวก ญ 



~ ๒๒ ~ 
 

      ๓.๔ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

        ๓.๔.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ 

                 เนื่องจำกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ มีพื้นที่สำธำรณภัยที่ส่งผลกระทบ 

ได้แก่ ภัยจำก  อัคคีภัย อุทกภัย วำตภัย เป็นต้น ตำมที่วิเครำะห์ควำมเสี่ยงไวใ้นบทที่ ๑) จึงให้ควำมส ำคัญ

กับแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

                 (๑) ด้ำนโครงสร้ำง 

   องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ ได้พิจำรณำโครงสร้ำง    ที่สอดคล้องกบั

สภำพพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ว และได้จัดสร้ำงสถำนีดบัเพลิงยอ่ยขึ้น เพื่อใช้ในกำรป้องกันและบรรเทำ    สำธำรณ

ภัยในพื้นที่ 

                 (๒) ด้ำนไม่ใช้โครงสร้ำง 

                      กำรป้องกันโดยไม่ใช้โครงสร้ำง เป็นกำรใช้นโยบำย กฎระเบียบ กำรวำงแผน

และกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อลดควำมเสี่ยง โดยองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ ได้มีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

              (๒.๑) ด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำยและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพื้นที่ กับ

หน่วยงำนภำครัฐในกำรป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้องแก่ประชำชนเกี่ยวกับ 

สำธำรณภัยต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำรกระท ำของประชำชนเอง เช่น กำรเผำขยะ เป็นต้น 

               (๒.๒) วิเครำะห์และจัดท ำแผนที่เสี่ยงภัยให้เหมำะสมกับพื้นที่ พร้อมทั้งจัดเก็บ

ข้อมูลสถิติภัย และหำปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย เพื่อเป็นฐำนข้อมูลในกำรหำแนวทำง 

กำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยอยำ่งเป็นระบบ มุ่งสู่กำรแก้ไขปัญหำอยำ่งยั่งยืน 

๓.๔.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย 

         กำรเตรียมควำมพร้อมเป็นกำรด ำเนินกำรที่เน้นช่วงก่อนเกิดภัยเพื่อให้ประชำชน

หรือชุมชน และหน่วยงำนที่เกีย่วข้องมีองคค์วำมรู้ ขดีควำมสำมำรถ และทักษะต่ำงๆ พร้อมที่จะรับมือกบัสำ

ธำรณภัย โดยองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ มีกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 

        (๑) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัตโิดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) 

    เป็นกำรเสริมสร้ำงศักยภำพโดยเน้นกำรอำศัยชุมชน/หมู่บ้ำนเป็นศูนยก์ลำง ใน

กำรป้องกัน แก้ไข บรรเทำ และฟื้นฟูควำมเสียหำยจำกสำธำรณภัย โดยให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร

วำงแผน ตัดสินใจ ก ำหนดแนวทำงกำรแก้ปัญหำในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย เพื่อลดควำม

เสี่ยงภัยของชุมชนและเพิ่มขดีควำมสำมำรถให้คนในชุมชนมีศักยภำพในกำรระงับบรรเทำภัยได้ด้วยตนเอง

ในระดับหนึ่งก่อนที่หน่วยงำนภำยนอกจะเขำ้ไปให้ควำมช่วยเหลือ รวมทั้งเป็นกำรสร้ำงภำคีเครือข่ำยภำค

ประชำชนในรูปแบบอำสำสมัครเพื่อช่วยเหลืองำนเจ้ำหน้ำที่ในขั้นตอนกำรเตรียมควำมพร้อม 

         (๒) การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

      เป็นเครื่องมือและกิจกรรมในกำรสร้ำงควำมพร้อมและเพิ่มศักยภำพของ

หน่วยงำนและบุคลำกร รวมทั้งเป็นกำรทดสอบกำรประสำนงำนและกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ ท ำให้

ทรำบจุดบกพร่องและช่องว่ำงในกำรปฏิบัติงำนในภำวะฉุกเฉิน เพื่อน ำไปสู่กำรปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรใน

กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ และแผนเผชิญเหตุสำธำรณ
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ภัยให้มีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้หมำยรวมถึงกำรฝึก 

กำรซักซ้อม และกำรฝึกปฏิบัติตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็นของแต่ละหน่วยงำนในทุกระดับ โดย

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ จะมีกำรประสำนและ

สั่งกำรอ ำนวยกำรให้ชุมชน/หมู่บำ้น ด ำเนินกำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแบบบูรณำกำรอยำ่ง

สม่ ำเสมอ 

           (๓) การเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์ 

        (๓.๑) จัดชุดเฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์ เพื่อท ำหน้ำที่เฝ้ำระวังและ

ติดตำมสถำนกำรณ์ข้อมูลควำมเคลื่อนไหวของเหตุกำรณ์สำธำรณภัยที่อำจจะเกิดขึ้นตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

พร้อมทั้งประสำนกำรปฏิบัติกับกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยขำ้งเคยีง 

         (๓.๒) ติดตำมกำรรำยงำนสภำพอำกำศปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ ข้อมูล

สถำนกำรณ์ และกำรแจ้งขำ่ว กำรเตือนภัยจำกกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยระดับเหนือ

ขึ้นไป และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยำ กรมชลประทำน กรมทรัพยำกรน้ ำ กรมอุทก

ศำสตร์ กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ฯลฯ รวมทั้งสื่อต่ำงๆ เพื่อรวบรวมขอ้มูล วิเครำะห์ เฝ้ำระวัง 

ประเมินแนวโน้มกำรเกิดภัย 

         (๓.๓) จัดทีมประชำสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลข่ำวสำรให้ประชำชนได้รับทรำบ ถึง

ระยะเวลำ ภำวะที่จะคุกคำม (อันตรำยต่อชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันควำมตื่นตระหนกและ

ควำมสับสนในเหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้น และให้ควำมส ำคัญกับผู้ที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้พิกำร 

ทั้งนี ้ควำมถี่ของกำรแจ้งขำ่วเตือนภัยขึน้อยูก่ับแนวโน้มกำรเกิดภัย 

         (๓.๔) จัดให้มีอำสำสมัครและเครือข่ำยเฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์

ปฏิบัติงำนตลอด ๒๔ ช่ัวโมง และแจ้งข่ำว เตือนภัยระดับชุมชน ท ำหน้ำที่ติดตำม เฝ้ำระวังปรำกฏกำรณ์

ธรรมชำติที่มีแนวโน้มกำรเกิดภัย แจ้งข่ำว เตือนภัยแก่ชุมชน และรำยงำนสถำนกำรณ์ให้กองอ ำนวยกำร

ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย ์โดยใช้ระบบกำรสื่อสำร เครื่องมือ

แจ้งเตือนภัยของชุมชน 

        กำรติดตำมข้อมูลควำมเคลื่อนไหวของเหตุกำรณ์ที่อำจส่งผลให้เกิดสำธำรณ

ภัย รวมทั้งท ำหน้ำที่เฝ้ำระวัง ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน โดยกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำ

ธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร วิเครำะห์ และประเมิน

สถำนกำรณ์จำกข้อมูลข่ำวสำรที่ได้รับ และตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล เพื่อตัดสินใจในกำรเตรียม

รับมือกับ    สำธำรณภัย 

   รำยงำนสถำนกำรณ์ภัยและผลกำรปฏิบัติให้กองอ ำนวยกำรป้องกนัและบรรเทำ      

สำธำรณภัยอ ำเภอและจังหวัดทรำบเป็นระยะ ๆ  เพื่อประสำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติร่วมกัน 

                  (๔) การเตรียมการอพยพ 

    กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

เกษมทรัพย์ มีแนวทำงปฏิบัติส ำหรับเตรียมกำรอพยพ ดังนี้ 
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    (๔.๑) จัดท ำแผนอพยพหลักผู้ประสบภัย แผนอพยพหลักส่วนรำชกำร โดยมี

สำระส ำคัญประกอบด้วย จ ำนวนผู้อพยพ บัญชีส่วนรำชกำร สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรอพยพ กำร

ก ำหนดเขตพื้นที่รองรับกำรอพยพให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมำะสม กำรก ำหนดเจ้ำหน้ำที่หรือผู้รับผิดชอบกำร

อพยพไว้ให้ชัดเจน    กำรก ำหนดเส้นทำงอพยพหลักและเส้นทำงอพยพส ำรองส ำหรับแต่ละประเภทภัย 

รวมทั้งกำรส ำรวจและกำรจัดเตรียมพำหนะ น้ ำมันเช้ือเพลิง แหล่งพลังงำน และระบบสื่อสำรกำรอพยพ 

    (๔.๒) วำงมำตรกำรกำรอพยพ  

                  (๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราว 

    กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

เกษมทรัพย์ มีแนวทำงปฏิบัติส ำหรับเตรียมกำรจัดตั้งศูนยพ์ักพงิช่ัวครำว ดังนี้ 

    (๕.๑) คัดเลือกและจัดหำสถำนที่ตั้งศูนยพ์ักพงิช่ัวครำว 

    (๕.๒) จัดกำรภำยในศูนยพ์ักพงิช่ัวครำว โดยก ำหนดผู้รับผิดชอบภำยในศูนยพ์กั

พิงช่ัวครำว คือ ผู้จัดกำรศูนย์พักพิงช่ัวครำว ได้แก่ ผู้น ำชุมชน กรณีโรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงอำจเป็น

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

    (๕.๓) ปัจจัยควำมจ ำเป็นขัน้ต่ ำของศูนยพ์ักพงิช่ัวครำวอ่ืนๆ 

    (๕.๔) ให้มีกำรบริหำรจัดกำรขอ้มูลผู้อพยพ โดยมีกำรเก็บบันทึกขอ้มูลที่จ ำเปน็ 

                  (๖) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย 

    กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

เกษมทรัพย์ จะจัดท ำโครงกำรจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้สำธำรณภัยประจ ำศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจ ำ

ชุมชน ที่มีควำมพร้อมเป็นล ำดับแรกก่อน โดยมีวัตถุประสงคใ์นกำรจัดตั้งศูนยก์ำรเรียนรู้สำธำรณภัย ดังนี้ 

   (๖.๑) เพื่อให้ประชำชน/ชุมชนได้เรียนรู้สำธำรณภัยต่ำง  ๆธรรมชำติและลักษณะของภัย  

    (๖.๒) เพื่อให้ประชำชนทรำบถึงขัน้ตอนและวธิีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณ

ภัยเพื่อลดผลกระทบและควำมสูญเสียชีวิตที่อำจเกิดขึน้ 

    (๖.๓) เพื่อเพิ่มทักษะให้ประชำชนช่วยเหลือตนเอง สำมำรถรักษำชีวิตรอดได้      

เม่ือเกิดสำธำรณภัย 

                  (๗) แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 

    แผนกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง เป็นแผนปฏิบัติงำนในสภำวะวิกฤตฉุกเฉิน ใน

สถำนกำรณ์เมื่อเกิดภัยต่ำงๆ เช่น ภัยที่เกิดจำกธรรมชำติ อุบัติเหตุ หรือกำรมุ่งร้ำยต่อองคก์รฯลฯ ซ่ึงจำก

สภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวส่งผลให้หน่วยงำนหรือองค์กรต้องหยุดชะงักกำรด ำเนินงำน

หรือ ไม่สำมำรถให้บริกำรประชำชนได้อยำ่งต่อเนือ่ง ดังนั้น หน่วยงำนส่วนรำชกำรหรือองคก์รตำ่งๆ จึงต้อง

จัดท ำแผนกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพื่อเป็นแผนรองรับกำรด ำเนิน

ภำรกิจของหน่วยงำนหรือองคก์รในช่วงสภำวะวกิฤตหรือเหตุกำรณ์ฉกุเฉิน เพื่อให้บริกำรประชำชนได้อยำ่ง

ต่อเนื่อง เช่นเดียวกับในช่วงภำวะปกติ หำกหน่วยงำนหรือองค์กรไม่จัดท ำแผนกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง

รองรับไว้ตั้งแต่ในภำวะปกติอำจส่งผลกระทบต่อหน่วยงำนหรือองค์กรในด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนเศรษฐกิจ 

กำรเงิน กำรให้บริกำร สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพยส์ินของประชำชน เป็นต้น กำรจัดท ำ
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แผนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งส ำคัญที่จะช่วยให้สำมำรถรับมือกับเหตุกำรณ์ฉุกเฉนิและให้บรกิำรได้

เม่ือเกิดภัยขัน้วกิฤตเพื่อด ำเนินงำนและให้บริกำรตำมปกติตำมระดับกำรให้บริกำรที่ก ำหนดไว้ซ่ึงจะช่วยให้

สำมำรถลดระดับ ควำมรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงำนหรือองค์กรได้ แผนกำรบริหำรควำม

ต่อเนื่องควรมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

   (๑) วัตถุประสงคข์องแผนกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง 

   (๒) ขอบเขตสถำนกำรณ์ควำมเสี่ยงภัย เช่น แผนรับมือสถำนกำรณ์ภัยจำก

อุทกภัย/อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ฯลฯ 

   (๓) ก ำหนดสถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง 

   (๔) ก ำหนดขัน้ตอนกำรปฏิบัติ 

        - บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงำน เช่น ทีมอพยพ ทีมปฐม

พยำบำล   ทีมกู้ชีพกู้ภัย ทีมประสำนงำนและสนับสนุน ทีมรักษำควำมสงบเรียบร้อย ฯลฯ 

        - ระดับควำมรุนแรงของสถำนกำรณ์และขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำนฉุกเฉิน 

        - กำรอพยพทรัพยำกรที่จ ำเป็นและเหมำะสมต่อสถำนกำรณ์ 

        - ขัน้ตอนกำรฟื้นฟูหน่วยงำนหลังผ่ำนพน้วกิฤต 

ฯลฯ 

        ๓.๔.๓ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน 

                 ชุมชนมีบทบำทส ำคัญเป็นอย่ำงมำกในกำรเตรียมควำมพร้อมและลดควำมเสี่ยง

จำก      สำธำรณภัย เนื่องจำกชุมชนต้องอำศัยอยู่ในพื้นที่ของตนซ่ึงมีควำมเสี่ยง หำกชุมชนได้รับกำร

พัฒนำศักยภำพรวมทั้งมีภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย ก็สำมำรถท ำให้ชุมชนของ

ตนมีควำมปลอดภัยจำกสำธำรณภัยหรือฟื้นตัวจำกสำธำรณภัยที่เกิดขึ้นได้ภำยในระยะเวลำอันรวดเร็ว 

โดยมีแนวทำงปฏิบัติในกำรลดควำมเสี่ยงสำธำรณภัยของชุมชน ดังนี้ 

                 (๑) กำรท ำควำมเข้ำใจเรื่องกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย ให้ส ำรวจชุมชน           

เพื่อวเิครำะห์ควำมเสี่ยงและศักยภำพ รวมทั้งกลุ่มเปรำะบำงของชุมชน แล้วน ำขอ้มูลเหล่ำนั้นมำจัดท ำเป็น

แผนลดควำมเสี่ยงภัยของชุมชน 

                 (๒) ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรเตรียมพร้อมรับมือกับสำธำรณภัย 

                 (๓) มีแผนในภำวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสำธำรณภัยและแผนกำรฟื้นฟูชุมชนหลังจำกเกิด        

สำธำรณภัย โดยมีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในระดับท้องถิ่น ระดับอ ำเภอ 

และระดับจังหวัด เพื่อให้แผนมีกำรบูรณำกำรและตอบสนองควำมต้องกำรชองชุมชนได้อยำ่งแท้จริง 

                 (๔) มีแผนรับมือกับสำธำรณภัยในครอบครัว เช่น กำรสร้ำงบ้ำนเรือนให้มีควำม

เขม้แข็งและอยูใ่นพื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งมีกำรเตรียมพร้อมในครอบครัวหำกต้องอพยพออกจำกที่พักอำศัย

เดิม 

                 (๕) จัดกำรฝึกอบรมสมำชิกชุมชนอยูเ่สมอ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งกลุ่มเปรำะบำงเพื่อให้

มีศักยภำพมำกขึ้น 
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                 (๖) สร้ำง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงสำธำรณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดควำมรุนแรงจำก      

สำธำรณภัย เช่น ชุมชนที่โดนน้ ำท่วมบ่อยอำจมีกำรสร้ำงฝำยชะลอน้ ำหรือท ำพื้นที่แก้มลิงเพื่อพักน้ ำ เป็นต้น 

                 (๗) เตรียมสิ่งของยังชีพที่จ ำเป็นก่อนที่จะเกิดสำธำรณภัย 

    ๓.๕ การแจ้งเตือนภัย 

กำรแจ้งเตือนภัยเป็นกำรแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ำแก่ผู้ที่คำดวำ่จะได้รับผลกระทบในพื้นที่เสีย่ง

ภัยให้เฝ้ำระวังและเตรียมพร้อมรับสถำนกำรณ์อพยพเคลื่อนย้ำยไปสู่ที่ปลอดภัยได้ โดยกองอ ำนวยกำร

ป้องกัน และบรรเทำสำธำรณภัยองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ แจ้งเตือนภัยไปยังชุมชน/หมูบ่้ำนใน

พื้นที่ที่คำดวำ่จะเกิดภัย เพื่อส่งขอ้มูลแจ้งเตือนภัยที่ถูกต้องรวดเร็วไปยังประชำชน 

 ๓.๕.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า 

          เป็นกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรที่บ่งช้ีว่ำมีแนวโน้มที่จะเกิดสำธำรณภัยขึ้นในพื้นที่ที่มี

ควำมเสี่ยงไปยังชุมชน หมู่บ้ำน และประชำชน เพื่อให้ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรและควำมเคลื่อนไหวอย่ำง

ต่อเนื่อง ทั้งนี้   กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์     

แจ้งเตือนภัยล่วงหน้ำก่อนเกิดสำธำรณภัยไม่ต่ ำกวำ่ ๑๒๐ ช่ัวโมง 

 ๓.๕.๒ การแจ้งเตือนภัย 

          (๑) เม่ือมีกำรยนืยันข้อมูลวำ่มีโอกำสเกิดสำธำรณภัยขึ้นและประชำชนในพื้นที่ อำจ

ได้รับผลกระทบ ให้แจ้งแนวทำงปฏิบัติให้กับส่วนรำชกำรและประชำชนในพื้นที่ทรำบ โดยให้มีกำรแจ้งเตือนภัย

ไม่ต่ ำกวำ่ ๗๒ ช่ัวโมงก่อนเกิดภัย และให้มีข้อมูลกำรแจ้งเตือนภัย ดังนี้ 

      (๑.๑) คำดกำรณ์ระยะเวลำ และบริเวณพืน้ที่ที่จะเกิดสำธำรณภัย 

      (๑.๒) ผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ และระยะเวลำหรือควำมยำวนำนของภัย 

      (๑.๓) แนวทำงกำรปฏิบัติของส่วนรำชกำร หน่วยงำน และประชำชนในกำรป้องกัน

ตนเองให้ปลอดภัยจำกสำธำรณภัยที่อำจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้น ำแนวทำง มำตรกำร และขั้นตอนกำรปฏิบัติ

จำกกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยระดับเหนือขึ้นไปมำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติด้วย 

           (๒) วธิีกำรแจ้งเตือนภัย 

      (๒.๑) แจ้งเตือนภัยผ่านผู้น าชุมชน อำสำสมัครและเครือข่ำยเฝ้ำระวังของชุมชน/

หมู่บำ้น 

    (๒.๒) แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่ำนทำงสถำนีโทรทัศน์ทอ้งถิ่น สถำนี

วทิยุกระจำยเสียงชุมชน วทิยุสมัครเล่น โทรสำร โทรศัพท์มือถือ หอกระจำยขำ่ว เสียงตำมสำย และไซเรนเตอืน

ภัยแบบมือหมุน โทรโข่ง นกหวีด หรือสัญญำณเสียงที่ก ำหนดให้เป็นสัญญำณเตือนภัยประจ ำต ำบลหรือ

หมู่บำ้น ฯลฯ 

 ๓.๕.๓ ระดับและความหมายของสใีนการแจ้งเตือนภัย 

          แผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ก ำหนดระดับ

ของระบบกำรเตือนภัยไว้ ซ่ึงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ ได้น ำระดับสีของกำรแจ้งเตือนภัยไป

ประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับประเภทของสำธำรณภัยในพื้นที่ ดังนี้ 



~ ๒๗ ~ 
 

 สีแดง หมำยถึง สถำนกำรณ์อยู่ในภำวะอันตรำยสูงสุด ให้อำศัย

อยูแ่ต่ในสถำนที่ปลอดภัยและปฏิบัติตำมขอ้สั่งกำร 

 สีส้ม   หมำยถึง สถำนกำรณ์อยู่ ในภำวะเสี่ยงอันตรำยสูง 

เจ้ำหน้ำที่ก ำลังควบคุมสถำนกำรณ์ให้อพยพไปยังสถำนที่

ปลอดภัย และปฏิบัติตำมแนวทำงที่ก ำหนด 

 สีเหลือง หมำยถึง สถำนกำรณ์อยู่ในภำวะเสี่ยงอันตรำย มี

แนวโน้ม ที่สถำนกำรณ์จะรุนแรงมำกขึ้น ให้จัดเตรียมควำมพร้อม 

รับสถำนกำรณ์ และปฏิบัติตำมค ำแนะน ำ 

 สีน้ าเงิน หมำยถึง สถำนกำรณ์อยู่ในภำวะเฝ้ำระวัง ให้ติดตำม

ขอ้มูลขำ่วสำรอยำ่งใกล้ชิดทุกๆ ๒๔ ช่ัวโมง 

 สีเขียว หมำยถึง สถำนกำรณ์อยู่ในภำวะปกติ ให้ติดตำมข้อมูล

ขำ่วสำรเป็นประจ ำ 

๓.๕.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๓–๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภัย 

 

      เฝ้า

ระวัง 

ติดตาม    

        

ชีวิตและ

ทรัพย์สิน

ของ

ประชาชน 

  การ

แจ้ง

เตอืน

ล่วงหน้

   การ

แจ้ง

เตอืน

ภัย 

   การ

รับมือ 

    

และ

 •เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์  

  สำธำรณภัย 

 •เฝ้ำระวังกำร  

  เปล่ียนแปลงของสภำพ 

  อำกำศ 

 •เฝ้ำระวังระดับน้ ำใน 

  เขื่อน กำรระบำยน้ ำ 

 •เฝ้ำระวังระดับน้ ำใน   

  แม่น้ ำ 

 •ติดตำมระดับน้ ำใน

คลอง  

 •ติดตำมระดับน้ ำทะเล 

 •ส่งข้อมูลเข้ำคลังข้อมูล 

  และแลกเปล่ียนข้อมูล 

 •หน่วยปฏิบัติเตรียม  

 •หน่วยงำนเฝ้ำระวัง  

  วิเครำะห์ข้อมูล 

 •ประเมินควำมเส่ียงภัย 

 •ส่งผลวิเครำะห์เข้ำ 

  คลังข้อมูล 

 •คำดว่ำมีผลกระทบให้ 

  ข้อมูลแก่ประชำชนและ 

  หน่วยปฏิบัติ 

 •หน่วยปฏิบัติแจ้งเตือน 

  ภัยล่วงหน้ำคู่ขนำน 

 •ให้กองอ ำนวยกำร 

  ป้องกันและบรรเทำ 

  สำธำรณภัย อปท.  

  จัดต้ังศูนย์ ปฏิบัติกำร   

  ฉุกเฉิน อปท. 

 •คำดว่ำผลกระทบ

รุนแรง  

  Command Center  

  ส่งให้แจ้งเตือนภัย 

 •แจ้งเตือนประชำชน

ผ่ำน 

  ส่ือและเครื่องมือ  

  อุปกรณ์ส่ือสำรต่ำงๆ  

 •แจง้เตือนหน่วยปฏิบัติ  

  หน่วยปฏิบัติแจ้งเตือน 

  คู่ขนำน 

 •ประสำนภำคเครือข่ำย  

  เตรียมทรัพยำกร 

 •ต้ังศูนย์พักพิง 

 •กำรแจ้งยกเลิกกำร

 •อพยพ  

 •บริหำรจัดกำร 

  ศูนย์พักพิง 

 •กำรรำยงำน

สถำนกำรณ์ 

 •กำรจัดกำรในภำวะ  

  ฉุกเฉินตำมแผนอพยพ 

 •กำรส่งผู้อพยพกลับ 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๒๘ ~ 
 

           กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษม

ทรัพย์จัดชุดเฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์ พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

นับตั้งแต่ได้รับแจ้งกำรเตือนภัย    เพื่อเป็นกำรยนืยันกำรสื่อสำรสองทำง (Two-way Communication) โดย

ปฏิบัติ ดังนี้ 

            (๑) จัดเจ้ำหน้ำที่เฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์ภัยตลอด ๒๔ ช่ัวโมง และ

ประสำน ผู้น ำชุมชน รวมทั้งอำสำสมัครแจ้งเตือนภัย เพื่อเตรียมพร้อมเฝ้ำระวัง และติดตำมสถำนกำรณ์ภัย

อยำ่งต่อเนื่อง และให้รำยงำนสถำนกำรณ์กำรเกิดภัยมำยังกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ทำงโทรศัพท์หมำยเลข 044-009892 ต่อ 11 วิทยุสื่อสำร 

ควำมถี่ 155.800 MHz โทรศัพท์สำยด่วนหมำยเลข 044-009892 ต่อ 11 

               (๒) รำยงำนสถำนกำรณ์กำรเกิดภัยไปยังกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำ

ธำรณภัยอ ำเภอและจังหวัดทำง (หมำยเลขโทรศัพท์/โทรสำร 044-242989) ตำมแบบรำยงำนเหตุด่วน

สำธำรณภัย และวทิยุสื่อสำร ควำมถี่ 155.800 MHz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๒๙ ~ 
 

บทที่ ๔ 

การปฏิบัติขณะเกิดภัย 
     ๔.๑ การจัดตั้งศนูย์ปฏบิัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

  เม่ือเกิดหรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัยขึ้น ให้กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นขึ้น โดยมีผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นเป็นผู้

ควบคุมและสั่งกำร เพื่อท ำหน้ำที่จัดกำรสำธำรณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่ำสถำนกำรณ์จะกลับเขำ้สู่ภำวะปกติ พร้อมทั้ง

ประสำนกับ  ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ และประสำนควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนใน

กำรจัดกำรสำธำรณภัยทุกขัน้ตอน หำกในกรณีไม่สำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์สำธำรณภัยตำมขดีควำมสำมำรถโดย

ล ำพัง ให้ขอรับกำรสนับสนุนจำกกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (อปท.ใกล้เคียง) และ/หรือ กอง

อ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอ 

  ๔.๑.๑ โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรพัย์ 

แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ๑ คณะที่ปรึกษำ ๑ ศูนยข์อ้มูลประชำสัมพันธ์ร่วม ดังแสดงตำมแผนภำพที่ ๔-๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพท่ี ๔-๑ : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัตกิารฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

ศูนย์ข้อมูลประชำสมัพันธ์ร่วม 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

ศูนย์ข้อมูลประชำสมัพันธ์ร่วม ที่ปรึกษำ/ผู้เชี่ยวชำญ ศูนย์ข้อมูลประชาสมัพันธ์

ร่วม 
ท่ีปรึกษา/ผู้เช่ียวชาญ 

ศูนย์ปฏบัิติการฉุกเฉิน 

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ 

ส่วนปฏบิัตกิาร ส่วนสนับสนุน ส่วนอ านวยการ 

- งานค้นหาและกู้ภัย 

- งานกู้ชพี งานรักษาพยาบาล 

การแพทย์และสาธารณสุข 

- งานรักษาความสงบเรียบร้อย 

- งานการจราจร 

- งานผจญเพลิง 

- งานโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน 

สะพาน ฯลฯ 

- งานอุตสาหกรรม สารเคมี           

วัตถุอันตราย และกัมมันตรังส ี

- งานส่งก าลงับ ารุง 

- งานการขนส่ง 

- งานอพยพ 

- งานบริหารจัดการผู้เสียชวีิต 

                   ฯลฯ 

- งานศูนย์สั่งการ 

- งานข่าวกรอง วิเคราะห์ข้อมลู

สารสนเทศ และการรายงาน 

- งานติดตามและประเมนิสถานการณ ์

- งานพยากรณ์อากาศ การเฝ้าระวัง 

และการแจ้งเตือนภัย 

- งานประชาสัมพันธ์และตอบโต้การ

ข่าว 

- งานรับเร่ืองราวร้องทุกข์ 

- งานระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

- งานแผนการป้องกันและบรรเทา     

สาธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/       

แผนเผชญิเหตุของ อปท. 

- งานธุรการ 

                 ฯลฯ 

- งานสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

- งานเสบียง และจัดหาปัจจัยสี่ท่ีจ าเป็น 

- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

- งานบริการสังคม 

- งานงบประมาณ งานการเงินและบัญช ี

- งานรับบริจาค 

- งานพลังงาน เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 

- งานบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 

- งานฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย 

- งานฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

- งานการฟ้ืนฟูและงานชมุชน 

ฯลฯ 



~ ๓๐ ~ 
 

                    ๔.๑.๒ บทบาทหน้าท่ีภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัตกิารฉุกเฉินองค์การบริหารส่วน

ต าบลเกษมทรัพย์ มีดังนี ้

(๑) คณะท่ีปรึกษา/ผู้เช่ียวชาญ มีหน้ำที่ ให้ข้อเสนอแนะ ค ำแนะน ำ ข้อมูล 

ทำงวชิำกำร กำรสังเครำะห์แนวโน้มสถำนกำรณ์ และเทคนิคกำรปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์สำธำรภัย 

ที่เกิดขึ้น โดยให้ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำนเป็นส ำคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดตำมที่

ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นเห็นสมควร 

    (๒) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้ำที่ ประสำนข้อมูลเหตุกำรณ์กับส่วน

ต่ำงๆ  เพื่อสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรให้กับประชำชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติกำรทำง

จิตวทิยำมวลชน  

    (๓) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้ำที่ ปฏิบัติกำรลดอันตรำยที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษำ

ชีวิตและปกป้องทรัพย์สิน เขำ้ควบคุมสถำนกำรณ์ ฟื้นฟูสู่สภำวะปกติ คน้หำและกู้ภัย กู้ชีพ รักษำพยำบำล 

กำรแพทย์และสำธำรณสุข รักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรจรำจร ผจญเพลิง โครงสร้ำงพื้นฐำน สำรเคมี

และวัตถุอันตรำย กัมมันตรังสี ส่งก ำลังบ ำรุง กำรขนส่ง อพยพ และบริหำรจัดกำรผู้เสียชีวิต  

    (๔) ส่วนอ านวยการ มีหน้ำที่ ติดตำมสถำนกำรณ์ วเิครำะห์แนวโน้มสถำนกำรณ์      

แจ้งเตือนภัย รวบรวม ประสำนข้อมูล และประเมินควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นในกำรสนับสนุน

ทรัพยำกร      ในภำวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสำรและวำงแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจำกส่วน

ปฏิบัติกำรเป็นฐำนด ำเนินกำร พร้อมทั้งให้กำรสนับสนุนสถำนที่ปฏิบัติงำนแก่กองอ ำนวยกำรป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัยองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลเกษมทรพัย์/ศูนยป์ฏิบัติกำรฉุกเฉินองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล

เกษมทรัพย์ ฯลฯ  

   (๕) ส่วนสนับสนุน มีหน้ำที่ ดังนี้ 

           (๕.๑) ตอบสนองกำรร้องขอรับกำรสนับสนุนในทุกๆ ด้ำนที่จ ำเป็น เพื่อให้กำร

จัดกำรในภำวะฉุกเฉนิด ำเนนิไปอย่ำงมีประสิทธภิำพและประสิทธผิล ได้แก่ สงเครำะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร บริกำรสังคม พลังงำน บริหำรจัดกำรศูนยพ์ักพงิช่ัวครำว พื้นฟูพื้นที่ประสบ

ภัย ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรฟื้นฟู และงำนชุมชน 

           (๕.๒) ตอบสนองกำรร้องขอรับกำรสนบัสนนุในด้ำนงบประมำณ กำรเงินและ

กำรบัญชี และกำรรับบริจำค ฯลฯ 

    ทั้งนี้ กำรจัดบุคลำกรประจ ำศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินท้องถิ่นรำยละเอียดตำม

แผนภำพที่ ๔-๒ : กำรจัดบุคลำกรประจ ำศูนยป์ฏิบัติกำรฉุกเฉินท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 



~ ๓๑ ~ 
 

- ผู้เชี่ยวชำญดำ้นกำรกู้ชีพกูภ้ัย  

- ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในพืน้ท่ี 

- ผู้น ำชมุชน เช่น ปรำชญช์ำวบ้ำน 

ท่ีปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔-๒ : การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบตัิการฉุกเฉินท้องถิ่น 

 

  ๔.๒ การประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย 

        เพื่อประโยชน์ในกำรจัดกำรสำธำรณภัยในเขตพื้นที่ให้ยุติโดยเร็ว แผนกำรป้องกันและบรรเทำ        

สำธำรณภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก ำหนดให้ผู้อ ำนวยกำรจังหวัดเป็นผู้ออกประกำศเขตพื้นที่ประสบสำ

ธำรณภัยขนำดเล็ก (เขตพื้นที่ อปท.และอ ำเภอ)  และพื้นที่ประสบสำธำรณภัยขนำดกลำง (เขตพื้นที่จังหวดั) 

ดังนั้น เม่ือผู้อ ำนวยกำรจังหวัดประกำศเขตพื้นที่ประสบสำธำรณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏบิัติ 

ดังนี ้ 

          (๑) ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นในฐำนะ

ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติ

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

ศูนย์ปฏบิัติการฉุกเฉิน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย ์

ส่วนปฏบัิติการ 

- รองนำยกอบต. 

- ฝ่ำยปกครอง 

- กองกำรช่ำง/ส่วนโยธำ 

- กองสำธำรณสุขฯ 

- สมำชิกสภำ อบต. 

- อำสำสมัครต่ำงๆ  เชน่      อป

พร. /ต ำรวจบำ้น /อสม. 

- ผู้น ำชุมชน 

                   ฯลฯ 

 

ส่วนสนับสนุน ส่วนอ านวยการ 

- ปลัด อบต. 

- ส ำนักปลัด.อบต. 

- สมำชิกสภำ อบต. 

- อำสำสมัครต่ำงๆ  เชน่      อป

พร. /ต ำรวจบ้ำน /อสม. 

- ผู้น ำชุมชน 

ฯลฯ 

 

                

 

- รองนำยก อบต. 

- กองสวัสดิกำรและสังคม 

- กองกำรศึกษำ 

- กองสำธำรณสุขฯ 

- กองกำรคลัง 

- สมำชิกสภำ อบต. 

- อำสำสมัครต่ำงๆ  เชน่ อปพร. /

ต ำรวจบำ้น /อสม. 

- ผู้น ำชุมชน 

ฯลฯ 

- กองวชิำกำรและแผนงำน 

(เทศบำล) 

- ส ำนักปลัดเทศบำล  

(งำนธุรกำร) 

ศูนย์ข้อมูลประชาสมัพันธ์ร่วม 



~ ๓๒ ~ 
 

หน้ำที่ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขตท้องถิ่นของตน และมีหน้ำที่ช่วยเหลือผู้อ ำนวยกำรจังหวัด 

และผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอตำมที่ได้รับมอบหมำย 

          (๒) ให้ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น มีอ ำนำจสั่งกำร ควบคุม และก ำกับดูแลกำรปฏิบัติ

หน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนและอำสำสมัครให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 

๒๕๕๐  

          (๓) เ ม่ือเกิดสำธำรณภัยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้

ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเขำ้ด ำเนินกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในพื้นที่โดยเร็วเป็นล ำดับแรก 

และแจ้งให้ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอและผู้อ ำนวยกำรจังหวัดทรำบ ในกรณีที่ ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นมีควำม

จ ำเป็นต้องได้รับควำมช่วยเหลือจำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือหน่วยงำนของรัฐที่อยู่นอกเขตขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ของตน ให้แจ้งผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ หรือผู้อ ำนวยกำรจังหวัด เพื่อสั่งกำรโดยเร็ว  

          (๔) ในกรณีที่พื้นที่ที่เกิดหรือจะเกิดสำธำรณภัยอยู่ในควำมรับผิดชอบของ

ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นหลำยคน ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใช้อ ำนำจหรือปฏิบัติหน้ำที่เข้ำด ำเนินกำร

ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยโดยเร็วไปพลำงก่อนแล้วให้แจ้งผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นอื่นทรำบโดยเร็ว 

          (๕) เม่ือเกิดสำธำรณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แห่งพืน้ที่

ใด    ให้เป็นหน้ำที่ของผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นซ่ึงมีพืน้ที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง

พื้นที่นั้น        ที่จะสนับสนุนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยที่เกิดขึน้ 

          (๖) ให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว 

และให้น ำแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนเผชิญ

เหตุที่มีอยูม่ำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 

          (๗) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจำรณำระเบียบงบประมำณและ

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย มุ่งประโยชน์ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชำชนเป็นล ำดับแรกๆ 

          (๘) หำกเหตุกำรณ์สำธำรณภัยนั้นเกินขดีควำมสำมำรถและศักยภำพของท้องถิ่น

นั้นๆ จะรับมอืกับสำธำรณภัยนั้นๆ ได้ และผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นได้รับกำรสนับสนนุ ให้แจ้งผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ

เพื่อสั่งกำรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตพื้นที่อ ำเภอให้กำรสนับสนุนกำรป้องกันและบรรเทำสำ

ธำรณภัยในพื้นที่ประสบสำธำรณภัย เพื่อป้องกัน บรรเทำ และลดผลกระทบจำกสำธำรณภัยให้ยุติโดยเร็ว 

   ทั้งนี ้แนวทำงปฏิบัติในกำรประกำศเขตพื้นที่ประสบสำธำรณภัย ปรำกฏตำมภำคผนวก ฐ 

  ๔.๓ การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

     เม่ือมีกำรประกำศเขตพื้นที่ประสบสำธำรณภัยแล้ว หำกสำธำรณภัยที่เกิดขึน้นั้นเป็นภัย

พิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  

พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีควำมจ ำเป็นต้องใช้จ่ำยเงินทดรองรำชกำรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนเฉพำะหน้ำของผู้ประสบภัย แต่มิได้มุ่ งหมำยที่จะชดใช้ควำม

เสียหำยแก่ผู้ใด ให้เป็นอ ำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดร่วมกับคณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ด ำเนินกำรประกำศเขตให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตำม
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หลักเกณฑ์และวิธีกำร ที่กระทรวงกำรคลังก ำหนดต่อไป  โดยมี “คณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติอ ำเภอ” (ก.จ.ภ.อ.) มีนำยอ ำเภอหรือปลัดอ ำเภอผู้เป็นหัวหน้ำกิ่งอ ำเภอเป็นประธำน มี

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ ำเภอหรือกิ่งอ ำเภอนั้นหนึ่งคนส ำรวจควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติที่

เกิดขึน้ในอ ำเภอหรือกิ่งอ ำเภอที่รับผิดชอบและให้ควำมช่วยเหลือเสนอต่อ “คณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.) เพื่อประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือฯ ต่อไป ทั้งนี้ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ส ำรวจควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติกรณีฉุกเฉนิที่เกดิขึ้นในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบตำมอ ำนำจ

หน้ำที่ที่ก ำหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ.เป็นผู้ตรวจสอบและกลั่นกรองกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจำก

กำรส ำรวจควำมเสียหำยดังกล่ำวข้ำงต้น 

 ๔.๔ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

     ๔.๔.๑  หลักการปฏิบัติ 

       (๑)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย               

ให้เจ้ำหน้ำที่เจ้ำพนักงำน และอำสำสมัครต่ำงๆ ที่มำร่วมปฏิบัติงำนเข้ำรำยงำนตัวที่ศูนย์บัญชำกำร

เหตุกำรณ์อ ำเภอในพื้นที่ที่เกิดภัย ก่อนรับมอบภำรกิจและพื้นที่รับผิดชอบ ไปปฏิบัติ 

       (๒)  การเข้าควบคุมสถานการณ์ ค านึงถึงหลักการ ดังนี้ 

        (๒.๑)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ช่ัวโมงแรก เน้นกำรค้นหำผู้รอดชีวิต       

กำรรักษำพยำบำลผู้บำดเจ็บ น้ ำดื่ม อำหำรปรุงส ำเร็จ เสือ้ผ้ำ ฯลฯ 

         (๒.๒)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ช่ัวโมง (๑-๒ วัน) เน้นกำรคน้หำ

ผู้รอดชีวิต และทรัพย์สิน สืบหำญำติ จัดตั้งศูนย์พักพิงช่ัวครำว กำรรักษำพยำบำล กำรจัดกำรศพ อำหำร 

น้ ำดื่ม ยำรักษำโรค เครื่องครัว 

        (๒.๓)  การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ช่ัวโมง (๒-๓ วัน) เน้นกำรค้นหำ

ผู้รอดชีวิต กำรสืบหำญำติ กำรรักษำพยำบำล กำรจัดกำรศพ กำรสงเครำะห์เบือ้งต้น เงินชดเชย กำรคน้หำ

ทรัพย์สินและขอ้มูลกำรให้ควำมช่วยเหลือ ฯลฯ 

           (๒.๔) การปฏิบัติการค้นหาหลังระยะ ๗๒ ช่ัวโมงขึ้นไป (หลัง ๓ วัน 

ข้ึนไป) ให้พิจำรณำสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรคน้หำระยะ ๑-๓ วันแรก โดยเน้นกำรช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตำม

ด้วยทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนกำรสับเปลี่ยนก ำลังพล

เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อยำ่งต่อเนื่อง  ฯลฯ 

      ๔.๔.๒ การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ 

               องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ได้วำงแผนกำรเผชิญเหตุสำธำรณภัยที่

เกิดขึ้นอยำ่งเป็นระบบ โดยก ำหนดโครงสร้ำงองคก์ร ข้อมูลกำรสนับสนุนกำรตัดสินใจ กำรควบคุม กำรสั่ง

กำร และกำรใช้แนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสมเพื่อให้กำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉินเป็นไปอย่ำงมีประสิทธภิำพ ดังนี้ 

 (๑) กำรรับแจ้งเหตุและกำรรำยงำน 

     ให้ผู้รับผิดชอบจัดท ำรำยงำนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งด้ำนสถำนกำรณ์             

สำธำรณภัย ด้ำนกำรปฏิบัติกำรระงับบรรเทำสำธำรณภัย ด้ำนกำรให้ควำมช่วยเหลือ และด้ำนอื่นๆ ที่
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จ ำเป็น      โดยค ำนึงถึงควำมถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให้ชุมชน/หมูบ่้ำนส ำรวจควำมเสียหำยและควำม

ต้องกำรเบื้องต้นตำมแบบรำยงำนเหตุด่วนสำธำรณภัย แล้วรำยงำนต่อกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำ

ธำรณภัยองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์  

(๒)  กำรประเมินสถำนกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

       (๒.๑) น ำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมำวิเครำะห์สถำนกำรณ์สำธำรณภัยที่เกิดขึ้น

  (๒.๒) ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ เลือกทำงที่ดีที่สุดและมีควำมเสี่ยงน้อยที่สุด 

        (๒.๓) มีกำรคำดกำรณ์เพิ่มเติมในเรื่องปัจจยัควำมเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น กำรขอรับ

กำรสนับสนุนเพิ่มเติม 

        (๒.๔) กำรจัดกำรข้อมูล ให้หัวหน้ำทีมเป็นผู้น ำในกำรสอบถำมส ำรวจ

ขอ้มูลสถำนที่ สิ่งที่เป็นอันตรำยต่อนักกู้ภัย พร้อมทั้งบันทึกวัน เวลำ ช่ือที่อยูผู้่ให้ข้อมูล และรำยงำนข้อมูล 

ให้ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ทรำบ มีกำรบรรยำยสรุปให้ลูกทีมทรำบ 

ก ำหนดพื้นที่อันตรำย พืน้ที่ปฏิบัติกำร พื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบต่ำงๆ ได้แก่ แก๊ส ไฟฟ้ำ ประปำ เป็น

ต้น ซ่ึงเป็นอันตรำยต่อนักกู้ภัย 

    (๒.๕) กำรสั่งกำร ผู้สั่งกำรต้องเป็นคนเดียวที่สำมำรถช้ีแจงกำรปฏิบตัไิด้ 

กำรสั่งกำรต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีควำมม่ันใจและเด็ดขำด หัวหน้ำหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติกำร

ต้องรำยงำนตัว  ต่อผู้อยูใ่นเหตุกำรณ์ และต่อผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งก่อนกำรปฏิบัติและ

ภำยหลังเสร็จสิน้ภำรกิจ 

  (๒.๖) กำรรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหำอุปสรรคข้อขัดข้อง สำเหตุของ

กำรเกิดเหตุกำรณ์ ผลกำรปฏิบัติ รวมทั้งแนวทำงกำรแก้ไขและน ำขอ้เสนอแนะมำวเิครำะห์ 

          (๓)  กำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน 

            แนวทำงปฏิบัติในกำรบัญชำกำรเหตุกำรณ์ (Incident Command) 

             องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรปฏิบัติ

รับผิดชอบในกำรจัดกำรสำธำรณภัยในภำวะฉุกเฉินในแบบโครงสร้ำงของศูนยป์ฏิบัติกำรฉุกเฉินองคก์ำร

บริหำรส่วนต ำบลเกษมทรพัย์ (กำรจัดกำรสำธำรณภัยระดับ ๑) โดยมีผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นเป็นผู้อ ำนวยกำร

ศูนยป์ฏิบัติกำรฉุกเฉินองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์มีอ ำนำจในกำรควบคุม สั่งกำร และบัญชำกำร

ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หำกสำธำรณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ลุกลำมขยำยเป็นวงกว้ำง ประชำชนได้รับผลกระทบจ ำนวนมำก และผู้อ ำนวยกำร

จังหวัดตัดสินใจยกระดับกำรจัดกำรสำธำรณภัยขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์เป็นกำรจัดกำร

สำธำรณภัยขนำดกลำง (ระดับ ๒) ศูนยป์ฏิบตัิกำรฉุกเฉินท้องถิ่นองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์จะ

รับข้อสั่งกำรจำกกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดไปปฏิบัติ โดยได้ก ำหนดรูปแบบ

องคก์รปฏิบัติในระดับพื้นที่ ตำมตำรำงที่ ๔-๑  

 

 

 



~ ๓๕ ~ 
 

ตารางท่ี ๔-๑ : รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพ้ืนท่ี 

 

ระดับการจัดการ 

สาธารณภัย 

องค์กรรับผิดชอบ 

การจัดการสาธารณภัย 

ในภาวะปกต ิ

 

องค์กรรับผิดชอบ 

ในภาวะฉุกเฉิน 

(เมื่อเกดิ 

หรือคาดว่าจะเกดิสาธารณ

ภัย) 

ผู้บัญชาการ 

(ผู้มีอ านาจ 

ตาม

กฎหมาย) 

ระดับ ๑ 

(อ ำเภอ/เทศบำล     

เขำ้ควบคุม

สถำนกำรณ์) 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง

พื้นที่ 

- กอปภ.ทน. ๑ แห่ง 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอ 

(กอปภ.อ.) จ ำนวน ๑ แห่ง 

-  ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ำ ร ฉุ ก เ ฉิ น

ท้องถิ่น 

  โดย กอปภ.อปท. จัดตั้ง 

- ศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์

อ ำเภอ    

  (ศบก.อ.) จ ำนวน ๑ แห่ง 

  โดย กอปภ.อ. จัดตั้ง 

ผู้อ ำนวยกำร

ท้องถิ่น 

 

 

ผู้อ ำนวยกำร

อ ำเภอ 

  

     (๔) กำรคน้หำและช่วยชีวิต 

           - ก ำหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย ห้ำมไม่ให้ผู้ที่ไม่มีหน้ำที่และควำม

รับผิดชอบเขำ้พื้นที่ประสบภัย 

           - สนธิก ำลังเข้ำปฏิบัติกำรค้นหำช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใช้

หน่วย กู้ชีพกู้ภัยเข้ำปฏิบัติกำรในพื้นที่ประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จ ำเป็นในกำรกู้ชีพ

กู้ภัย 

           - กรณีมีสถำนกำรณ์รุนแรง ควรจัดหำอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมำใช้ในกำร

กู้ภัย 
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ตารางท่ี ๔-2 :  การปฏิบัติขณะเกดิภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

ล าดับท่ี การปฏบิัต ิ
ส่วนงานท่ี

รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบใน

พ้ืนท่ี 

(ระบุเบอร์

โทรศัพท์) 

๑ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (ตามข้อ 4.1) ส่วน

อ านวยการ 

ส ำนักปลัด 

๒ รับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ 

  จัดเตรียมเจ้ำหน้ำที่เพื่อรับแจ้งเหตุและรำยงำนสถำนกำรณ์ให้กอง

อ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

เกษมทรัพย์และกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำ  สำธำรณภัยอ ำเภอ

ทรำบเพื่อจะได้เสนอ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด/ผู้อ ำนวยกำรจังหวัด พจิำรณำ

ประกำศเขตพื้นที่ประสบสำธำรณภัย และประกำศเขตพื้นที่กำรให้ควำม

ช่วยเหลือฯ ต่อไป จนกวำ่สถำนกำรณ์สิน้สุด 

ส่วน

อ านวยการ 

ส ำนักปลัด 

๓ ออกส ารวจพ้ืนท่ีและประเมนิสถานการณ์ 

จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้ำส ำรวจพื้นที่และประเมินสถำนกำรณ์ เพื่อวำงแผน

รับมือกับสถำนกำรณ์ภัย 

ส่วน

อ านวยการ 

ส ำนักปลัด 

๔ ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน 

  วิเครำะห์และประเมินสถำนกำรณ์กำรเกิดสำธำรณภัยเพื่อกำร

ตัดสินใจแก้ปัญหำ โดยพิจำรณำเรื่องควำมรุนแรง ระยะเวลำกำรเกิดภยั 

พื้นที่และประชำชนผู้ที่จะได้รับผลกระทบ ควำมเปรำะบำง และ

ควำมสำมำรถของพื้นที่ในกำรรับภัย แนวโน้มกำรเกิดภัยซ้ ำขึ้นอีก ภัยที่

ตำมมำ รวมถึงภัยที่มีควำมซับซ้อน เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรตอบโต้และ

กำรแจ้งเตือนภัย 

ส่วน

อ านวยการ 

ส ำนักปลัด 

๕  บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นระบบ  ส่วน

อ านวยการ 

ส ำนักปลัด 

๖  แจ้งเตือนประชาชน 

  (๑) ตรวจสอบข้อมูลยืนยันควำมถูกต้องของกำรเกิดสำธำรณภัยจำก

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกแหล่ง ก่อนแจ้งเตือนผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรทกุ

ชนิด  

ส่วน

อ านวยการ 

ส ำนักปลัด 

กองวชิำกำรและ

แผนงำน 



~ ๓๗ ~ 
 

ล าดับท่ี การปฏบิัต ิ
ส่วนงานท่ี

รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบใน

พ้ืนท่ี 

(ระบุเบอร์

โทรศัพท์) 

  (๒) ด ำเนินกำรแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชนพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่

ข้ำงเคียง โดยสื่อ ข่ำยกำรสื่อสำร เครื่องมืออุปกรณ์เตือนภัยที่มีอยูข่อง

ชุมชน เช่น วทิยุชุมชน หอกระจำยขำ่ว หอเตือนภัย โทรโขง่ เป็นต้น 

  (๓) ขอ้มูลกำรแจ้งเตือนภัยต้องชัดเจน ทันเวลำ ถูกต้อง และเขำ้ใจง่ำย    

บ่งบอกถึงอันตรำยที่ก ำลังจะเกิดขึน้กับชีวติและทรัพย์สิน วธิีกำรปฏิบัติ

ของ 

ประชำชน รวมทั้งวธิีกำรแจ้งเหตุ โดยต้องแจ้งเตือนจนกว่ำสถำนกำรณ์

ภัย จะสิน้สุด 

  (๔) ในกรณีเกิดไฟฟ้ำดับ กำรสื่อสำร เครื่องมือ สัญญำณเตือนภัย          

ไม่สำมำรถใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์กำรเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือกำร

เตือนภัยอ่ืนที่ได้มีกำรซักซ้อมควำมเขำ้ใจกับประชำชนไวแ้ล้ว เป็นต้น 

๗ อพยพผู้ประสบภัย  

กรณีเม่ือเกิดหรือใกล้จะเกิดสำธำรณภัยในพื้นที่ และมีผู้อยู่อำศัยใน

พื้นที่นั้นจะเกิดอันตรำย โดยอพยพเฉพำะเท่ำที่จ ำเป็นแก่กำรป้องกัน

และบรรเทำ   สำธำรณภัย พร้อมทั้งรำยงำนผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น 

ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ ตำมล ำดับ รำยละเอียดปรำกฏตำม ขอ้ ๔.๗ 

 

ส่วน

ปฏบิัติการ 

ส ำนักปลัด 

กองกำรช่ำง 

๘ ก าหนดพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  

เป็นพื้นที่เตรียมปฏิบัติกำรจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นสถำนที่จัดเก็บและพักรอ

ช่ัวครำวของทรัพยำกร (วัสดุ อุปกรณ์  เครื่อง มือ เครื่องจักกล 

ยำนพำหนะ)   ที่ได้มำและพร้อมใช้ เพื่อรอกำรสั่งใช้ทรัพยำกร  

ส่วน

อ านวยการ 

ส ำนักปลัด 

๙ ระดมทรัพยากรเข้าสนับสนุนการจัดการสาธารณภยั 

  (๑) ระดมทรัพยำกร ทั้งก ำลังคน วัสดุอุปกณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร 

มำยังจุดรวบรวมทรัพยำกรเพื่อรอรับกำรมอบหมำยภำรกิจ ให้พร้อมใช้

ตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อรอกำรสั่งใช้เข้ำสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรในพื้นที่

ประสบภัย 

ส่วนสนบัสนุน ส ำนักปลัด 

กองช่ำง 



~ ๓๘ ~ 
 

ล าดับท่ี การปฏบิัต ิ
ส่วนงานท่ี

รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบใน

พ้ืนท่ี 

(ระบุเบอร์

โทรศัพท์) 

  (๒) ระดมทรัพยำกรเข้ำพื้นที่เตรียมปฏิบัติกำร (Staging Area) พร้อม

ทั้งจัดเตรียม เครื่องจักรกล ยำนพำหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 

และพลังงำน เพื่อจัดกำรสำธำรณภัย 

๑๐ ก าหนดและแบ่งโซนพ้ืนท่ีในการสนบัสนุนการเผชิญเหตุ  

ออก เป็น.....4......โซน ประกอบด้วย      

      โซนที ่๑ ประกอบด้วย หมู ่1 หมูท่ี่ 2 รับผิดชอบพืน้ที ่

      โซนที ่๒ ประกอบด้วย หมูท่ี่ 3 หมูท่ี่ 4 หมูท่ี่ 9 รับผิดชอบพื้นที ่

      โซนที ่๓ ประกอบด้วย หมูท่ี่ 5 หมูท่ี่ 6 รับผิดชอบพื้นที ่

      โซนที ่๔ ประกอบด้วย หมูท่ี่ 7 หมูท่ี่ 8 รับผิดชอบพื้นที ่

หมำยเหตุ : สำมำรถปรับโซนพื้นที่ไดต้ำมสถำนกำรณ์และขนำดของ

พื้นที ่

ส่วน

อ านวยการ 

ส ำนักปลัด 

๑๑ จัดชุดปฏิบัตกิารเคลื่อนท่ีเร็วเข้าปฏบิัติการจัดการสาธารณภัย 

  สั่งให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้ำปฏิบัตกิำรในพืน้ที่ประสบภัย เพื่อควบคุม

สถำนกำรณไ์ม่ให้ลกุลำมขยำยตัว 

ให้เจ้ำหน้ำที ่เจ้ำพนกังำน และอำสำสมัครต่ำงๆ ที่มำร่วมปฏิบัติงำน        

เขำ้รำยงำนตัวที่ศนูยป์ฏิบัตกิำรฉุกเฉินองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลเกษม

ทรัพย์ ก่อนรับมอบภำรกิจและพื้นทีร่ับผิดชอบไปปฏิบตั ิรวมถงึ

เครื่องมือ อุปกรณใ์นกำรเขำ้สนับสนนุจดักำรสำธำรณภยั 

ส่วน

ปฏบิัติการ 

 

ส ำนักปลัด 

กองกำรช่ำง 
กองกำรสำธำรณสุขฯ 

๑๒ การเผชิญเหต ุ

 (๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ช่ัวโมงแรก ให้ควำมส ำคัญในกำร

ค้นหำผู้รอดชีวติเป็นล ำดับแรก ต่อด้วยกำรรักษำพยำบำลผู้บำดเจ็บ มี

แนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

 (๑.๑) ก ำหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย ห้ำมมิให้ผู้ที่ไม่มี

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเขำ้พื้นที่ประสบภัยโดยเด็ดขำด 

 (๑.๒) สนธิก ำลังเขำ้ปฏิบัติกำรคน้หำช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเรว็ 

ดังนี้ 

         (๑.๒.๑) สั่ งกำรให้หน่วยกู้ ชีพกู้ ภัยที่ มีศักยภำพเข้ ำ

ปฏิบัติงำน  ในพื้นที่ประสบภัย 

ส่วน

ปฏบิัติการ 

ส ำนักปลัด 

กองกำรช่ำง 

กองกำรสำธำรณสุขฯ 



~ ๓๙ ~ 
 

ล าดับท่ี การปฏบิัต ิ
ส่วนงานท่ี

รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบใน

พ้ืนท่ี 

(ระบุเบอร์

โทรศัพท์) 

         (๑.๒.๒) สั่ งกำรให้ เจ้ ำหน้ำที่ที่ รับผิดชอบเครื่องมือ 

เครื่องจักร  ที่จ ำเป็นในกำรกู้ชีพกู้ภัย เข้ำปฏิบัติงำนในพื้นที่ประสบภัย 

 

         (๑.๒.๓) อพยพประชำชนและสัตว์เลี้ยงตำมควำมจ ำเป็น

ของสถำนกำรณ์ภัย 

                (๑.๒.๔) กรณีพื้นที่ใดเป็นพื้นที่วิกฤต ไม่สำมำรถเข้ำพื้นที่     

โดยทำงรถยนต์หรือทำงเรือได้ ให้ประสำนขอรับกำรสนับสนุน

เฮลิคอปเตอร์จำกหน่วยงำนทหำรหรือต ำรวจในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยำ่งเร่งด่วน 

                (๑.๒.๕) จัดตั้ งศูนย์พักพิง ช่ัวครำวแก่ ผู้ประสบภัยที่

บ้ำนเรือนเสียหำยอย่ำงเร่งด่วนเป็นล ำดับแรก และจัดระเบียบศูนยพ์ัก

พงิช่ัวครำว พร้อมทั้งลงทะเบียนผู้อพยพ 

                (๑.๒.๖) ระดมก ำลังแพทย์และพยำบำลจำกโรงพยำบำล

ส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบลใกล้เคียง เขำ้ช่วยปฏิบัติงำนในพื้นที่ประสบ

ภัย 

                (๑.๒.๗) กรณีโครงสร้ำงพื้นฐำนได้รับควำมเสียหำยให้เร่ง

ซ่อมแซมเส้นทำงคมนำคม ระบบสื่อสำร ไฟฟ้ำ และประปำ แล้วแต่

กรณี   ให้สำมำรถใช้กำรได้หรือจัดท ำระบบส ำรองเพื่อให้ชุดปฏิบัติกำร

สำมำรถปฏิบัติงำนในพื้นที่ได้ 

                (๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐำน ตลอดจน

จัดหำอำหำรที่ปรุงส ำเร็จ น้ ำดื่ม เครื่องยังชีพที่จ ำเป็นให้แก่ประชำชน

และเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนในพื้นที่ประสบภัยให้เพยีงพอและทั่วถึง 

 

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

ควำมส ำคัญในกำรค้นหำผู้รอดชีวิตและทรัพยส์ิน กำรสืบหำญำติ กำร

จัดตั้งศูนยพ์ักพงิช่ัวครำว กำรรักษำพยำบำล กำรจัดกำรศพ อำหำร น้ ำ

ดื่ม ยำรักษำโรค เครื่องครัว ขอ้มูลสถำนกำรณ์ มีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 



~ ๔๐ ~ 
 

ล าดับท่ี การปฏบิัต ิ
ส่วนงานท่ี

รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบใน

พ้ืนท่ี 

(ระบุเบอร์

โทรศัพท์) 

        (๒.๑) ส ำรวจควำมต้องกำรของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น เพื่อ

ก ำหนดมำตรกำรช่วยเหลืออย่ำงต่อเนื่องในช่วงระหว่ำงเกิดภัยและ

จัดท ำบัญชี    กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

        (๒.๒) จัดเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรรักษำพยำบำล และ

เวชภัณฑ์  ที่จ ำเป็นมำยังพื้นที่ประสบภัยและเตรียมสถำนพยำบำล

ส ำรองให้เพียงพอ 

        (๒.๓) จัดส่งปัจจัยสี่ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต เช่น อำหำร น้ ำดื่ม 

เครื่องนุ่งห่ม และยำรักษำโรค เป็นต้น มำยังศูนยพ์ักพงิช่ัวครำว 

        (๒.๔) ตรวจสอบเส้นทำงคมนำคมที่ได้รับควำมเสียหำยจำก           

สำธำรณภัย พร้อมทั้งติดป้ำยเตือน หรือวำงแผนปิดกั้นช่องทำงจรำจร       

ให้ประชำชนผู้ใช้เส้นทำงทรำบ จัดเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจหรืออำสำสมัคร

อ ำนวยควำมสะดวกกำรจรำจรในจุดอันตรำย 

        (๒.๕) รักษำควำมสงบเรียบร้อยและจัดกำรจรำจรในพื้นที่ประสบ

ภัยและศูนยพ์ักพงิช่ัวครำว 

        (๒.๖) ตั้งศูนยข์อ้มูลผู้ประสบภัย เพื่อรวบรวมและเป็นแหล่งขอ้มูล   

ในกำรติดต่อประสำนงำนให้ประชำชนสำมำรถสอบถำมขอ้มูลผู้บำดเจ็บ

และเสียชีวิตได้ 

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

ควำมส ำคัญกับกำรค้นหำผู้รอดชีวิตอย่ำงต่อเนื่องจำกปฏิบัติกำรระยะ 

๒๔ – ๔๘ ช่ัวโมงแรก กำรสืบหำญำติ กำรรักษำพยำบำล กำรจัดกำร

ศพ กำรสงเครำะห์เบือ้งต้น อำหำร น้ ำดื่ม ยำรักษำโรค เงินชดเชย กำร

คน้หำทรัพย์สิน และขอ้มูลกำรให้ควำมช่วยเหลือ มีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

        (๓.๑) กรณีมีผู้เสียชีวิตจ ำนวนมำกให้จัดเตรียมสถำนที่และ

อุปกรณ์ เก็บรักษำศพในระยะแรก (วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมทั้งใ ห้

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตรวจชันสูตรเบื้องต้น บันทึกข้อมูลศพ กำรเก็บ

รักษำหลักฐำน และเตรียมขอ้มูลทั้งหมดเพื่อกำรตรวจพสิูจน์เอกลักษณ์

บุคคล 

        (๓.๒) กำรจัดหน่วยบริกำรประกันสังคมเคลื่อนที่และให้บริกำร

ทำงกำรแพทย์ 



~ ๔๑ ~ 
 

ล าดับท่ี การปฏบิัต ิ
ส่วนงานท่ี

รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบใน

พ้ืนท่ี 

(ระบุเบอร์

โทรศัพท์) 

        (๓.๓)  กำรประเมินสถำนกำรณ์ภัยอย่ำงใกล้ ชิด ตลอดจน

ประสำน กำรช่วยเหลือ รับเรื่องรำวร้องทุกข์ ประสำนรับข้อมูลควำม

เสียหำยเบื้องต้น ควำมต้องกำรเบื้องต้น 

 

  (๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ช่ัวโมง (๓ วัน) ข้ึนไป ให้พิจำรณำ

สนับสนุนกำรปฏิบัติกำรค้นหำระยะ ๒๔ ช่ัวโมงแรก (๑ วัน) เป็นล ำดับ

แรกก่อน    กำรปฏิบัติกำรค้นหำระยะ ๒๔ – ๔๘ ช่ัวโมง (๑ – ๒ วัน) 

และกำรปฏิบัติกำรคน้หำระยะ ๔๘ – ๗๒ ช่ัวโมง (๒ – ๓ วัน) ตำมล ำดับ 

โดยเน้นกำรช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตำมด้วยทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนนุ

กำรปฏิบัติงำนให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนกำรสับเปลี่ยนก ำลังพล

เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อยำ่งมีประสิทธภิำพและต่อเนื่อง 

๑๓ ปกป้องสถำนที่ส ำคัญ เช่น โรงพยำบำล  โรงเรียน วัด เขตพระรำชฐำน 

แหล่งโบรำณสถำน (ถ้ำมี) เป็นต้น และปกป้องระบบสำธำรณูปโภค  

เช่น ระบบไฟฟ้ำ  ระบบประปำ เป็นต้น 

ส่วน

ปฏบิัติการ 

ส ำนักปลัด 

 

๑๔ การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว  (กรณีที่มีกำร

อพยพ)  

รำยละเอียดตำมขอ้ ๔.๑๐  

ส่วนสนบัสนุน กองสวสัดกิำร

สังคม 

๑๕ สงเคราะห์ช่วยเหลอืผู้ประสบภัย 

  สงเครำะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดส่งปัจจัยสี่ที่จ ำเป็นต่อกำร

ด ำรงชีวิต เช่น อำหำร น้ ำดื่ม และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ไปยังพืน้ที่ประสบ

ภัย 

ส่วนสนบัสนุน กองสวสัดกิำร

สังคม 

๑๖ การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือในช่วงขณะ

เกิดภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ส ำรวจและจัดท ำข้อมูล

ควำมต้องกำรของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และรำยงำนให้อ ำเภอเพื่อ

ประกอบกำรร้องขอกำรสนับสนุน และน ำไปก ำหนดเป็นมำตรกำรและ

แนวทำงในกำรช่วยเหลือ เช่น ควำมช่วยเหลือ ด้ำนอำหำร น้ ำดื่ม กำร

รักษำพยำบำล สุขอนำมัยและกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น  

ส่วน

อ านวยการ 

ส ำนักปลัด 

กองกำรช่ำง 
กองกำรสำธำรณสุขฯ 

กองสวสัดกิำร

สังคม 



~ ๔๒ ~ 
 

ล าดับท่ี การปฏบิัต ิ
ส่วนงานท่ี

รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบใน

พ้ืนท่ี 

(ระบุเบอร์

โทรศัพท์) 

๑๗ จัดตั้งศูนย์ประสานข้อมูลร่วม (Joint Information Center : JIC)  

ณ พื้ นที่ ที่ เกิ ดเหตุ  ซ่ึ งอยู่ ภำยใต้กำรก ำกับ ดู แล ของศูนย์ ข้อมูล

ประชำสัมพันธ์ร่วม เพื่อท ำหน้ำที่ประสำนข้อมูลข่ำวสำรสำธำรณะที่

เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกิจกรรมกำรจัดกำรเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ที่อยู่

ใกล้ชิดกับเหตุกำรณ์ สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลที่มีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลำ 

จึงเป็นศูนยก์ลำงของกำรติดต่อส ำหรับสื่อข่ำวสำรทุกประเภทที่ได้รับกำร

กลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพื่อกระจำยข้อมูลข่ำวสำรให้เกิดควำม

ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง โดยให้เจ้ำหน้ำที่ข้อมูล

ขำ่วสำรสำธำรณะเข้ำมำอยูร่วมกันใน  ศูนยป์ระสำนขอ้มูลร่วม 

ศูนย์ข้อมูล

ประชาสัมพันธ์

ร่วม 

ส ำนักปลัด 
กองวิชำกำรและแผนงำน 

๑๘ -  กรณีมีผู้เสียชีวิตจ ำนวนมำก จัดให้มีกำรพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้

เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่กำรปฏิบัติของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ และหรือ 

ตำมบันทึกขอ้ตกลงระหวำ่งหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง 

- ก ำหนดให้มีสถำนที่รองรับศพ เก็บรักษำศพ (วัดและตู้แช่ศพ) และกำร

เคลื่อนย้ำยศพ หรือน ำศพไปตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตำมระเบียบ

กฎหมำยที่เกี่ยงขอ้งอยำ่งเป็นระบบ 

ส่วน

ปฏบิัติการ 

ส ำนักปลัด 

กองสวสัดกิำร

สังคม 

๑๙ เม่ือสำธำรณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ยุติแล้ว ให้ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นรำยงำน

สถำนกำรณ์สำธำรณภัยให้ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอทรำบ และเม่ือมีกำร

ประกำศหรือยืนยันสถำนกำรณ์สำธำรณภัยในพื้นที่ยุติลงแล้ว ให้

ด ำเนินกำรอพยพประชำชนกลับที่ตั้งอยำ่งปลอดภัย 

ส่วน

อ านวยการ 

ส ำนักปลัด 

 

๒๐ อพยพกลับ กรณสีถำนกำรณ์สำธำรณภัยยุต ิ

  เม่ือได้รับแจ้งข่ำวกำรยกเลิกสถำนกำรณ์สำธำรณภัยอย่ำงชัดเจน ให้

ผู้น ำชุมชนหรือกลุ่มผู้น ำอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพื่อเตรียมควำมพร้อมใน

กำรอพยพกลับไปสู่ที่อยูอ่ำศัยต่อไป โดยจัดระเบียบและล ำดับก่อนหลัง

กำรอพยพกลับ พร้อมทั้งประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ที่ด ำเนินกำร

ควบคุมดูแลกำรอพยพกลับ 

ส่วน

ปฏบิัติการ 

ส ำนักปลัด 

กองกำรช่ำง 

   

   

 



~ ๔๓ ~ 
 

  ๔.๕ การส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน 

       กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนระบบและเครื่องมือสื่อสำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

เกษมทรัพย์มอบหมำยให้ งำนสื่อสำร ฝ่ำยปกครอง เป็นผู้ก ำกับดูแลและใช้งำนควำมถี่วิทยุ 155.800 Mhz. 

เพื่อใช้เป็นควำมถี่วิทยุกลำงส ำหรับติดต่อประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และ

ภำคเอกชน ส ำหรับกำรประสำนงำน  ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ตลอดจนกิจกำรอื่นๆ ใน

ภำวะปกติ และในภำวะไม่ปกติ โดยก ำหนดให้งำนสื่อสำร ฝ่ำยปกครอง เป็นผู้ควบคุมดูแลกำรใช้งำนภำยใน

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ 

       ๔.๕.๑ การปฏิบัติงานด้านการส่ือสารกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 

           (๑) จัดตั้งศูนย์สื่อสำรและจัดให้มีระบบสื่อสำรหลัก ระบบสื่อสำรรอง และ

ระบบสื่อสำรอื่นๆ ที่จ ำเป็นให้ใช้งำนได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ให้สำมำรถเช่ือมโยงระบบสื่อสำรดังกล่ำวกับหน่วยงำน

อื่นได้ตำมปกติโดยเร็วอยำ่งทั่วถึงทุกพื้นที่ 

           (๒) ใช้โครงขำ่ยสื่อสำรทำงโทรศัพท์ โทรสำร และวทิยุสื่อสำรเป็นหน่วยงำนหลัก 

       หน่วยงำนหลักที่วำงระบบสื่อสำรในภำวะฉุกเฉิน ได้แก่ งำนสื่อสำร            

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ หมำยเลขโทรศัพท์ 044-009892 โทรสำร 044-009893 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพท่ี ๔-๓ : ผังสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์    

โรงพยาบาลปักธงชัย 

โทรศัพท์ 044-441011 

สำยด่วน 1669 

 

 

 

กองอ านวยการป้องกันและ              

บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอปักธงชัย 

โทรศัพท ์044-441658 

 

กองอ านวยการป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

โทรศัพท์ 044-009892 ต่อ 11 

โทรสำร 044-009893    

ควำมถี่วิทยุ 155.800 MHz 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขา

ปักธงชัย 

โทรศัพท์  044-441525 

 

กองอ านวยการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

อบต.............................Mhz. 

อบต...........................Mhz. 

องค์กรภาคเอกชน  

มูลนิธิ 

ฮุก 31 จุดปักธงชัย 

โทรศัพท์044-253149 

กองอ านวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

นครราชสีมา 

 โทรศัพท์   ๐-๔๔๒๔-๒๒๓๐ 

 โทรสำร    ๐-๔๔๒๔-๒๑๓๑ 

 

การไฟฟ้าภูมิภาค 

นครราชสีมา 

โทรศัพท์ ๐-๔๔๒๔-

๒๐๗๒  

 

สถานีต ารวจภูธร

อ าเภอปักธงชัย 

โทรศัพท์ 044-

441598 



~ ๔๔ ~ 
 

  ๔.๖ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 

       เป็นระบบและกระบวนกำรกระจำยขอ้มูลขำ่วสำรที่เกิดหรือคำดวำ่จะเกิดสำธำรณภัย

ขึ้น   ให้ส่วนรำชกำรและประชำชนได้รับรู้และเขำ้ใจสถำนกำรณ์ โดยผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรที่ก ำหนดไว ้เช่น 

โทรทัศน์ วทิยุ หอกระจำยขำ่ว ฯลฯ และวธิีอ่ืนๆ เพื่อให้ประชำชนรับทรำบ เขำ้ใจในสถำนกำรณ์ที่ถูกตอ้งและ

ลดควำมตื่นตระหนก โดยมอบให้ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์เป็นหน่วยงำน

หลัก ด ำเนินกำร ดังนี้ 

       ๔.๖.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชำสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) ณ พื้นที่ที่เกิดเหตุ   

ซ่ึงอยู่ภำยใต้กำรก ำกับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชำสัมพันธ์ร่วม เพื่อท ำหน้ำที่ประสำนข้อมูลข่ำวสำร

สำธำรณะที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกิจกรรมกำรจัดกำรเหตุฉุกเฉินและเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุกำรณ์ 

สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไดต้ลอดเวลำ จึงเป็นศูนยก์ลำงของกำรติดตอ่ส ำหรบัสื่อขำ่วสำรทกุ

ประเภทที่ได้รับกำรกลั่นกรอง และรับรองขอ้มูล เพื่อกระจำยขอ้มูลขำ่วสำรให้เกิดควำมถูกต้อง รวดเร็ว เป็น

ปัจจุบัน และต่อเนื่อง โดยให้เจ้ำหน้ำที่ข้อมูลข่ำวสำรสำธำรณะควรต้องเข้ำมำอยู่รวมกันในศูนย์ประสำน

ขอ้มูลร่วม 

       ๔.๖.๒ ตรวจสอบยนืยันควำมถูกต้องของขอ้มูลกำรเกิดภัยจำกก ำนัน ผู้ใหญบ่้ำน ผู้น ำ

ชุมชน อำสำสมัครแจ้งเตือนภัย กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยระดับเหนือขึ้นไป รวมทั้ง

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก่อนแจ้งเตือนภัยผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรทุกชนิด 

       ๔.๖.๓ ด ำเนินกำรแจ้งเตือนกำรเกิดภัยไปยังชุมชนพื้นที่ที่ประสบภัยและพื้นที่ข้ำงเคยีง    

โดยสื่อ ข่ำยกำรสื่อสำร เครื่องมืออุปกรณ์กำรเตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน หอกระจำยข่ำว หอ

เตือนภัย โทรโขง่ เป็นต้น 

       ๔.๖.๔ ข้อมูลกำรแจ้งเตือนภัยนั้นต้องชัดเจน ทันเวลำ ถูกต้อง และเข้ำใจง่ำย เป็น

ขอ้มูลที่บอกถึงอันตรำยที่ก ำลังเกิดขึน้กับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนำด จุดที่เกิดภัย รัศมคีวำม

เสียหำยตำมพื้นที่กำรปกครอง ช่วงเวลำ ระยะเวลำ ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม่ และประชำชนต้องปฏิบัติ

อยำ่งไร หรือต้องมีกำรอพยพหรือไม่ รวมทั้งวิธีกำรแจ้งเหตุ หมำยเลขโทรศัพท ์และกำรสื่อสำรอื่นๆ โดยแจ้ง

เตือนภัยจนกวำ่สถำนกำรณ์ภัยจะสิน้สุด 

       ๔.๖.๕ จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรให้ข้อมูลเท่ำที่จ ำเป็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร

ของศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์แก่สื่อมวลชน และประชำชน รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อมูล ข้อเรียกร้องของ

ประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ภัยหรือจำกกำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่ 

       ๔.๖.๖ กรณีที่มีข่ำวเชิงลบ ให้ฝ่ำยประชำสัมพันธ์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษม

ทรัพย์ แจ้งขอ้มูลขำ่วสำร และช้ีแจงขอ้เท็จจริงให้สำธำรณชนทรำบ 

       ๔.๖.๗ ในกรณีเกิดไฟฟ้ำดับ กำรสื่อสำร เครื่องมือ สัญญำณเตือนภัยไม่สำมำรถใช้ได้ 

ให้ใช้สัญลักษณ์กำรเตือนภัย เช่น ธง นกหวดี หรือกำรเตือนภัยอื่นที่ได้มีกำรซักซ้อมควำมเขำ้ใจกับประชำชนไว้

แล้ว   

 



~ ๔๕ ~ 
 

   ๔.๗ การอพยพ 

       เม่ือเกิดหรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัยขึ้นในพื้นที่ใด และกำรอำศัยอยูใ่นเขตพื้นที่นั้น        

จะเป็นอันตรำย ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๒๘ แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 

๒๕๕๐      (ผู้บัญชำกำร ผู้อ ำนวยกำร และเจ้ำพนักงำนซ่ึงได้รับมอบหมำย) มีอ ำนำจสั่ งอพยพผู้ซ่ึงอยู่ใน

พื้นที่นั้นออกไปจำกพื้นที่อยำ่งเป็นระเบียบ ทั้งนี ้ให้ด ำเนินกำรอพยพไม่ต่ ำกวำ่ ๑๒  ช่ัวโมงก่อนเกิดสำธำรณ

ภัย และจัดให้มีกองก ำลังเจ้ำหน้ำที่เข้ำรักษำควำมสงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันทรัพย์สินของประชำชน ให้ผู้น ำ

ชุมชนและหน่วยงำนปฏิบัติตำมขัน้ตอน ดังนี้ 

       ๔.๗.๑ กำรตัดสินใจอพยพ 

           (๑) กำรตัดสินใจอพยพในเขตองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์.ก ำหนดให้

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ในฐำนะผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมำยเป็นผู้

ตัดสินใจและควบคุมกำรอพยพประชำชนออกจำกพื้นที่ประสบภัย โดยมีปลัดองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษม

ทรัพย์ในฐำนะผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น เป็นผู้ช่วย 

           (๒) กำรตัดสินใจอพยพในเขตพื้นที่หมู่บ้ำน ก ำหนดให้ ผู้น ำชุมชนภำยในเขต

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์เป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมกำรอพยพประชำชนออกจำกพื้นที่ประสบ

ภัย โดยมีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ เป็นผู้ช่วย ทุกขั้นตอนกำรปฏิบัติต้องประสำน

กำรปฏิบัติและรำยงำนสถำนกำรณ์ไปยังนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ในฐำนะผู้อ ำนวยกำร

ท้องถิ่น เบอร์โทรศัพท ์เกษมทรัพย์ 

       ๔.๗.๒ เม่ือได้รับข้อมูลข่ำวสำรแจ้งเตือน ประชำชนต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมส ำหรับ       

กำรอพยพ โดยจัดเตรียมกระเป๋ำที่มีของมีค่ำ เงินสด เอกสำรส ำคัญ ของใช้จ ำเป็นส่วนตัว ยำรักษำโรค 

อำหำร น้ ำดื่ม เท่ำที่จ ำเป็น รวมทั้งดูแลสภำพจิตใจในครอบครัวให้อยู่ในควำมสงบ ก่อนออกจำกบ้ำนเรือน

ต้องปิดบ้ำนเรือนให้มิดชิดที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ และเดินทำงไปรวมกัน ณ จุดนัดหมำยประจ ำชุมชนโดยเร็ว 

       ๔.๗.๓ หน่วยอพยพ ต้องศึกษำเส้นทำงที่จะเขำ้สู่พืน้ที่เปำ้หมำย และตรวจสอบสภำพ

ของยำนพำหนะส ำหรับกำรอพยพให้พร้อมปฏิบัติหน้ำที่อยู่ตลอดเวลำ รวมทั้งติดต่อประสำนงำนกับผู้น ำ

ชุมชนหรือผู้น ำหมู่บ้ำนทุกระยะ ประชำสัมพันธ์ให้ค ำแนะน ำในขั้นตอนกำรอพยพต่อผู้อพยพ พร้อมทั้งจัด

ระเบียบและจัดแบ่งประเภทของบุคคลตำมล ำดับควำมเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยทุพลภำพ คนพิกำร คนชรำ เด็ก 

และสตรี ตำมล ำดับ ซ่ึงเป็นกลุ่มเปรำะบำง และด ำเนินกำรปฏิบัติตำมขัน้ตอนกำรอพยพที่ก ำหนดไว้ 

       ๔.๗.๔ จัดระเบียบสถำนที่อพยพและกำรอ ำนวยควำมปลอดภัย ดังนี้ 

           (๑) ท ำควำมสะอำดสถำนที่ปลอดภัย 

           (๒) จัดระบบสำธำรณูปโภคข้ันพื้นฐำน เช่น ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ เป็นต้น 

           (๓) จัดให้มีกำรลงทะเบียนผู้อพยพ เพื่อตรวจสอบจ ำนวนผู้อพยพที่ยังติดค้ำง        

อยูภ่ำยในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยมีกำรจัดท ำแบบฟอร์มลงทะเบียนไวล้่วงหน้ำ 

           (๔) จัดพื้นที่อพยพให้เป็นสัดส่วนแต่ละครอบครัว หรือแต่ละชุมชน 

           (๕) จัดระเบียบเวรยำมรักษำควำมปลอดภัย โดยอำจขอก ำลังจำกผู้อพยพ 



~ ๔๖ ~ 
 

        ๔.๗.๕ จัดเจ้ำหน้ำที่อำสำสมัครดูแลควำมปลอดภัยบ้ำนเรือนของผู้อพยพ และควร

ประสำนเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจในท้องที่เพื่อจัดส่งก ำลังสำยตรวจ อปพร. หรืออำสำสมัคร ไปดูแลบ้ำนเรือนผู้

อพยพเป็นระยะ แต่ถ้ำสถำนกำรณ์ลอ่แหลมมีควำมเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหน้ำที่โดยเด็ดขำด แต่ถ้ำสำมำรถ

ออกปฏิบัติภำรกิจได้ภำยหลังเสร็จสิน้ภำรกิจแล้วควรน ำขอ้มูลกลับมำรำยงำนให้ผู้อพยพทรำบโดยทันที เพื่อ

ป้องกันมิให้ผู้อพยพเกิดควำมกังวลต่อควำมปลอดภัยในทรัพย์สินของตน 

         ๔.๗.๖ จัดให้มีกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้อพยพ ให้หน่วยงำนอพยพอ ำนวย           

ควำมสะดวกด้ำนปัจจัยสี่ ปฐมพยำบำล ช่วยเหลือผู้บำดเจ็บ บริกำรอำหำรและน้ ำดื่ม กำรดูแลรักษำควำม

สะอำดให้ถูกสุขลักษณะ จัดเป็นสัดส่วนบริเวณปรุงอำหำร จัดระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน จัดระบบกำรรับ

ของบริจำคอยำ่งทั่วถึงและเป็นธรรม 

    ๔.๗.๗ รำยงำนควำมเคลื่อนไหวของสถำนกำรณ์สำธำรณภัยอย่ำงใกล้ชิดและ

ต่อเนื่องจำกสื่อทุกช่องทำงรวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง และน ำข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวแจ้งให้ผู้อพยพทรำบ

ทุกระยะ เพื่อให้ผู้อพยพคลำยควำมวติกกังวล 

      ๔.๘ แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความ

ช่วยเหลอื (Damage and Need Assessment : DANA) 

         กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษม

ทรัพย์จะประเมินควำมเสียหำยและควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือภำยในพื้นที่ประสบภัย  โดยวิเครำะห์

ผลกระทบจำกควำมเสียหำยที่เกิดขึน้จำกสำธำรณภัย มีหลักกำรปฏิบัติ ดังนี้ 

         ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระท ำทันทีภำยหลังมี

เหตุกำรณ์สำธำรณภัยเกิดขึน้ โดยมำกภำยในสัปดำห์แรกของกำรเกิดภัย เป็นกำรประเมินแบบคร่ำวๆ  เพื่อ

รวบรวมขอ้มูลควำมต้องกำร สิ่งที่ควรปฏบิัติหลังจำกเกดิภัย และทรัพยำกรที่จ ำเป็นทุกๆ ด้ำนทั้งผู้ประสบภัย 

โครงสร้ำงพื้นฐำน สิ่งแวดล้อม ล ำดับควำมส ำคัญก่อน – หลัง กำรให้ควำมช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อให้ทันต่อ

ควำมต้องกำรในภำวะฉุกเฉิน 

         ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะด ำเนินกำรทันที 

เม่ือภำวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออย่ำงน้อยภำยใน ๒ สัปดำห์ หลังจำกเกิดสำธำรณภัย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกำร

เขำ้ถึงพื้นที่ประสบภัย เป็นกำรระบุมูลคำ่ควำมเสียหำยทำงกำยภำพ โครงสร้ำงทำงสังคม ประมำณกำรด้ำน

กำรเงินและวัสดุอุปกรณ์ ที่จะต้องใช้ในกำรให้ควำมช่วยเหลือและควำมต่อเนื่อง ทั้งนี้ จ ำ เป็นจะต้องใช้

ผู้เช่ียวชำญ ในแต่ละสำขำด ำเนินกำรประเมินควำมเสียหำยและควำมต้องกำรในแต่ละด้ำน 

    เม่ือประเมินควำมเสียหำยและทรำบควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือแล้ว ให้น ำข้อมูล          

ที่ได้มำท ำกำรวเิครำะห์ควำมสำมำรถของผู้ประสบภัยในกำรตอบโต้สถำนกำรณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดท ำ

รำยงำนสรุปเสนอผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นเพื่อบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดควำมเสมอภำคและทั่วถึง

รวมถึงกำรขอรับควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือเพิ่มเติมจำกหน่วยงำนภำยนอก เช่น ควำมช่วยเหลือด้ำน

อำหำร น้ ำดื่ม  กำรรักษำพยำบำล สุขอนำมัยและกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูล ควำมช่วยเหลือด้ำนสุขภำวะ ที่พักพงิ อุปกรณ์

ยังชีพ เป็นต้น 
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    ทั้งนี้ ตัวอย่ำงแนวทำงปฏิบัติในกำรประเมินควำมเสียหำยและควำมต้องกำรควำม

ช่วยเหลือ (Damage and Need Assessment : DANA) ตำมภำคผนวก ด (ตัวอย่ำง) แบบประเมินภัย

พิบัติขั้นต้น ระยะที่ ๑  (Initial Disaster Assessment Form) 

   ๔.๙ การรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค 

         หำกกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษม

ทรัพย์พิจำรณำเห็นวำ่มีควำมจ ำเป็นต้องจัดให้มีกำรรับบริจำคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสำ

ธำรณภัยให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

        (๑) ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรับบริจำคและกำรให้ควำมช่วยเหลือ ผู้

ประสบสำธำรณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

        (๒) ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเรี่ยไรของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

        (๓) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคให้ทำง

รำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ 

        (๔) ระเบียบกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำรวำ่ด้วยกำรรับบริจำคสิ่งของเหลือใช้ ของ

ศูนยร์ับบริจำคเพ่ือกำรสงเครำะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

       โดยมีแนวทำงปฏิบัติในกำรรับ-จ่ำยสิ่งของบริจำค ดังนี้ 

       ๔.๙.๑ จัดตั้งศูนย์รับบริจำคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และก ำหนดสถำนที่เก็บรักษำ

สิ่งของบริจำค 

       ๔.๙.๒ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์หำรือร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน

กำรก ำหนดระเบียบกำรเก็บรักษำเงินบริจำคและสิ่งของบริจำค รวมถึงสถำนที่เก็บรักษำสิ่งของบริจำค และ

วิธีแจกจ่ำยเงินและสิ่งของบริจำค เพื่อให้เกิดควำมเป็นเอกภำพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ประสบสำธำรณภัย

อยำ่งเสมอภำค 

       ๔.๙.๓ จัดท ำบัญชีกำรรับ-จ่ำย สิ่งของบริจำคไว้เป็นหลักฐำน เพื่อควบคุมระบบ

ขอ้มูลในกำรบริหำรจัดกำรสิ่งของบริจำคอยำ่งทั่วถึงและเป็นธรรม 

       กรณีที่บุคคล หน่วยงำน หรือองค์กรใดจัดตั้งศูนยร์ับบริจำคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบสำ

ธำรณภัย โดยที่บุคคล หน่วยงำน หรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภำรกิจใดๆ จำกกองอ ำนวยกำรป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ให้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรขนยำ้ยและส่งมอบ

สิ่งของบริจำคเอง 

    ๔.๑๐ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว 

    กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อำศัยในศูนย์พักพิงช่ัวครำวในระยะต้น และระยะกลำง        

ให้ได้ผลดี จ ำเป็นต้องค ำนึงถึงสิ่งส ำคัญ ได้แก่ 

    (๑) กำรดูแลด้ำนควำมปลอดภัย 

    (๒) กำรจัดกำรด้ำนสวัสดิกำร อำหำร สุขำภิบำล และควำมเป็นอยู่ ให้มีควำม

สะดวก 
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    (๓) กำรรักษำพยำบำล และกำรควบคุมป้องกันโรคให้เป็นไปอย่ำงทั่วถึง 

    (๔) กำรมีกิจกรรมฟืน้ฟูสุขภำพจิตร่วมกนัเพื่อท ำให้มีสุขภำพจิตที่ดี 

    (๕) กำรรวมกลุ่มเป็นแหล่งเดียวกันเพื่อติดต่อขอรับกำรสนับสนุนจำกภำยนอก 

  ข้อพิจารณาในการเลอืกสถานท่ีตั้งของศูนย์พักพิงชัว่คราว มีปจัจยัในกำรพจิำรณำ ดงันี ้

ตารางท่ี ๔-๓ : ข้อพิจารณาในการเลอืกสถานท่ีตั้งของศนูย์พักพิงช่ัวคราว 

ประเด็น ข้อพิจารณาส าหรับท าเลท่ีตั้ง 

ควำมปลอดภัย - ปลอดจำกภัยคุกคำมในขณะนัน้ ไม่ว่ำจะเป็นควำมรุนแรงหรือภัยทำง

ธรรมชำต ิ

- ปลอดจำกควำมเสีย่งที่อำจเกิดขึน้ต่อผู้อำศัยในศูนยอ์พยพช่ัวครำว 

กำรเขำ้ถึง - ง่ำยต่อกำรเขำ้ถงึเพื่อให้ควำมช่วยเหลือในช่วงวกิฤต 

- ค ำนึงถึงฤดกูำลและผลกระทบ (เช่น รถอำจจะเข้ำไปไม่ได้ในหน้ำฝน) 

สิ่งแวดล้อม - พจิำรณำถึงภัยจำกกำรปนเปื้อนสำรพษิทัง้จำกภำยในและนอกพื้นที่ 

สำธำรณูปโภค - ควำมเป็นไปได้ในกำรใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนของภำครฐัที่มีอยูเ่ดิม ทั้งกำร

ประปำ  

  สุขำภิบำล และกำรจัดกำรขยะ 

- ระบบไฟฟ้ำเปน็สิ่งส ำคัญที่สดุ เนื่องจำกระบบน้ ำและสุขำภิบำล ยังสำมำรถ 

  หำทำงเลือกอื่นที่ไม่พึงพำโครงสร้ำงพืน้ฐำนของเมืองได้ 

ปัจจัยดงึดดู - ในบริบทของเมือง อำจเกดิปัจจัยดงึดดูให้มีกำรยำ้ยเข้ำศูนยพ์ักพงิช่ัวครำว            

  โดยไม่จ ำเป็น 

อำชีพ - กำรเขำ้ถึงตลำดในท้องถิ่น 

- กำรเขำ้ถึงที่ท ำงำน 

- ทำงเลือกและกำรเขำ้ถึงระบบขนส่ง 

สวัสดกิำรขัน้พื้นฐำน - ต้องมีกำรบรกิำรด้ำนกำรศึกษำและสุขอนำมัย 

- มีกำรส ำรวจ และวดัผลศกัยภำพระบบสวสัดกิำรทั่วไปในพื้นที่ 

เอกลกัษณ์ทำงวัฒนธรรม - ผู้อำศัยในศนูยอ์พยพช่ัวครำวมีสิทธิทีจ่ะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทำง

สังคม 

  และศำสนำในศูนยพ์กัพงิช่ัวครำว 

- ตรวจสอบทศันคติขององคก์รปกครองท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบ ต่อกลุ่มผู้

อยู่ 

  อำศัยในศูนยพ์กัพงิช่ัวครำว 

 

              ให้กองสวัสดิกำรและสังคมและส ำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยรับผิดชอบ

หลักในกำรบริหำรศูนย์พักพิงช่ัวครำว และประสำนงำนที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนยำนพำหนะ เครื่องมือ
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อุปกรณ์ ระบบสื่อสำร ระบบสำธำรณูปโภค รวมทั้งประสำนงำนกับกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำ

ธำรณภัยอ ำเภอและจังหวัดเพื่อประสำนกำรปฏิบัติในกำรจัดกำรศูนยพ์ักพงิช่ัวครำว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔-๔ : โครงสร้างศนูย์พักพิงช่ัวคราวองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

หมำยเหตุ : สำมำรถปรับไดต้ำมควำมเหมำะสม 

 

 

หัวหน้า/ผู้จัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว 

(ประธำนชุมชน) 

ฝ่ายอ านวยการร่วม 

(หัวหน้ำฝ่ำยแต่ละฝ่ำย เชน่ ประสำนงำน / 

ประชำสัมพันธ์ / รักษำควำมสงบเรียบร้อย) 

ฝ่ายปฏบิัติการ 

(หัวหน้ำฝ่ำยแต่ละฝ่ำย เชน่ บรรเทำ

ทุกข์ / ฟื้นฟู / พยำบำลและสุขภำพ

อนำมัย) 

บทบาทหน้าท่ี 

๑. อ ำนวยกำรและบริหำรจัดกำรต่ำงๆ 

เช่น จัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้ประสบภัยของ

ชุมชนประสำนงำนทั้งภำยในและภำยนอก

ศูนย์  พักพิงชั่วครำว กำรรับบริจำค กำร

ประกอบและแจกจ่ำยอำหำร ระบบ

สุขำภิบำลและสุขภำพอนำมัย เป็นต้น 

๒. กำร จัดกำรพื้ นที่ ของศูน ย์ พั กพิ ง

ชั่วครำวของชุมชนให้เป็นระเบียบและเป็น

ระบบ 

๓. กำรจัดหำเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้

ที่จ ำเป็นแก่กำรด ำรงชีวิตขณะที่อำศัยอยู่

ในศูนย์พักพิงชั่วครำว 

๔. ควำมปลอดภัยและควำมสงบเรียบร้อย 

๕. กำรจัดพำหนะในกำรขนส่ง เชน่ สิ่งของ 

ผู้ป่ วยในกรณีมีผู้ เ จ็บป่ วยต้อ ง ไปส่ ง

โรงพยำบำล เป็นต้น 

๖. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง /  

บทบาทหน้าท่ี 

๑. บรรเทำทุกข์เบื้องต้นด้ำนปัจจัยสี่ 

คือ ที่อยู่อำศัย อำหำร เครื่องนุ่งห่ม 

และยำรักษำโรค 

๒. ช่วยเหลือด้ำนสุขภำพอนำมัยให้แก่ 

ผู้ประสบภัยในชุมชน/หมู่บำ้น 

๓. ท ำหน้ำที่ประสำนกับผู้ประสบภัย    

ในกรณีที่ผู้ประสบภัยต้องกำรควำม

ช่วยเหลือ 
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  ๔.๑๑ การยกเลกิสถานการณ์สาธารณภัย 

       (๑) ให้ติดตำมควำมเคลื่อนไหวของสถำนกำรณ์สำธำรณภัยอยำ่งใกล้ชิดและต่อเนื่อง 

พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลจำกทุกแหล่งจนแน่ใจ และมีกำรยนืยันควำมชัดเจนวำ่สถำนกำรณ์คลี่คลำยกลับสู่  

ภำวะปกติแล้ว ให้ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นรำยงำนข้อมูลให้ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอทรำบ เพื่อประกำศยุติ

สถำนกำรณ์  สำธำรณภัยในพื้นที่ 

       (๒) เม่ือได้รับกำรยืนยันอย่ำงชัดเจนจำกผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ 

ตำมล ำดับ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ประกำศยุติสถำนกำรณ์ว่ำสำธำรณภัยได้สิน้สุดลงแล้ว ให้แจ้งขอ้มูล

ดังกล่ำวให้ผู้อพยพทรำบเพื่อเตรียมพร้อมในกำรอพยพกลับสู่ที่ตั้งต่อไป 

       (๓) เม่ือยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษม

ทรัพย์ ให้ส่งมอบภำรกิจที่ต้องด ำเนินกำรต่อใหห้น่วยงำนที่รับผิดชอบตำมภำรกิจของหน่วยงำนนั้นต่อไป เพื่อ

ควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติงำน 

    ๔.๑๒ การอพยพกลับ 

         เม่ือประชำชนได้รับแจ้งขำ่วกำรยกเลิกสถำนกำรณ์สำธำรณภัยอย่ำงชัดเจน ให้ผู้น ำ

ชุมชนหรือผู้น ำกลุ่มอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรอพยพกลับและรอรับกำรแจ้งจุด

อพยพกลับ โดยกำรจัดระเบียบและล ำดับก่อนหลังของกำรอพยพกลับอยำ่งเป็นระบบไปสู่พืน้ที่อยู่อำศัยเดิม 

พร้อมทั้งประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลกำรอพยพกลับ 

    ๔.๑๓ การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

         ให้ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์แบ่งประเภทของส่วน

รำชกำรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะอพยพมำอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยตำมล ำดับและควำมจ ำเป็น

เร่งด่วน พร้อมทั้งก ำหนดพื้นที่รองรับกำรอพยพส่วนรำชกำร ครอบครัวส่วนรำชกำร และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นไว้ล่วงหน้ำ โดยกำรด ำเนินกำรอพยพให้เป็นไปตำมแผนอพยพส่วนรำชกำร  เพื่อให้สำมำรถ

บริกำรประชำชนได้ตำมปกติ                                                                                                                                                                                                                                                                             

    ๔.๑๔ การร้องขอรับการสนบัสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 

         ตำมพระรำชบัญญัติปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีมำตรำ 

ที่เกี่ยวข้องกับกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี้ 

         มาตรา ๒๑ เม่ือเกิดหรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ใด ให้ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ งพื้นที่นั้นมีหน้ำที่ เข้ำ

ด ำเนินกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่นั้น

และผู้อ ำนวยกำรจังหวัดทรำบทันที 

         ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นมอี ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

         (๔) ขอควำมช่วยเหลือจำกองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในกำรป้องกันและบรรเทำ      

สำธำรณภัย 
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         มาตรา ๒๓ ระบุว่ำ เม่ือเกิดสำธำรณภัยข้ึนในเขตพื้นที่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น

แห่งพื้นที่ใดให้เป็นหน้ำที่ของผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นซ่ึงมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นที่จะสนับสนุนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยที่เกิดขึน้ 

    ๔.๑๕ การยกระดบัการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒ 

         หำกสถำนกำรณ์สำธำรณภัยในพื้นที่มีควำมรุนแรงและลุกลำมต่อเนื่องยำกต่อกำร

รับมือให้ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นแจ้งกองอ ำนวยกำรป้องและบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอ (กอปภ.อ.) และ กอง

อ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) เพื่อร้องขอให้ยกระดับกำรจัดกำรสำธำรณภัย

เป็นระดับ ๒ โดยใช้เกณฑ์หรือเงื่อนไขดังต่อไปนีป้ระกอบกำรพจิำรณำ 

         ๔.๑๕.๑ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและควำมเสียหำย 

         ๔.๑๕.๒ จ ำนวนผู้ที่ไดร้ับบำดเจ็บและเสียชีวิต หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

         ๔.๑๕.๓ สถำนกำรณ์ของภัยมีควำมรุนแรง หรืออำจมสีถำนกำรณ์แทรกซ้อน มีกำร

ขยำยตัวของภัยออกไป 

         ๔.๑๕.๔ ขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน เช่น ก ำลังคน เครื่องมือ อุปกรณ์

ยำนพำหนะ และอุปกรณ์พเิศษต่ำงๆ 

         ๔.๑๕.๕ ดุลยพินิจกำรประเมินศักยภำพในกำรจัดกำรสำธำรณภัยของผู้อ ำนวยกำร

ท้องถิ่น 

         ทั้งนี้ ให้ใช้เกณฑ์เงื่อนไขทำงด้ำนพื้นที่/ประชำกร/ควำมซับซ้อน/ศักยภำพ ด้ำน

ทรัพยำกร และวิจำรณญำณหรือดุลยพนิิจของผู้อ ำนวยกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึ่ง หรือหลำยอยำ่งประกอบกัน

เป็นเกณฑ์ในกำรยกระดับกำรจัดกำรสำธำรณภัยจำกระดับ ๑ เป็นระดับ ๒ 
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                                                           บทที่ ๕ 

การปฏิบัติหลังเกิดภัย 
  กำรปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟื้นฟ)ู เป็นกำรด ำเนินกำรภำยหลังจำกที่ภำวะฉุกเฉินจำกสำธำรณ

ภัยบรรเทำลง หรือได้ผ่ำนพ้นไปแล้ว เพื่อปรับสภำพระบบสำธำรณูปโภค กำรด ำรงชีวิต และสภำวะวิถี

ควำมเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบสำธำรณภัยให้กลับสู่สภำวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัย

กว่าเดิม (Build Back Better and Safer) เป็นไปตำมวงจรกำรจัดกำรสำธำรณภัยสู่กำรสร้ำงใหม่ให้

ดีกว่ำและปลอดภัยกว่ำเดิม (แผนภำพที่ ๕-๑) โดยกำรน ำเอำปัจจัยต่ำงๆ ในกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำ

ธำรณภัยเข้ำมำช่วยในกำรฟื้นฟู ซึ่งหมำยรวมถึงกำรซ่อมสร้ำง (Reconstruction) และกำรฟื้นสภำพ 

(Rehabilitation)โดยมีหลักกำรส ำคัญของกำรฟื้นฟู ได้แก่ 

  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อให้กำรด ำรงชีวิตกลับ

เขำ้สู่ภำวะปกติ โดยไม่จ ำเป็นต้องพึ่งพงิควำมช่วยเหลือจำกภำยนอกแต่เพียงอยำ่งเดียว 

  ผู้ประสบภัยต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสนิใจ จึงจะเกิดกระบวนกำรยอมรับและ

มีส่วนร่วมในขัน้ตอนต่ำงๆ ที่จะด ำเนินกำร 

  พิจารณาความเสี่ยงต่อภัยในการฟ้ืนคืนสภาพและการสร้างใหม่เสมอ  เพื่อไม่ให้

งบประมำณต้องสูญเสียไปโดยเปล่ำประโยชน์จำกกำรเกิดสำธำรณภัยครั้งต่อไป 

                 

แผนภาพท่ี ๕-๑ : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดมิ 
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 ในอดีตที่ผ่ำนมำ ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยที่สำมำรถตอบสนองตอ่กำร

ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้มีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย กำรป้องกันและลดผลกระทบ กำรเตรียม

ควำมพร้อม กำรบริหำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน (กำรเผชิญเหตุ) และจัดกำรหลังเกิดภัย (กำรฟื้นฟู)ซ่ึง

สถำนกำรณ์สำธำรณภัยในปัจจุบันนับวันจะทวีควำมรุนแรงมำกยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงได้มีกำรเปลี่ยนแปลง

ยุทธศำสตร์ในกำรจัดกำรสำธำรณภัย โดยจำกกำรจัดกำรสำธำรณภัย (Disaster Management : DM) มำ

เป็นกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย (Disaster Risk Management : DRM) ให้ควำมส ำคัญกับกำร

ป้องกันและลดผลกระทบ กำรเตรียมควำมพร้อม ซ่ึงเป็นกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย (Disaster Risk 

Reduction : DRR) เพิ่มมำกขึ้น เพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชำชนและของรัฐ กำรลงทนุ

ในเรื่องลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยนอกจำกจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกำสของสังคมในกำรเผชิญ

เหตุกำรณ์สำธำรณภัยแล้ว ยังจะส่งผลที่ดีต่อกำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ ให้มีควำมต่อเนื่องอีกด้วย  เน้นกำร

ฟื้นฟูที่ดีกว่ำและปลอดภัยกวำ่เดิมเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนตำมวงจรกำรจัดกำรสำธำรณภัยสู่กำรสร้ำงใหม่

ให้ดีกวำ่และปลอดภัยกวำ่เดิม ตำมแผนภำพที่ ๕-๑ 

                   ๕.๑ การส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสยีหายเบื้องต้น 

             กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์

ส ำรวจควำมต้องกำรของผู้ประสบภัยและควำมเสียหำยเบื้องต้นภำยในพื้นที่ประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน 

โดยวเิครำะห์ผลกระทบจำกควำมเสียหำยที่เกิดขึน้จำกสำธำรณภัยเพื่อประเมินและวเิครำะห์ควำมสำมำรถ

ของผู้ประสบภัยในกำรตอบโต้สถำนกำรณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง ควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือเพิ่มเติมจำก

หน่วยงำนภำยนอก เช่น ควำมช่วยเหลือด้ำนอำหำร น้ ำดื่ม กำรรักษำพยำบำล สุขอนำมัยและกำรก ำจัดสิ่ง

ปฏิกูล เป็นต้น รวมทั้งจัดท ำฐำนขอ้มูลกำรส ำรวจควำมเสียหำย เพื่อเป็นขอ้มูลในกำรฟื้นฟูและก ำหนดกรอบ

แนวทำงในกำรสร้ำงคนืใหม่ได้อยำ่งเหมำะสมและมีประสิทธภิำพ โดยมีหลักกำรปฏิบัติ ดังนี้ 

         ๕.๑.๑ ชุมชน/หมู่บ้ำน ส ำรวจควำมเสียหำยระบบสำธำรณูปโภคและสิ่งสำธำรณ  

ประโยชน์ต่ำงๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดท ำฐำนข้อมูลกำรส ำรวจควำมเสียหำย เพื่อเป็นข้อมูลใน

กำรฟื้นฟูและก ำหนดกรอบแนวทำงในกำรสร้ำงคนืใหม่ได้อยำ่งเหมำะสมและมีประสิทธภิำพ 

         ๕.๑.๒ องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรพัย์ส ำรวจประเมินควำมจ ำเป็นในกำรฟืน้ฟู

ภำยหลังกำรเกิดสำธำรณภัย ดังนี้ 

         (๑) ขอ้มูลพื้นฐำนด้ำนชุมชน เช่น ประชำกร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

         (๒) ข้อมูลด้ำนควำมเสียหำยจำกสำธำรณภัย กำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน           

กำรช่วยเหลือจำกภำยนอก 

         (๓) ข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรเผชิญเหตุของชุมชน ควำม

อ่อนแอ หรือควำมล่อแหลมต่อสำธำรณภัยที่เกิดขึน้ 

         ๕.๑.๓ ส ำรวจและประเมินควำมจ ำเป็นในกำรฟื้นฟูภำยหลังเหตุกำรณ์สำธำรณภัย        

ควรส ำรวจขอ้มูลดังต่อไปนี้ 

         (๑) ขอ้มูลกำรฟื้นฟูผู้ประสบภัย เช่น ด้ำนอำหำร กำรเงิน สิ่งของเครื่องใช้ ที่พัก

พิง สุขภำพ สุขำภิบำล และสิ่งแวดล้อมกำรประกอบอำชีพ และองค์ควำมรู้ (กำรช่วยเหลือยำมฉุกเฉิน 
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สุขำภิบำล ฯลฯ) โดยให้ค ำนึงถึงกำรฟื้นฟูกลุ่มเปรำะบำง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรำ ผู้ปว่ย และผู้พิกำร) 

ที่ได้รับผลกระทบจำกสำธำรณภัยเป็นพเิศษ 

         (๒) ขอ้มูลกำรฟื้นฟูพ้ืนที่ประสบภัย เช่น ที่อยูอ่ำศัย สถำนศึกษำ โรงพยำบำล 

สิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ กำรชลประทำน กำรขนส่ง กำรสื่อสำร อุตสำหกรรม ระบบสุขำภิบำล เป็นต้น 

         ๕.๑.๔ กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

เกษมทรัพย์จัดตั้งคณะท ำงำนประสำนกับชุมชน/หมู่บ้ำน ให้ตรวจสอบรำยละเอียดควำมเสียหำย กำรให้

ควำมช่วยเหลือ และควำมต้องกำรเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 

         ๕.๑.๕ ด ำเนินกำรฟื้นฟูโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เสียหำยในเบื้องต้น โดยงบประมำณที่อยู่

ในควำมรับผิดชอบ กรณีที่เกินขดีควำมสำมำรถให้ขอรับกำรสนบัสนนุจำกงบกลำงขององคก์รปกครองสว่น

ท้องถิ่น 

           ๕.๑.๖ รำยงำนสรุปกำรประเมินควำมเสียหำยและแนวทำงกำรฟื้นฟูไปยังกอง

อ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอและจังหวัด เพื่อขอรับกำรสนับสนุนในกำรฟื้นฟู 

ซ่อมแซม และบูรณะโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ได้รับควำมเสียหำย (คณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พบิัติอ ำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 

      กำรประเมินควำมเสียหำยและควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือ จะต้องมีควำมเช่ือมโยง

กับกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ที่ได้รับผลกระทบตำมหลักมำตรฐำน โดยค ำนึงถึงปัจจัยด้ำนต่ำงๆ 

เช่น อำยุ เพศ เช้ือชำติ ศำสนำ สตรีมีครรภ์ และผู้พิกำร เพื่อประกอบกำรพจิำรณำ 

๕.๒ การฟ้ืนฟู 

       มีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

       ๑. แจ้งให้ชุมชนและหมู่บ้ำน ส ำรวจควำมเสียหำยของระบบสำธำรณูปโภคและ             

สิ่งสำธำรณประโยชน์ต่ำงๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดท ำฐำนขอ้มูลกำรส ำรวจควำมเสียหำย เพื่อเป็น

ขอ้มูลในกำรฟื้นฟู และก ำหนดกรอบแนวทำงในกำรสร้ำงคนืใหม่ได้อยำ่งเหมำะสมและเป็นที่ยอมรับ 

       ๒. องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ส ำรวจประเมินควำมจ ำเป็นในกำรฟื้นฟหูลงั

กำรเกิดสำธำรณภัย ดังนี้ 

   (๒.๑) ขอ้มูลพื้นฐำนด้ำนชุมชน เช่น ประชำกร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

  (๒.๒) ข้อมูลด้ำนควำมเสียหำยจำกสำธำรณภัย กำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน             

กำรช่วยเหลือจำกภำยนอก 

  (๒.๓) ข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรเผชิญเหตุชุมชน ควำมอ่อนแอ 

หรือควำมล่อแหลมต่อสำธำรณภัยที่เกิดขึน้ 

๓. ส ำรวจและประเมินควำมจ ำเป็นในกำรฟื้นฟูภำยหลังเหตุกำรณ์สำธำรณภัย ดังนี้ 

   (๓.๑) ข้อมูลกำรฟื้นฟูผู้ประสบภัย ควรมีรำยละเอียดในแต่ละด้ำน เช่น ด้ำน

อำหำร กำรเงิน สิ่งของ เครื่องใช้ ที่พักพงิ สุขภำพ สุขำภิบำลและสิ่งแวดล้อม กำรประกอบอำชีพ และองค์

ควำมรู้กำรช่วยเหลือยำมฉุกเฉิน สุขำภิบำล เป็นต้น โดยให้ค ำนึงถึงกำรฟื้นฟูกลุม่เปรำะบำง (กลุ่มเด็ก สตรี

มีครรภ์ คนชรำ ผู้ปว่ย และผู้พิกำร) ที่ได้รับผลกระทบจำกสำธำรณภัยเป็นพเิศษ 
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   (๓.๒) ข้อมูลกำรฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ควรมีรำยละเอียดในแต่ละด้ำน เช่น ที่อยู่

อำศัย กำรศึกษำ กำรดูแลสุขภำพ สิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ เกษตรกรรม กำรชลประทำน กำรขนส่ง กำรสื่อสำร 

อุตสำหกรรม ระบบสุขำภิบำล เป็นต้น 

๔. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์จัดทีมประเมินควำมเสียหำยและควำม

ต้องกำรควำมช่วยเหลือ  โดยประสำนกับอ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ และจังหวัดนครรำชสีมำ ให้ตรวจสอบ

รำยละเอียดควำมเสียหำย กำรให้ควำมช่วยเหลือและควำมต้องกำรเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 

๕. ประสำนกำรปฏิบัติกับอ ำเภอ ให้ประสำนกำรปฏิบัติกับคณะกรรมกำรให้ควำม

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอ ำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้เร่งส ำรวจควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว เพื่อ

พจิำรณำช่วยเหลือผู้ประสบภัยตำมหลักเกณฑ์และวธิีกำรที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด และรำยงำนผล กำร

ส ำรวจควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวดั 

(ก.ช.ภ.จ.) เพื่อพจิำรณำด ำเนินกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

๖. ในกรณีที่ควำมเสียหำยมีมูลค่ำมำกกว่ำวงเงินที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีอ ำนำจ

อนุมัติ ให้ส่งเรื่องให้กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยพิจำรณำเสนอขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย จำกวงเงินงบกลำงรำยกำรส ำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็นจำกคณะรัฐมนตรี 

๗. รำยงำนสรุปกำรประเมินควำมเสียหำยและควำมจ ำเป็นในเบื้องต้น ให้ผู้อ ำนวยกำร

อ ำเภอ ผู้อ ำนวยกำรจังหวัด ผู้อ ำนวยกำรกลำง ผู้บัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ และ

นำยกรัฐมนตรีทรำบตำมล ำดับ 

                      ๕.๒.๑ การฟ้ืนฟูระยะสัน้ 

        เป็นกำรด ำเนินกำรต่อเนื่องจำกกำรคน้หำ กำรบรรเทำ และกำรช่วยเหลือได้ยุติ

ลง เพื่อสนองควำมต้องกำรที่จ ำเป็นของผู้ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจำกสำธำรณภัยใน

ระยะเร่งด่วนหรือระยะสั้น รวมถึงกำรจัดมำตรกำรด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรำยหรือสำ

ธำรณภัย ซ้ ำขึ้นอกี กำรประเมินควำมเสียหำยของโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรจัดเตรียมที่พักอำศัยช่ัวครำว และ

กำรให้บริกำรสำธำรณะ โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

       (๑) การสงเคราะห์และช่วยเหลอืผู้ประสบภัยในเบื้องต้น 

   เป็นกำรฟื้นฟูด้ำนสมรรถภำพทำงกำยให้แก่ผู้ประสบภัย เช่น กำรตรวจ

รกัษำ ป้องกันควบคุมโรค และกำรฟื้นฟูควำมแข็งแรงทำงร่ำงกำย เป็นต้น รวมถึงกำรฟื้นฟูด้ำนสภำพจิตใจ

และ จิตสังคมของผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนกำรกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดกำรปรับตัวให้เข้ำกับกำร

เปลี่ยนแปลงตำมควำมจ ำเป็น โดยให้โรงพยำบำลปักธงชัย เป็นหน่วยงำยหลักและมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๑.๑) กำรช่วยเหลือและสงเครำะห์ผู้ประสบภัย 

           - แจ้งให้ชุมชน/หมู่บ้ำน ส ำรวจตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและ

ควำมเสียหำย เพื่อให้ควำมช่วยเหลือต่ำงๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิล ำเนำ 

           - ให้มีกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ และองค์กร

ภำคเอกชนในกำรสงเครำะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่ำงมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงควำมซ้ ำซ้อน 

ในกำรสงเครำะห์ผู้ประสบภัย 
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           - ให้ชุมชน/หมู่บ้ำน จัดท ำบัญชีรำยช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน         

ที่เสียหำยไวเ้ป็นหลักฐำนเพื่อกำรสงเครำะห์ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็น

หลักฐำนในกำรรับกำรสงเครำะห์และฟื้นฟู 

           - จัดให้มีกำรรักษำพยำบำลแก่ผู้ประสบภัยอย่ำงต่อเนื่องจนกวำ่    

จะหำยกลับมำด ำรงชีวิตได้ตำมปกติ รวมทั้งจัดกำรที่พักอำศัยช่ัวครำว และระบบสุขำภิบำลแก่ผู้ประสบภัย   

ในกรณีที่ต้องอพยพจำกพื้นที่อันตรำย 

           - ให้กำรสงเครำะห์แก่ครอบครัวของผู้ที่ประสบภัยอย่ำงต่อเนื่อง 

โดยเฉพำะในกรณีที่ผู้เป็นหัวหน้ำครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สำมำรถประกอบอำชีพต่อไปได้          

โดยกำรให้ทุนกำรศึกษำแก่บุตรของผู้ประสบภัยจนจบกำรศึกษำภำคบังคับ และโดยกำรจัดหำอำชีพให้แก่

บุคคลในครอบครัว 

           - เลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สำมำรถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น 

ดูแลเด็กก ำพร้ำ นักเรียน นักศึกษำ คนพิกำร และผู้สูงอำยุที่ประสบภัย 

   (๑.๒) กำรป้องกัน เฝ้ำระวัง และควบคุมโรคระบำด ทั้งคนและสัตว์ 

   (๑.๓) ประชำสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจของประชำชนให้คืน

สู่สภำพปกติโดยเร็ว 

   (๑.๔) รำยงำนข่ำวและประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่อสำธำรณชนให้ทรำบ

สถำนกำรณ์เป็นระยะ ๆ 

 

       (๒) การฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย 

   เป็นกำรบูรณะที่อยูอ่ำศัย โครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆ ที่ได้รับควำมเสียหำย

จำกเหตุกำรณ์สำธำรณภัยให้กลับสู่สภำพที่สำมำรถใช้งำนได้ ทั้งนี้  ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรฟื้นฟู

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมด้วยตำมควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณแ์ละกำรใช้งำน หำกกำรบูรณะ

โครงสร้ำงและสิ่งก่อสร้ำงหรือกำรฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องฟื้นฟูให้ดีกว่ำเดิม อำจ

ต้องใช้เวลำและงบประมำณในกำรฟื้นฟู ควรก ำหนดแผนงำนไวใ้นกำรฟื้นฟูระยะยำวต่อไป และกำรฟื้นฟูพ้ืนที่

ประสบภัยในระยะเริ่มต้นให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๒.๑) ท ำควำมสะอำดบ้ำนเรือน ชุมชน และสิ่งสำธำรณประโยชน์ ใน

พื้นที่ประสบภัย และขนย้ำยขยะมูลฝอย 

   (๒.๒) ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ด ำเนินกำรฟื้นฟูพื้นที่

ประสบภัย ปรับสภำพภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมและมลภำวะเป็นพษิ 

   (๒.๓) กรณีที่เกินขีดควำมสำมำรถขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษม

ทรัพย์ ให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงสร้ำงพื้นฐำนนั้นๆ ด ำเนินกำรฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงกำรที่

ได้รับควำมเสียหำย ดังนี้ 

           - ทำงหลวงแผ่นดินและเส้นทำงคมนำคม 
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    ด ำเนินกำรโดยแขวงทำงหลวงนครรำชสีมำ ที่ 1,2,3 (ตำมขอ้มูล

พื้นที่)  และแขวงทำงหลวงชนบทนครรำชสีมำ 

           - ระบบไฟฟ้ำ 

    ด ำเนินกำรโดยกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดนครรำชสีมำ และ

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

           - ระบบประปำ 

    ด ำเนินกำรโดยส ำนักกำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำปักธงชัย 

   (๒.๔) ให้รื้อถอนซำกปรักหักพัง และซ่อมแซมสิ่งสำธำรณูปโภค 

โครงสร้ำงพื้นฐำนและอำคำรบ้ำนเรือนของผู้ประสบภัย เพื่อให้สำมำรถประกอบอำชีพได้ต่อไป 

   (๒.๕) ซ่อมแซมสถำนที่รำชกำร โรงเรียน สถำนศึกษำ วัด โบรำณสถำน 

สถำนที่รำชกำร สถำนที่ทอ่งเที่ยว และสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ให้กลับมำใช้งำนได้ดังเดิม 

   (๒.๖) พื้นที่ประสบภัย เช่น กำรเก็บซำกปรักหักพัง กำรตรวจสอบควำม

แข็งแรงของอำคำร กำรออกแบบวำงผังเมือง กำรจัดหำแหล่งน้ ำอุปโภคบริโภค กำรจัดท ำภูมิทัศน์ 

ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดนครรำชสีมำ ส ำนักชลประทำนที่ ๘ นครรำชสีมำ 

โครงกำรชลประทำนจังหวัดนครรำชสีมำ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ และหน่วยงำนอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง (ตำมขอ้มูลจริง) 

๕.๒.๒ การฟ้ืนฟูระยะกลาง/ระยะยาว 

        (๑) กำรฟื้นฟูระยะกลำงเป็นกำรด ำเนินกำรต่อเนื่องโดยกำรประสำนและ

สนับสนุนชุมชนที่ประสบภัย ฟื้นฟู หรือสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำรงชีวิตขึ้นใหม่ กำรฟื้นฟู

เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสภำพร่ำงกำย จิตใจ และสังคมของผู้ประสบภัย โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

           - กำรฟื้นฟูโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต เช่น 

ประปำ ไฟฟ้ำ ระบบโทรคมนำคม เป็นต้น 

 

           - กำรฟื้นฟแูละเสริมสร้ำงควำมเขม้แข็งทำงเศรษฐกจิ 

               ให้กองคลังขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์เป็นหน่วยหลักใน

กำรฟื้นฟูและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจ ทั้งนี้  ให้สำมำรถร่วมมือกับภำคเอกชน ได้แก่ 

หอกำรค้ำ สภำอุตสำหกรรม สมำคมท่องเที่ยว และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจและกำร

พำณิชยข์ององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ 

        (๒) ส ำหรับกำรฟื้นฟูระยะยำว เป็นกำรด ำเนินกำรต่อเนื่องจำกระยะกลำงซ่ึง

อำจใช้เวลำหลำยเดือนหรือหลำยปีนับจำกหลังเกิดสำธำรณภัย โดยมุ่งเน้นกำรกลับสู่สภำวะปกติ หรือให้ดี

ยิ่งขึ้นกว่ำเดิม โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องท ำกำรส ำรวจและจัดท ำแผนโครงกำร เพี่อวำงแผนกำรฟื้นฟูพ้ืนที่

เกิดภัย ให้สำมำรถรองรับสำธำรณภัยที่จะเกิดขึ้นในอนำคตได้ดีกว่ำและปลอดภัยกวำ่เดิม โดยมีแนวทำง

ปฏิบัติ ดังนี้ 
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          - ให้องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์เป็นหน่วยหลักในกำรวำงแผน

และด ำเนินกิจกรรมฟื้นฟูชุมชนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยอำศัยกำรมีส่วน

ร่วมกับชุมชน เพื่อให้มีควำมพร้อมรับมือและฟื้นกลับอย่ำงรวดเร็ว เป็นกำรด ำเนินงำนฟื้นฟูที่ต่อเนื่องจำก

กำรบรรเทำภัยที่เกิดขึ้น  กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรในกำรวำงแผนฟื้นฟู กำรระบุและติดตำมกำร

แก้ไขควำมขัดแยง้และกำรลดควำมแตกต่ำง กำรประยุกต์ใช้หลักกำรพัฒนำอยำ่งยั่งยืนในกำรวำงแผน และ

กำรก ำหนดกำรประสำน ควำมต้องกำรที่ยังไม่ได้รับกำรช่วยเหลือ 

            - ให้มีกำรบูรณะและกำรก่อสร้ำงที่อยู่อำศัยที่ถูกท ำลำยและได้รับ 

ควำมเสียหำยใหม่หรือพัฒนำที่อยูอ่ำศัยถำวร เพื่อเป็นทำงเลือกใหม่ในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนที่อยูอ่ำศัยที่จะ

รองรับ โดยชุมชนมีส่วนในกำรเสริมสร้ำงควำมถำวรยั่งยนืและควำมต้ำนทำนต่อสำธำรณภัยของที่อยูอ่ำศยั 

ทั้งนี้ กำรฟื้นฟูที่อยู่อำศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหำด้ำนที่อยู่อำศัยให้ผู้ประสบภัยหลังกำรเกิดสำธำรณภัยเพื่อ

ป้องกันและลดผลกระทบต่อสำธำรณภัยที่จะเกิดขึน้อีก 

            - ปกป้องทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินทำง

ประวัติศำสตร์ในกำรด ำเนินงำนตอบโต้และฟื้นฟูที่เหมำะสม เพื่อที่จะสงวน อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์  

ให้กลับคนืสู่สภำพเดิมหรือดีกวำ่หรือปลอดภัยกวำ่เดิม  

๕.๒.๓ การฟ้ืนฟูด้านต่างๆ 

       (๑) ด้านสุขภาพและการบริการสังคม 

        เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมพร้อมที่จะรับมือและกำรฟื้นกลับสู่ภำวะปกติได้

อยำ่งรวดเร็วขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ในกำรบริกำรด้ำนสุขภำพและกำรบริกำรด้ำนสังคม

ของบุคคลและชุมชน  ที่ประสบภัย ครอบคลุมถึงกำรสำธำรณสุข สุขภำพจิต และกำรบริกำรทำงกำรแพทย ์

โดยให้โรงพยำบำลปักธงชัย เป็นหน่วยงำนหลักในกำรด ำเนินกำร 

       (๒) ด้านท่ีอยู่อาศัย 

       (๒.๑) บูรณะและก่อสร้ำงที่อยู่อำศัยที่ถูกท ำลำยและได้รับควำม

เสียหำยใหม่หรือพัฒนำที่อยูอ่ำศัยถำวร เพื่อเป็นทำงเลือกใหม่ในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนที่อยูอ่ำศัยที่จะรองรบั

ควำมต้องกำรของชุมชนได้อยำ่งมีประสิทธภิำพ 

     (๒.๒) ภำรกิจสนับสนุนกำรฟื้นฟูที่อยู่อำศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหำด้ำนที่

อยูอ่ำศัย หลังกำรเกิดสำธำรณภัย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสำธำรณภัยที่จะเกิดขึ้นอกี กรณีที่เกิน

ขีดควำมสำมำรถให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงสร้ำงพื้นฐำนนั้นๆ ด ำเนินกำรฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะ

โครงกำรที่ได้รับควำมเสียหำย และขอรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยเหนือขึ้นไปตำมล ำดับ ได้แก่ งบประมำณ

ของจังหวัด งบประมำณของกรม กระทรวง หน่วยงำนนอก ภำครัฐ องคก์รระหว่ำงประเทศ หรืองบกลำง 

       (๓) ด้านสิ่งแวดล้อม 

                 (๓.๑) ขนย้ำยขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมและมลภำวะเป็นพษิ 

        (๓.๒) วำงแผนในกำรรักษำปกป้องทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม และทรัพยส์ินทำงประวัติศำสตร์ อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภำพเดิมหรือดีกว่ำเดิม

ตำมที่ชุมชนร้องขอ 
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                (๓.๓) ให้หน่วยงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในทุกระดบัรวมถึงหนว่ยงำน

ภำคเอกชนที่เป็นเครือข่ำยให้สนับสนุนแผนงำนและภำรกิจส ำคัญที่จะต้องด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 

ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ ที่ก ำหนดวิธีกำรที่จะใช้

ทรัพยำกรและสมรรถนะ เพือ่ตอบสนองได้ตรงควำมต้องกำรของชุมชนและเพยีงพอ 
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                                            บทที่ ๖ 

การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ไปสู่การปฏิบัติ 
 

 ๖.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ไปสู่การปฏิบัติ 

        แผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

เกษมทรัพย์พ.ศ.  ๒๕๖3  ได้จัดท ำขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำ

ธำรณภัยอ ำเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘      มี

แนวคิดกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย ประกอบด้วย กำรมุ่งเน้นกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย      

กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉนิ กำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรฟื้นฟูอยำ่งยั่งยืน และกำรส่งเสริมควำม

ร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย ซ่ึงกำรจะด ำเนินกำรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

ตำมวัตถุประสงค์ ต้องอำศัยกำรบูรณำกำรจำกทุกภำคส่วน ทั้งภำครำชกำร พลเรือน ทหำร ต ำรวจ ภำคเอกชน 

มูลนิธิ/อำสำสมัคร และองค์กำรสำธำรณกุศล และต้องเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำ

ธำรณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่บัญญัติไว้ใน มาตรา ๒๐ ให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้ำที่ปอ้งกนั

และบรรเทำสำธำรณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเป็น

ผู้รับผิดชอบในฐำนะผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น 

        เพื่อให้แผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลเกษมทรัพย์พ.ศ. ๒๕๖3 ไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลและเป็นรูปธรรม โดยก ำหนดผลกำรด ำเนินงำนของ

แต่ละภำคส่วนซ่ึงเป็นตัวช้ีวัดกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองคก์ำร

บริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์พ.ศ. ๒๕๖3 ไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๖-๑ : แนวทางการด าเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 

ล าดับท่ี การด าเนินการ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

๑ ด ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติกำรใน

กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษม

ทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖3 รวมทั้งแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัยที่อำจเกิดขึ้น  ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อสร้ำงควำม

ตระหนักให้ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน อำสำสมัคร คนในชุมชน/ท้องถิ่นได้รับรู้ 

รับทรำบ เข้ำใจถึงระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสำธำรณภัย และ

สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนและภำคเอกชนในพื้นที่ 

-องค์กำรบริหำร

ส่ วนต ำบล เกษม

ทรัพย์ 

-  ห น่ ว ย ง ำ น ที่

เกี่ ยวข้องกับกำร

ปอ้งกันและบรรเทำ

สำธำรณภัย 



~ ๖๑ ~ 
 

ล าดับท่ี การด าเนินการ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

๒ จัดให้มีกำรประชุมกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ อย่ำงน้อยทุก ๒ เดือน อย่ำง

ต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นกลไกและเวทใีนกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนระหว่ำง

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภำรกิจด้ำนกำรป้องกัน กำรลดผลกระทบ 

และกำรเตรียมควำมพร้อม กำรร่วมวิเครำะห์ประเมินควำมเสี่ยงจำก

สำธำรณภัยในพื้นที่ 

-องค์กำรบริหำร

ส่ วนต ำบล เกษม

ทรัพย์ 

-  ห น่ ว ย ง ำ น ที่

เกี่ ยวข้องกับกำร

ป้องกันและบรรเทำ

สำธำรณภัย 

 

๓ มีส่วนร่วมกับอ ำเภอ เมือง และจังหวัดนครรำชสีมำ อยำ่งต่อเนื่อง เพื่อ

เช่ือมกำรท ำงำนอย่ำงประสำนสอดคล้อง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยน

ข้อคิดเห็นกำรด ำเนินกำรกิจกรรม เช่น ร่วมส ำรวจประเมินวิเครำะห์     

พื้นที่เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่ท ำให้เกิดภัย เป็นต้น 

 

 

-องคก์ำรบริหำร

ส่วนต ำบลเกษม

ทรัพย์ 

- อ ำเภอปักธงชัย 

- สนง.ปภ.จว.

นครรำชสีมำ 

- ศูนย ์ปภ. เขต ๕ 

นครรำชสีมำ 

๔ กำรจัดท ำแผนเผชิญเหตุสำธำรณภัยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

เกษมทรัพย์กำรร่วมฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของกอง

อ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยระดับต่ำงๆ เพื่อทดสอบ

และฝึกควำมช ำนำญร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 

-องคก์ำรบริหำร

ส่วนต ำบลเกษม

ทรัพย์ 

-อ ำเภอปักธงชัย 

- สนง.ปภ.จว.

นครรำชสีมำ 

- ศูนย ์ปภ. เขต ๕ 

นครรำชสีมำ 

๕ จัดท ำแผนงำนโครงกำรเพื่อขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำร

ด ำเนินภำรกิจ เช่น งบพัฒนำจังหวัด งบพัฒนำกลุ่มจังหวัด ส ำนักงำน

กองทุนสนับสนุนกำรสรำ้งเสริมสขุภำพ (สสส.) กองทุนควำมปลอดภัย

ในกำรใช้รถใช้ถนน ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม องคก์รสำธำรณ

กุศลโดยให้เช่ือมโยงกับยุทธศำสตร์กำรเตรียมพร้อมแห่งชำติ 

 

-องคก์ำรบริหำร

ส่วนต ำบลเกษม

ทรัพย์ 

- ส ำนักงำนจังหวัด

นครรำชสีมำ 

- หน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องกับกำร

ป้องกันและบรรเทำสำ

ธำรณภัย 



~ ๖๒ ~ 
 

ล าดับท่ี การด าเนินการ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

๖ พิจำรณำแผนงำน/โครงกำรที่ได้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงในพื้นที่ที่

มุ่งเน้นกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย แก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นใน

ภำพรวมอย่ำงมีส่วนร่วมแบบบูรณำกำร ซ่ึงรัฐบำลได้ให้ควำมส ำคัญ

กับกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติ ประกอบกับให้มีควำมเช่ือมโยงและ

ส่งผลต่อทิศทำงกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยกำรเสนอ

ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ   ตำมภำรกิจของอ ำเภอ/องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นภำยใต้แผนพัฒนำท้องถิ่น เพื่อขอรับกำร

สนับสนุนงบประมำณจำกจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยบรรจุใน

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่เป็นกรอบ

แผนงำน/โครงกำรในแผนพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป 

องคก์ำรบริหำร

ส่วนต ำบลเกษม

ทรัพย์ 

- ส ำนักงำนจังหวัด

นครรำชสีมำ 

- หน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องกับกำร

ป้องกันและบรรเทำสำ

ธำรณภัย 

 

๗ ให้ควำมรู้แก่ภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้องทั้งด้ำนวิชำกำรและกำรปฏิบัติ    

สร้ำงองคค์วำมรู้เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรก ำหนดนโยบำยทัง้ระดับจังหวัด 

ระดับอ ำเภอ และระดับพื้นที่ 

 

-องคก์ำรบริหำร

ส่วนต ำบลเกษม

ทรัพย์ 

-  ห น่ ว ย ง ำ น ที่

เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก ำ ร

ป้องกันและบรรเทำสำ

ธำรณภัย 

- สพป.นครรำชสีมำ 

- สพม.นครรำชสีมำ 

 

๘ สนับสนุน ก ำกับ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำในกำรจัดท ำแผนกำรป้องกัน

และบรรเทำสำธำรณภัยชุมชน/หมู่บ้ำน เพื่อเป็นกรอบปฏิบัติงำนใน

ระดับพื้นที่ให้มีควำมเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัยองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ 

-องค์กำรบริหำร

ส่ วนต ำบล เกษม

ทรัพย์ 

 

๙ กำรติดตำมและประเมินผล โดยกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนต่ำงๆ         

ทั้งส่วนกลำงและระดับพื้นที่ กำรก ำหนดให้จัดท ำรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนให้ผู้อ ำนวยกำรจังหวัดเพื่อรำยงำนผลต่อไปยังผู้อ ำนวยกำร

กลำงและผู้บังคับบัญชำระดับเหนือขึ้นไปทรำบเป็นประจ ำทุกปี รวมทั้ง

กำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ไปสู่กำร

ปฏิบัติ ในช่วงกลำงแผนและปลำยแผน พร้อมทั้งพิจำรณำแนวทำง

ปรับปรุงแผนฯ 

-องคก์ำรบริหำร

ส่วนต ำบลเกษม

ทรัพย์ 

- สนง.ปภ.จว.

นครรำชสีมำ 

- ศูนย ์ปภ. เขต ๕ 

นครรำชสีมำ 

 

 



~ ๖๓ ~ 
 

๖.๒ การติดตามและประเมินผล 

          เป็นกระบวนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกับควบคุม เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำของ

ภำรกิจและหรือประเมินวำ่ภำรกิจส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไวห้รือไม่ กำรติดตำมประเมินผล โดย

ปกติจะต้องก ำหนดดัชนีกำรติดตำมประเมินผลเพื่อเป็นเกณท์ในกำรพิเครำะห์วำ่สถำนกำรณ์ที่ตรวจสอบ

วัดได้นั้นบรรลุหรือไม่บรรลุเม่ือเทียบกับเกณท์หรือดัชนีที่ก ำหนด ประโยชน์ของกำรติดตำมประเมินผลไม่

เพียงแต่ช่วยให้ทรำบควำมก้ำวหน้ำ และหรือควำมล้ำหลังของกำรด ำเนินกำร โดยใช้ดัชนีประเมินว่ำกำร

ด ำเนินกำรใกล้ถึงเป้ำหมำยที่ก ำหนดแค่ไหนเพยีงไรแล้ว ยังสำมำรถช่วยให้วเิครำะห์เพิ่มเติมให้ทรำบปัจจัย

เหตุแห่งควำมส ำเร็จและควำมล้มเหลวดังกล่ำวได้ ท ำให้เกิดประโยชน์ในกำรปรับปรุงแนวทำงด ำเนินกำร

ต่อไปได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๖๔ ~ 
 

        ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

ก ำหนดกรอบกำรติดตำมและประเมินผล โดยสร้ำงควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญของแผนปฏิบัตกิำรในกำร

ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์แนวทำงกำรผลักดัน

ประเด็นส ำคัญไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้งแผนงำน/โครงกำรในกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย แล้ว

ก ำหนดประเด็นและตัวชี้วัด กำรประเมินแหล่งข้อมูลเพื่อประกอบกำรวิเครำะห์ประเมินผลให้สะท้อน

กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลผลิต และผลลัพธ์ 

รวบรวมข้อมูลภำยใต้กรอบกำรติดตำมและประเมินผล ได้แก่ (๑) ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จำกกำรส ำรวจ

ภำคสนำม กำรระดมควำมคิดเห็น และอ่ืนๆ รวมทั้งควรก ำหนดเป้ำหมำยและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่

ชัดเจนและ (๒) ข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จำกเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

ประเมินผลและวเิครำะห์ข้อมูลตำมหลักกำรที่กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ก ำหนดขึน้มำ 

จัดท ำรำยงำนสรุปผลภำพรวม และข้อเสนอแนะ 

น ำเสนอรำยงำนสรุปผลให้ผู้บริหำรระดับหน่วยงำนพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

น ำผลกำรประเมินเสนอให้ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น 

พิจำรณำผลักดันแผนงำน/โครงกำรกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยสู่แผนพัฒนำทอ้งถิ่น ๔ ปี 



~ ๖๕ ~ 
 

       ๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครอืข่ายด าเนินการติดตามและประเมินผล 

        ให้กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล

เกษมทรัพย์ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรผลักดันประเด็นส ำคัญไปสู่กำร

ปฏิบัติ โดยให้จัดท ำรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลภำพรวมที่บรรลุผลตำมเป้ำหมำยกำรจัดกำรสำ

ธำรณภัย ประเมินผลกระทบกำรขับเคลื่อน และสรุปภำพรวมกำรติดตำมและประเมินผลให้ผู้อ ำนวยกำร

อ ำเภอเพื่อรำยงำนผลต่อไปยังผู้อ ำนวยกำรจังหวัด ผู้อ ำนวยกำรกลำงและผู้บังคับบัญชำระดับเหนือขึ้นไป

ทรำบ เพื่อน ำไปสู่กำรปรับปรุง แนวทำงกำรด ำเนินงำนต่อไป 

        กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำ      

สำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ไปสู่กำรปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อเป้ำหมำยกำรจัดกำร

สำธำรณภัยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ให้มีประสิทธิภำพ ยกระดับไปสู่มำตรฐำนตำมหลัก

สำกล ตลอดจนน ำปัญหำอุปสรรคและขอ้เสนอแนะไปปรับปรงุแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกนัและบรรเทำสำ

ธำรณภัยองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ ต่อไป 

 ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา 

        เป็นกระบวนกำรของกำรศึกษำ กำรเรียนรู้ และกำรค้นหำแนวคิด แนวทำง และวิธี

ปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ์ เพื่อน ำไปใช้ในกำรพัฒนำเทคนิค วธิีกำร รูปแบบกำรด ำเนินงำน หรือระบบกำรจัดกำร

ควำมเสี่ยงจำก     สำธำรณภัยที่เป็นประโยชน์ทัง้แก่ประชำชนและหนว่ยงำนที่เกีย่วข้องทุกภำคส่วน รวมทั้ง

กำรน ำสิ่งที่ได้มีกำรคิดค้นหรือค้นพบมำพัฒนำ ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลกำรด ำเนินงำน กระบวนกำร

ด ำเนินงำน และกำรบริกำรให้มีลักษณะรูปแบบใหม่ หรือกำรปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่ำเดิม และสำมำรถ

ด ำเนินกำรร่วมกับกำรติดตำมและประเมินผล โดยกำรเก็บรวบรวมข้อมูลภำยใต้กรอบกำรติดตำมและ

ประเมินผลในลักษณะของกำรทบทวนจำกบทเรียนและกำรเรียนรู้ทั้งก่อนกำรด ำเนินกำร ระหว่ำง

ด ำเนินกำร และเม่ือเสร็จสิน้ กำรด ำเนินกำร โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำรวจิัยและพัฒนำ ดังนี้ 

       (๑) องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์เป็นหน่วยงำนหลักในกำรประสำนงำนด้ำน

กำรศึกษำ ค้นคว้ำ และกำรวิจัยและพัฒนำที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยร่วมกับ

สถำบันกำรศึกษำ ภำคเอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ำองค์ควำมรู้และเทคโนโลยมีำพัฒนำและ

ประยุกต์ใช้เพ่ือกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ให้เหมำะสม 

       (๒) ศึกษำบทเรียนของเหตุกำรณ์สำธำรณภัยส ำคัญที่ผ่ำนมำขององค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลเกษมทรัพย์เพื่อให้ทรำบข้อมูลขอ้เท็จจริงส ำหรับไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงสำธำรณ

ภัยให้มีประสิทธภิำพย่ิงขึ้น 

       (๓) จัดท ำสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของกำรเกิดสำธำรณภัยครั้งส ำคัญที่ผ่ำน

มำขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรในอนำคต 

 ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

       พระรำชบัญญัติปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มำตรำ ๔๔ ก ำหนดวำ่ 

ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสำธำรณภัยหรือกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยที่ได้ก ำหนดไว้ในแผน



~ ๖๖ ~ 
 

ต่ำงๆ ตำมพระรำชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไป หรือแผนดังกล่ำวได้ใช้ครบห้ำปีแล้ว ให้เป็นหน้ำที่ของ

ผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำแผนด ำเนินกำรปรับปรุงหรือทบทวนแผนที่อยูใ่นควำมรับผิดชอบ 

       ดังนั้น หำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ได้ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรที่

ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรต ำบลส่วนเกษมทรัพย์ 

พ.ศ. ๒๕๖3 และได้มีกำรติดตำมประเมินผลสมัฤทธิ์ของแผน หรือมีสถำนกำรณ์สำธำรณภัยที่ไม่ไดก้ ำหนด

ไวใ้นแผน หรือมีกำรวจิัยและพัฒนำพบข้อบกพร่อง  หรือมีนวัตกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยที่

ทันสมัยและเหมำะสม ให้องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์พจิำรณำทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรใน

กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ ได้ตำมควำมเหมำะสมทุกปี 

 

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


