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สถานการณและแนวโนมสาธารณภัยของโลกและประเทศกำลังเผชิญกับปญหาที่มีลักษณะเชื่อมโยง
ซับซอน สงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินในวงกวาง และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำ
ใหเกิดภาวะลมฟาอากาศแปรปรวน ระดับน้ำทะเลของโลกสูงขึ้น เกิดภาวะแลงจัด พายุหมุน การกัดเซาะชายฝงทะเล 
อุทกภัยขนาดใหญ ดินโคลนถลม น้ำปาไหลหลาก โรคระบาด รวมทั้งการเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ เปนตน นอกจากนี้  
ยังมีภัยที่ไมอาจคาดการณได อาทิ แผนดินไหว สึนามิ ไฟปาและหมอกควัน ซึ่งลวนเปนสาธารณภัยที่จะตองเผชิญ         
ในปจจุบันและมีแนวโนมมากข้ึนในอนาคต อันสงผลกระทบท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชน และมีบทบาทภารกิจ   
ในการใหความชวยเหลือและบรรเทาภัยในลำดับแรกกอนที ่หนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 20 กำหนดใหองคกรปกครอง   
สวนทองถิ ่นแหงพื ้นที ่มีหนาที ่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ ่นของตน โดยมีผู บริหารทองถ่ิน          
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่นั้นเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูอำนวยการทองถิ่น และแผนการปองกัน      
และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2564-2570 ไดกำหนดใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงพ้ืนที่ (องคการบริหารสวนตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา) ทำหนาที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกัน     
และบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นและเผชิญเหตุเมื ่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โดยมี
ผูอำนวยการทองถิ่น เปนผูควบคุมและสั่งการเพื่อทำหนาที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกวาสถานการณจะกลับ
เขาสู ภาวะปกติ พรอมทั ้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครอง          
สวนทองถิ่น จึงถือเปนภารกิจสำคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะตองเตรียมความพรอมในการปองกัน      
และบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและใหความชวยเหลือผูประสบภัย 
ภายหลังจากสถานการณสิ้นสุดลง 

  ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกจึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา        
สาธารณภัยขึ้น เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพรอม การแจงเตือนภัย และการดำเนินการชวยเหลือ
ใหแกหนวยงาน  ในระดับทองถิ่นรวมกับหนวยงานตางๆ ในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ขางเคียง ตั้งแตกอนเกิดภัย 
ขณะเกิดภัย และภายหลังเกิดภัย ถูกตองตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ รวมท้ังมีความเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยอำเภอ พ.ศ. 2564-2570 แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. 2564-2570 และ
สอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2564-2570 และแผนตางๆ ที่เกี่ยวของ 
เพื ่อปองกันและลดความสูญเสียตอชีวิต และทรัพยสิน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป 
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บทนำ 
   
  ปจจุบันสถานการณสาธารณภัยของประเทศไทยทั้งที่เกิดจากเกิดจากธรรมชาติและการกระทำ
ของมนุษย มีปจจัยหลักมาจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุจากธรรมชาติ  เชน อุทกภัย ดินโคลนถลม 
แผนดินไหว พายุฤดูรอน มีความถ่ีและความรุนแรงมากข้ึน สาเหตุจากการกระทำของมนุษย เชน การตัดไม
ทำลายปา การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไมจำกัด การขยายตัวของชุมชนเมือง และภาคอุตสาหกรรมท่ีทำลาย
สิ่งแวดลอม ทำใหสภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศแปรปรวน อากาศรอนจัด และ
หนาวจัด  หรือมีฝนตกปริมาณมากเปนเวลานาน สงผลใหเกิดน้ำทวมหนักและแผนดินถลม ซ่ึงสาธารณภัย
ดังกลาวไดสงผลกระทบตอชีวิตและความเปนอยูของประชาชน ตลอดท้ังสรางความเสียหายแกทรัพยสินของ 
ประชาชน ชุนชน และของรัฐ 

   องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ิน โดยมี
ผูบริหารทองถ่ินเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูอำนวยการทองถ่ิน และมีปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูชวย
ผูอำนวยการทองถ่ิน รับผิดชอบและปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ิน และ
ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
จึงตองมีการเตรียมพรอมและรับมือกับสถานการณสาธารณภัยตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา จึงไดจัดทำ
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  พ.ศ.
2564-2570 ขึ้น ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคลอง
กับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.2564-2570 รวมท้ังมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12  พ.ศ.2560-2564 และยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ และ
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อำเภอ เพื่อใหการบริหารจัดการสาธารณภัยเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งระบบ และเพื่อประโยชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ สรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชน และสรางพื ้น ที ่ให เป นทองถิ ่น ที ่ปลอดภัย  โดยให
ความสำคัญกับหลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

  แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก                
มีวัตถุประสงค ดังนี ้
 1. เพ่ือใชเปนแนวทางในการเตรียมความพรอม การแจงเตือนภัย และการดำเนินการชวยเหลือใหแก
หนวยงานในระดับทองถ่ินในกรณีเกิดสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือใหประชาชนในองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากเหตุ  
สาธารณภัย  
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บทท่ี 1 
ขอมูลท่ัวไป 

    
   ๑.๑ สภาพท่ัวไปของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

๑.๑.๑ ท่ีตั้งและอาณาเขต 
         องคการบรหิารสวนตำบลกุดจอกตัง้อยูท่ี 57/1 หมู 9 ตำบลกดุจอก อำเภอบัวใหญ   

จังหวดันครราชสีมา เนื้อที่โดยประมาณทัง้ตำบล   23,276 ไร หรือ  46.65  ตารางกโิลเมตร มีอาณา
เขต   ดังนี ้
                 ทิศเหนือ           ติดตอกับ    ตำบลบัวลาย  อำเภอบัวลาย   จังหวัดนครราชสีมา 

    ทิศใต            ติดตอกับ    ตำบลโนนประดู  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
                  วใหญติดตอกับ    ตำบลเสมาใหญ   อำเภอบั   จังหวัดนครราชสีมา 

                ทิศตะวันออก      ติดตอกับ    ตำบลสามเมือง  อำเภอสีดา   จังหวัดนครราชสีมา 
  ติดตอกับ    ตำบลสีดา    อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                      
ทิศตะวันตก        ติดตอกับ    ตำบลบัวใหญ  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 
 
๑.๑.๒ เขตการปกครอง 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกแบงเขตการปกครองออกเปน 1 ตำบล ไดแกตำบลกุดจอก  

14 .หมูบาน ไดแก 
หมูท่ี 1 บานง้ิวใหม    หมูท่ี 2 บานเพ็ดนอย     หมูท่ี 3 บานโคกเพ็ด   

 หมูท่ี 4 บานโสก  หมูท่ี 5 บานหนองเชียงโข    หมูท่ี 6 บานหนองปรือ   
 หมูท่ี 7 บานออยชาง  หมูท่ี 8 บานดอนแปะ    หมูท่ี 9 บานดอนแรง 

หมูท่ี 10 บานคูมะคา หมูท่ี 11 บานดอนหัน   หมูท่ี 12 บานกุดจอก 
หมูท่ี 13 บานหัวฝาย หมูท่ี 14 บานโนนแดง   

๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา 
                             องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  มีจำนวนประชากรท้ังสิ้น 5,786  คน 

จำแนกเปน เพศชาย  2,902 คน 
    เพศหญิง 2,884 คน 

จำนวนครัวเรือน 1,283 ครัวเรือน 
จำนวนประชากรแฝง ประมาณ...........-...........คน 
สวนใหญนับถือศาสนา  รอยละ 99 
ฯลฯ 
 ขอมูล ณ วันท่ี 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2563.(ท่ีมา : ขอมูลทะเบียนราษฎรของ

อำเภอบัวใหญ 
 
 

 หมายเหตุ  1 รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ช  
 2 ประชากรแฝง  *หมายถึง  ประชากรกลุมท่ีไดเขามาทํางานหรือเรียนหนังสือในจังหวัดท่ีตนไมไดพักอาศัย 

ลักษณะเชาไปเย็นกลับและหมายรวมถึงกลุมท่ีมาอาศัยอยูประจําแตไมมีการยายทะเบียนบานหรือไมมีช่ือในทะเบียนบานท่ีตน
พักอาศัย  
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๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ 
         ประชากรสวนใหญของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกประมาณรอยละ 70

ประกอบอาชีพ. เกษตรกรรม รองลงมาไดแก ดาน โรงงานอุตสาหกรรมตางจังหวัด ประมาณรอยละ 20 ดาน
รับจางท่ัวไป ประมาณรอยละ 10 เนื่องจากสภาพภูมิศาสตรท่ีเหมาะสมกับ การเพาะปลูก /  การเลี้ยงสัตว /
เฉล่ียรายไดประชากรตอหัว /ตอป  ประมาณ..15,000.บาท  
            ท่ีมา : (ระบุท่ีมาของขอมูล) 

 1.1.๕ สถานท่ีสำคัญ 
 

พ้ืนท่ี สถานท่ีสำคัญ 
(ระบุรายละเอียด) 

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร 

 
หมูท่ี 1 สถานท่ีราชการ.......................... 

สถานบริการสาธารณสุข...........-................ 
สถาบันการศึกษาโรงเรียนบานง้ิวใหม 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา วัดบานง้ิวใหม 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ...............-.............................. 

ฯลฯ 

 

หมูท่ี 2 สถานท่ีราชการ...............-..........................  
สถานบริการสาธารณสุข..........-................. 
สถาบันการศึกษา.................-..................... 
สถานท่ีตั้งทางศาสนาวัดบานเพ็ดนอย 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ............................................. 

ฯลฯ 

 

หมูท่ี 3 สถานท่ีราชการ...............-..........................  
สถานบริการสาธารณสุข..........-................. 
สถาบนัการศึกษาโรงเรียนบานโคกเพ็ด 
สถานท่ีตั้งทางศาสนาวัดบานโคกเพ็ด 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ............................................. 

ฯลฯ 

 

หมูท่ี 4 สถานท่ีราชการ...............-..........................  
สถานบริการสาธารณสุข..........-................. 
สถาบันการศึกษา.................-..................... 
สถานท่ีตั้งทางศาสนาวดับานโศก 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ............................................. 

ฯลฯ 
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หมูท่ี 5 สถานท่ีราชการ...............-..........................  
สถานบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพหนองเชียงโข 
สถาบันการศึกษาโรงเรียนบานออยชาง 
สถานท่ีตั้งทางศาสนาวัดบานหนองเชียงโข 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ....................-......................... 

ฯลฯ 

 

หมูท่ี 6 สถานท่ีราชการ...............-..........................  
สถานบริการสาธารณสุข……………..-……………… 
สถาบนัการศึกษา……………….-………………………. 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา…………………..-……………. 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ....................-......................... 

ฯลฯ 

 

หมูท่ี 7 สถานท่ีราชการ...............-..........................  
สถานบริการสาธารณสุข……………..-……………… 
สถาบนัการศึกษา……………….-………………………. 
สถานท่ีตั้งทางศาสนาวัดบานออยชาง 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ....................-......................... 

ฯลฯ 

 

หมูท่ี 8 สถานท่ีราชการ...............-..........................  
สถานบริการสาธารณสุข……………..-……………… 
สถาบนัการศึกษา……………….-………………………. 
สถานท่ีตั้งทางศาสนาวัดบานดอนแรง 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ....................-......................... 

ฯลฯ 

 

หมูท่ี 9 สถานท่ีราชการองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
สถานบริการสาธารณสุข……………..-……………… 
สถาบนัการศึกษา……………….-………………………. 
สถานท่ีต้ังทางศาสนา...........-........................ 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ....................-......................... 

ฯลฯ 

 

หมูท่ี 10 สถานท่ีราชการ…………………….-……………………. 
สถานบริการสาธารณสุข……………..-……………… 
สถาบันการศึกษาโรงเรียนบานดอนแรง 
สถานท่ีตั้งทางศาสนาวัดบานคูมะคา 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ....................-......................... 

ฯลฯ 
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หมูท่ี 11 สถานท่ีราชการ…………………….-……………………. 
สถานบริการสาธารณสุข……………..-……………… 
สถาบนัการศึกษา………………-………………………. 
สถานท่ีตั้งทางศาสนาวัดบานดอนหันกุดจอก 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ....................-......................... 

ฯลฯ 

 

หมูท่ี 12 สถานท่ีราชการ…………………….-……………………. 
สถานบริการสาธารณสุข……………..-……………… 
สถาบนัการศึกษา………………-………………………. 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา…………..-…………………… 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ....................-......................... 

ฯลฯ 

 

หมูท่ี 13 สถานท่ีราชการ…………………….-……………………. 
สถานบริการสาธารณสุข……………..-……………… 
สถาบันการศึกษา………………-………………………. 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา…………..-…………………… 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ....................-......................... 

ฯลฯ 

 

หมูท่ี 14 สถานท่ีราชการ…………………….-……………………. 
สถานบริการสาธารณสุข……………..-……………… 
สถาบนัการศึกษา………………-………………………. 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา…………..-…………………… 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ....................-......................... 

ฯลฯ 

 

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

สถานบริการสาธารณสุข...........1.................แหง 
สถาบันการศึกษา.....................4..................แหง 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา...............9..................แหง 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ.............................0..................แหง 

ฯลฯ 
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๑.๑.๖ สาธารณูปโภค 
พ้ืนท่ี สาธารณูปโภค 

(ระบุรายละเอียด) 
พิกัดทางภูมิศาสตร 

 
หมูท่ี 1 ไฟฟา....ครบทุกหลังคาเรือน 

ประปา...ครบทุกหลงัคาเรือน 
ถนน.....เขาถึงทุกหลังคาเรือน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...เขาถึงทุกหลังคาเรือน 

 

หมูท่ี 2 ไฟฟา....ครบทุกหลังคาเรือน 
ประปา...ครบทุกหลังคาเรือน 
ถนน.....เขาถึงทุกหลังคาเรือน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...เขาถึงทุกหลังคาเรือน 

 

หมูท่ี 3 ไฟฟา....ครบทุกหลังคาเรือน 
ประปา...ครบทุกหลังคาเรือน 
ถนน.....เขาถึงทุกหลังคาเรือน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...เขาถึงทุกหลังคาเรือน 

 

หมูท่ี 4 ไฟฟา....ครบทุกหลังคาเรือน 
ประปา...ครบทุกหลังคาเรือน 
ถนน.....เขาถึงทุกหลังคาเรือน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...เขาถึงทุกหลังคาเรือน 

 

หมูท่ี 5 ไฟฟา....ครบทุกหลังคาเรือน 
ประปา...ครบทุกหลังคาเรือน 
ถนน.....เขาถึงทุกหลังคาเรือน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...เขาถึงทุกหลังคาเรือน 

 

หมูท่ี 6 ไฟฟา....ครบทุกหลังคาเรือน 
ประปา...ครบทุกหลังคาเรือน 
ถนน.....เขาถึงทุกหลังคาเรือน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...เขาถึงทุกหลังคาเรือน 

 

หมูท่ี 6 ไฟฟา....ครบทุกหลังคาเรือน 
ประปา...ครบทุกหลังคาเรือน 
ถนน.....เขาถึงทุกหลังคาเรือน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...เขาถึงทุกหลังคาเรือน 

 

หมูท่ี 7 ไฟฟา....ครบทุกหลังคาเรือน 
ประปา...ครบทุกหลังคาเรือน 
ถนน.....เขาถึงทุกหลังคาเรือน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...เขาถึงทุกหลังคาเรือน 

 

หมูท่ี 8 ไฟฟา....ครบทุกหลังคาเรือน 
ประปา...ครบทุกหลังคาเรือน 
ถนน.....เขาถึงทุกหลังคาเรือน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...เขาถึงทุกหลังคาเรือน 
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หมูท่ี 9 ไฟฟา....ครบทุกหลังคาเรือน 
ประปา...ครบทุกหลังคาเรือน 
ถนน.....เขาถึงทุกหลังคาเรือน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...เขาถึงทุกหลังคาเรือน 

 

หมูท่ี 10 ไฟฟา....ครบทุกหลังคาเรือน 
ประปา...ครบทุกหลังคาเรือน 
ถนน.....เขาถึงทุกหลังคาเรือน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...เขาถึงทุกหลังคาเรือน 

 

หมูท่ี 11 ไฟฟา....ครบทุกหลังคาเรือน 
ประปา...ครบทุกหลังคาเรือน 
ถนน.....เขาถึงทุกหลังคาเรือน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...เขาถึงทุกหลังคาเรือน 

 

หมูท่ี 12 ไฟฟา....ครบทุกหลังคาเรือน 
ประปา...ครบทุกหลังคาเรือน 
ถนน.....เขาถึงทุกหลังคาเรือน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...เขาถึงทุกหลังคาเรือน 

 

หมูท่ี 13 ไฟฟา....ครบทุกหลังคาเรือน 
ประปา...ครบทุกหลังคาเรือน 
ถนน.....เขาถึงทุกหลังคาเรือน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...เขาถึงทุกหลังคาเรือน 

 

หมูท่ี 14 ไฟฟา....ครบทุกหลังคาเรือน 
ประปา...ครบทุกหลังคาเรือน 
ถนน.....เขาถึงทุกหลังคาเรือน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...เขาถึงทุกหลังคาเรือน 

 

รวม ไฟฟา....ครบทุกหลังคาเรือน 
ประปา...ครบทุกหลังคาเรือน 
ถนน.....เขาถึงทุกหลังคาเรือน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...เขาถึงทุกหลังคาเรือน 

 

 
หมายเหตุ  วิธีการระบุพิกัดทางภู มิศาสตร ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม “การหาคาพิกัดละติจูด ลองจิจูด            
จาก Google Maps” 
 

1.1.๗ เสนทางคมนาคม (การขนสงทางรถยนต ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ) 
         องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีเสนทางคมนาคมท่ีสำคัญสามารถเดินทางติดตอกัน

ระหวาง (เทศบาลเมืองบัวใหญ) และอำเภอตางๆ ไดอยางรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางไดทางรถยนต บนถนน
ทางหลวงหมายเลข 202 บัวใหญ – สีดา 
   

  ๑.๑.๘ แหลงแมน้ำลำคลอง 
         องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนพ้ืนท่ี ราบลุม ไม

มีแมน้ำสำคัญไหลผานหลายสาย  
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    ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย 
 ๑.๒.๑ สถานการณสาธารณภัย 

           สถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกสวนใหญ
เกิดภัยจาก วาตภัย โดยมีปจจัยเสี่ยงมาจาก พายุฤดูรอน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีหมูท่ี 1 3  5 10  ท่ีเกิดภัยข้ึน
บอยครั้ง และจากสถานการณสาธารณภัยดังกลาว มักจะมีผูประสบภัยท่ีไดรับผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสิน 
ตั้งแตการบาดเจ็บเล็กนอยไปจนถึงข้ันรุนแรงเสียชีวิต 

 ๑.๒.๒ สถิติภัย  
          สถานการณสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกท่ีสำคัญท่ีเกิดข้ึนและ

สรางความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้ 

       (1) อุทกภัย 

ตารางท่ี ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

พ.ศ. 
จำนวนคร้ัง     

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 
พ้ืนที่ประสบภัย 
(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคา 

ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จำนวน
ครัวเรือน 

ที่ประสบภัย 

เสียชวิีต 
)คน(  

สูญหาย 
)คน(  

 

บาดเจ็บ 
)คน(  

๒๕๕7        

๒๕๕8        

๒๕๕9        

๒๕60        

๒๕61        

รวม        

 (ท่ีมา : .............................................. ขอมูล  ณ  วันท่ี.......เดือน................พ.ศ.........) 

        (2)  วาตภัย 

ตารางท่ี ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

วัน เดือน ป 
ท่ีเกิดภัย 

สาเหตุการเกิด

ภัย 

พ้ืนท่ีประสบภัย 
(หมูบาน/
ชุมชน) 

จำนวนบานเรือน
เสียหายท้ังหลัง 

(หลัง) 

จำนวนบานเรือน
เสียหายบางสวน 

(หลัง) 

มูลคาความ
เสียหาย 
 (บาท) 

26/04/64 พายุฤดูรอน หมู 3  2 4,773 
 พายฤุดรูอน หมู 5  36 214,793 
 พายุฤดูรอน หมู 7  5 59,706 
 พายุฤดูรอน หมู 8  1 7,400 
 พายุฤดูรอน หมู 13  4 8,227 
 พายุฤดูรอน หมู 14  3 13,548 
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    (3) ภัยแลง 

ตารางท่ี ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแลงของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
 

พ.ศ. 
จำนวนคร้ัง 

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 

พ้ืนที่   
ประสบภัย 

(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา 

ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จำนวน
ครัวเรือน      

ที่ประสบภัย  

พ้ืนที่
การเกษตร
เสียหาย 

)ไร(  

จำนวนสัตว 
ที่รับผลกระทบ 

)ตัว(  

       
       
       
       
       

รวม       

   (ท่ีมา : .............................................. ขอมูล  ณ  วันท่ี.......เดือน................พ.ศ.........) 

 

      (4) อัคคีภัย 

ตารางท่ี ๑-๔  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

วัน เดือน ป 
ท่ีเกิดภัย 

สาเหตุการ
เกิดภัย 

พ้ืนท่ีประสบภัย 
(หมูบาน/ชุมชน) 

จำนวนครัวเรือน
ท่ีประสบภัย 
(ครัวเรือน) 

เสียชีวิต 
 (คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลคา 
ความเสียหาย 

(บาท) 
       
       

 
 

(ท่ีมา : .............................................. ขอมูล  ณ  วนัท่ี.......เดือน................พ.ศ.........) 
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     (๕) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ท้ังป) 

ตารางท่ี ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
 

พ.ศ. 
จำนวนครั้งท่ีเกิดเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานท่ีเกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคาความเสียหาย 

(ลานบาท) 
จำนวน

ผูเสียชีวิต 
(คน) 

จำนวน
ผูบาดเจ็บ 

(คน) 
๒๕๕7 

     
๒๕๕8 

     
๒๕๕9 

     
๒๕60 

     
๒๕61 

     
รวม 

     

(ท่ีมา : .............................................. ขอมูล  ณ  วันท่ี.......เดือน................พ.ศ.........) 
 

๑.๓ การจัดลำดับความเส่ียงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
                        จากการวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ภายใตฐานขอมูลสถานการณสาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถ่ีการเกิดภัย และปจจัยท่ีทำใหเกิดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย สามารถจัดลำดับความเสี่ยงจากมากไปหานอยตามลำดับได ดังนี้ 
 

***  การจัดลำดับความเส่ียงภัย *** 
 

ตารางท่ี ๑-๖  :  ลำดับความเส่ียงภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
 

ท่ี หมูบาน/ชุมชน ลักษณะทางกายภาพ 
ประเภทภัยท่ีเกิดข้ึน

บอยครั้ง/คาดวาจะเกิดข้ึน 
1 ปาโคกบุลาว เปนพ้ืนท่ีปาสงวน   อัคคีภัย 

2 หมู ๑-หมู ๑๔ เปนชุมชนหนาแนน   อัคคีภัย,วาตภัย 
3 หมู ๑ มีถนนสายหลักพาดผานในพ้ืนท่ี ภัยจากการจราจร 
4 สถานประกอบ ยานอุตสาหกรรม อัคคีภัย,สารเคมีรั่วไหล 
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๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจำป 
       ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา มีการเกิดสาธารณภัยข้ึนบอยครั้งและเกิดข้ึนเปนประจำ

ในชวงระยะเวลาหนึ่ง จึงทำให องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกสามารถคาดการณการเกิดภัยไดมากข้ึน ไดแก 
อุทกภัย ภัยแลง วาตภัย อัคคีภัย ไฟปา นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม อุบัติเหตุทางถนน ก็ยังเปนสาธารณภัยท่ี
เกิดบอยครั้งมากข้ึน ซ่ึงการคาดการณทำไดยากเพราะเปนพฤติกรรมของมนุษย            เวนแตในบางชวง
ระยะเวลาหากมีการใชถนนมาก เชน เทศกาลตางๆ ก็มีแนวโนมจะเกิดมากข้ึน 

 
*** ปฏิทินสาธารณภัยสามารถปรับเพ่ิมหรือลดปฏิทินสาธารณภัยประจำป 

ใหเหมาะสมกับสถานการณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี *** 
ตารางท่ี ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเพ่ือเปนแนวทางในการเตรียมการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไวลวงหนา องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกจึงทำปฏิทินสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน
ในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
 

ภัย/เดือน 
ระยะเวลาท่ีเกิดภัย 

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             
ภัยแลง   ฤดู

แลง 
         

พายุฤดู
รอน 

            

อัคคีภัย ปใหม ตรุษจีน          ปใหม 

อุบัติเหตุ
ทางถนน 

 
ปใหม 

   
สงกรานต 

        
ปใหม 

ภัยหนาว             
หมายเหตุ : ……………… เฝาระวังตลอดท้ังป 
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บทท่ี ๒ 
นโยบายและยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีเปาหมายสูงสุด “การรูรับ-ปรับตัว-ฟนเร็ว
ท่ัว-อยางยั่งยืน” (Resilience) โดยนำกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร และกรอบแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย ประกอบกับแนวโนมสถานการณภัยที่เพิ่มมากขึ้น พรอมทั้งบทเรียนการจัดการสาธารณภัยท่ีผานมา 
นำมาทบทวน ปรับปรุง และจัดทำแผนฉบับนี้ใหเปนไปตามขอเท็จจริงเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เพ่ือใหทุกหนวยงาน  ใชเปนแนวทางในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย
มีสาระสำคัญ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
๒.๑ นโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกกำหนดนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบรหิาร
สวนตำบลกุดจอกตามนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ดังนี้ 

๒ .๑ .๑  มุ งเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยดวยการสรางความตระหนักรู ให ทุกภาคสวน 
ของสังคมไทยเขาใจความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือนำไปสูการประเมินความเสี่ยงและการใช
ขอมูลความเสี่ยงประกอบการวางแผน การลงทุน และการตัดสินใจอยางรูเทาทันภัย 

๒.1.2 เสริมสรางความเขมแข็งการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนใหยกระดับมาตรฐานระบบ
การจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินของประเทศใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการทุกระดับ 
พรอมท้ังการบรรเทาทุกขและชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัยไดอยางรวดเร็ว ท่ัวถึง และทันตอเหตุการณ 

2.1.3 สรางระบบการฟนฟูอยางยั่งยืนโดยจัดใหมีการซอมสรางและฟนฟูใหกลับคืนสูสภาวะปกติโดยเร็ว
หรือดีกวาเดิม และปลอดภัยกวาเดิม เพ่ือลดความเสี่ยงเดิมและปองกันความเสี่ยงใหม  

2.1.4 สรางการเปนหุนสวนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยรวมกับหนวยงานเครือขาย 
ท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ ใหครอบคลุมทุกมิต ิ

2.1.5 เสริมสรางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปญญา โดยการยกระดับศักยภาพ
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

2.2 วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

2.2.1 เพ่ือเปนกรอบแนวคิดในการปฏิบัติ (Concept of Operations) ใหแกหนวยงานทุกภาคสวน 
ไดแก องคกรภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ตั้งแตระดับจังหวัด อำเภอ และทองถ่ิน ในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อยางบูรณาการเปนระบบมีทิศทางเดียวกัน  

2.2.2 เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติและทิศทางการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภยัท่ีสอดคลองกับบริบทของ
พ้ืนท่ี และสามารถนำไปปรับใชกับการจัดทำแผนทุกระดับ ใหมีการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เชน การจัดทำแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน แผนปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และแผน
สนับสนนุการปฏบิัตงิานในภาวะฉุกเฉินดานตาง ๆ เปนตน      

2.2.3 เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบดวย การลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) 
และการฟนฟูใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer) ตั้งแตระดับชมุชนทองถ่ิน 
อำเภอ จังหวัด   
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2.3 วิสัยทัศน 
  ทุกภาคสวนผนึกพลัง ลดความเสี่ยงเดิม ปองกันความเสี่ยงใหม ดวยการรูเทาทันภัย มุงสูความเปน

วัฒนธรรมแหงภูมิคุมกัน เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีความม่ันคงปลอดภัยอยางยั่งยืน   
2.4 พันธกิจ 

2.4.1 สรางความตระหนักรู และความเขาใจความเสี่ยงสาธารณภัย  
2.4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสาธารณภัยอยางบูรณาการ   
2.4.3 เสริมสรางประสิทธิภาพการซอมสรางและฟนฟูใหกลับสูสภาพเดิมโดยเร็ว รวมท้ังพัฒนาใหดีกวา

ปลอดภัยกวาเดิม   
2.4.4 สรางการเปนหุนสวนโดยหารมีสวนรวมในการพัฒนาดานการจัดการความเสี่ยงจาดสาธารณภัย 

ท้ังภายในตำบลและระหวางตำบล  
2.4.5 สงเสริมการบูรณาการขอมูล องคความรู ภูมิปญญา เทคโนโลยี การลงทุน บุคลากร และองคกรท่ี

เก่ียวของกับการศึกษาวิจัย และนวตักรรมดานสาธารณภัย   
2.5 เปาหมาย 

2.5.1 การลดความเสี่ยงท่ีมีอยูเดิม และปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงใหมเกิดข้ึน  
2.5.2 ระบบการจัดการสาธารณภัยท่ีมีมาตรฐาน ยืดหยุด และมีเอกภาพ  
2.5.3 การเพ่ิมขีดความสามารถท่ีรับมือและฟนฟูอยางมีประสิทธิภาพในทุกระดับ   
2.5.4 การเปนหุนสวนท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ เพ่ือการพัฒนาดานการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัย   
 2.5.5 ทุกภาคสวนรูเทาทันภยั มีการประยุคใชงานวิจัย นวตักรรม เทคโนโลยี และภูมิปญญา เพ่ือการ

จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย   

2.6 ตัวชีว้ดัความสำเร็จในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ แบงออกเปน 2 ตัวชี้วัด ไดแก 

ตัวชี้วดั เปาหมาย 
2.6.1 การลดความ
สูญ เสียและความ
เสียหาย  

(1) อัตราการเสียชีวิตจากสาธารณภัยตอประชากร 100,000 คน  
(2) จำนวนผูไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยตอประชากร 100,000 คน  
(3) ความสูญเสียทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากสาธารณภัยโดยตรงตอผลิตภัณฑมวลรวม
ของประเทศ  
(4) ความเสียหายจากสาธารณภัยท่ีมีตอโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสำคัญ และการหยุดชะงัก
ของบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐาน ในจำนวนนั้นรวมถึงสถานพยาบาลและสถานศึกษา 
ดวยการพัฒนาโครงสรางและบริการพ้ืนฐานใหมีความพรอมรับมือและสามารถฟนกลับ
ไดเร็วเม่ือเกิดสาธารณภัย  

2.6.2_ก า ร เ พ่ิ ม
ศั ก ย ภ า พ ใน ก า ร
จัดการความเส่ียง
จากสาธารณภัย  

(1) จำนวนแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีมีการบรรจุองคประกอบ
ประเด็นการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
(2) ความรวมมือระหวางประเทศดานการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัยอยางยั่งยืน  
(3) ขีดความสามารถระบบเตือนภัย โดยการจัดหาเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ 
และประชาชนสามารถเขาถึงการแจงเตือนภัยและขอมูลความเสี่ยงสาธารณภัย  

2.7 ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย   
 ยุทธศาสตรของแผนฉบับนี้ เปนการตอบสนองตอวัตถุประสงค วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของแผน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตลอดจนยกระดับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยไปสูมาตรฐานตามหลัก
สากล      เพ่ือสรางการรูเทาทันภัยและภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวน ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ไดแก 
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          ยุทธศาสตรท่ี 1 การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยกุตใชนวัตกรรมดานสาธารณภัย 
 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การมุงเนนการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
 
 (1) เปาประสงค 
 (1.1)  เพ่ือจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน โดยการลดความเปราะบาง และความลอแหลม 

พรอมท้ังการเพ่ิมขีดความสามารถในการเตรียมพรอมรบักับสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
 (1.2)  เพ่ือใหทุกภาคสวนดำเนินการลดความเสี่ยงท่ีมีอยูเดิมและปองกันไมใหเกิดความเสี่ยง

ใหม  
 (2) กลยุทธ 
 (2.1)  พัฒนาและสงเสริมใหมีความเขาใจความเสี่ยงจากสาธารณภัยในทุกภาคสวน 

 (2.2)  พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
 (2.3)  สงเสริมใหทุกภาคสวนและทุกระดับเสริมสรางความเปนหุนสวนในการลดความเสี่ยงจาก        
สาธารณภัย 
 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ 
 
 (1) เปาประสงค 
    (1.1)  เพ่ือยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมี

มาตรฐาน เอกภาพ และยืดหยุน โดยการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     (1.2)  เพ่ือใหผูประสบภัยไดรับความชวยเหลือบรรเทาทุกขอยางรวดเร็ว ท่ัวถึง และทันตอเหตกุารณ  
     (1.3) เพ่ือลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยใหนอย

ท่ีสุด  
 (2) กลยุทธ 
 (2.1) พัฒนามาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินอยางมีเอกภาพ 
 (2.2) พัฒนาระบบและเครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ 
 (2.3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบและแนวปฏิบตัิในการบรรเทาทุกข 
 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางย่ังยืน 
 
 (1) เปาประสงค 
  (1.1) เพ่ือฟนฟูใหผูประสบภัยไดรับการสงเคราะหชวยเหลืออยางรวดเร็ว ท่ัวถึง ตอเนื่อง  

เปนธรรม สอดรับกับความจำเปนในการใหความชวยเหลือ และสามารถกลับไป
ดำรงชีวิตไดตามปกติ 

  (1.2) เพ่ือฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัยใหมีการซอมสรางและฟนสภาพใหกลับคืนสูสภาวะปกติ
โดยเร็วหรือใหดีกวา และปลอดภัยกวาเดิม 
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 (2) กลยุทธ 
 (2.1)  พัฒนาระบบการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย (Post - Disaster Need 

Assessment : PDNA) 
 (2.2)  พัฒนาแนวทางบริหารจัดการดานการฟนฟู 
 (2.3)  เสริมสรางแนวทางการฟนฟูใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer) 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

  (1) เปาประสงค 
  (1.1)  เพ่ือใหทุกภาคสวนมีความตระหนัก และเขารวมเปนหุนสวนในการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัยอยางยั่งยืน  
  (1.2)  เพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับชาติและนานาชาติ 
  (1.3)  เพ่ือยกระดับการประสานความชวยเหลือดานมนุษยธรรมอยางมีเอกภาพ 
 (2) กลยุทธ 
  (2.1)  เสริมสรางการเปนหุนสวนยุทธศาสตรดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระหวาง
ประเทศ 
  (2.2)  พัฒนาระบบการประสานความชวยเหลือดานมนุษยธรรมท่ีมีเอกภาพ 
  (2.3)  ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานดานมนุษยธรรม 
  (2.4)  สงเสริมความเปนประเทศท่ีมีบทบาทนำดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตใชนวัตกรรมดานสาธารณภัย 

 (1) เปาประสงค 
  (1.1)  เพ่ือเสริมสรางระบบบริหารจัดการ การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปญญา ใหการจัด         

การความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยระบบอัจฉริยะอยางมีประสิทธิภาพ 
  (1.2)  เพ่ือสรางภูมิคุมกันดวยการรูเทาทันภัยใหกับประชาชนทุกชวงวัยอยางเสมอภาค 

และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) จากทุกภาคสวน 
 (2) กลยุทธ 
  (2.1)  พัฒนาระบบสารสนเทศดานสาธารณภัย 
  (2.2)  พัฒนาการจัดการองคความรูดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  (2.3)  พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
       (2.4)  สงเสริมการลงทุนดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยแบบมีสวนรวมจากภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
  (2.5)  เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก พ.ศ.

2564-2570 ฉบับนี้มุงตอบสนองตอยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพ่ือสรางความเชื่อม่ัน
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบาทสำคัญเปนอยางมากใน
การเตรียมความพรอมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย หากไดรับการพัฒนาศักยภาพรวมท้ังมีภูมิปญญา
ทองถ่ินก็จะสามารถทำใหชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยการมีสวนรวมของคนหลากหลาย
กลุมในชุมชน 
2.8 แหลงท่ีมาและวิธีการงบประมาณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบล
กุดจอก 
      2.8.1 งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนท่ี 
 

งบประมาณ สาระสำคัญ 
 

     องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นแหงพ้ืนท่ี 

(1) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้งงบประมาณรายจายประจำปในการปองกันและบรรเทา      สา
ธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีของตน เพ่ือใชดำเนินการตั้งแตระยะกอนเกิด ขณะเกิดและหลังเกิดสาธารณ
ภัย โดยเฉพาะงบประมาณเพ่ือใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา
และระยะยาว เชน การอพยพ การจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว การสงเคราะหชวยเหลือ
ผูประสบภัย การสาธารณสุข การสื่อสาร การรักษาความสงบเรียบรอย และการสาธารณูปโภค 
เปนตน 
(2) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในพ้ืนท่ีของตนใหเปนไปตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  
ซึ่งกำหนดใหมีแผนและข้ันตอนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดหาวัสดุอุปกรณ 
เครื่องมือเครื่องใช และยานพาหนะ พรอมท้ังจัดใหมีเครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอ่ืนใดในการแจง ให
ประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย 
(3) ใหมีการตั้งงบประมาณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตนตามกรอบ
แนวทางตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ไดแก 

1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไข

ยุทธศาสตรที่ 1 
_________________________________________________ 

 

การมุงเนนการลด

ความเส่ียง 

จากสาธารณภยั 
 
 

ยทุธศาสตรที่ 2 
_________________________________________________ 

 

การจัดการในภาวะ

ฉุกเฉินแบบบูรณาการ 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 
_________________________________________________ 

 

การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การฟนฟูอยางยั่งยืน 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 
_________________________________________________ 

 

การสงเสรมิการเปน

หุนสวนระหวางประเทศ

ในการจัดการความเส่ียง

จากสาธารณภัย 

ยุทธศาสตรที่ 5 
___________________________________________________ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตใชนวัตกรรมดานสาธารณภัย 
 
 

แผนภาพท่ี 2-1 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร 
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งบประมาณ สาระสำคัญ 
 

เพ่ิมเติม มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตำบลมีหนาท่ีตองทำในเขต
องคการบริหารสวนตำบล (4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหนาท่ีตองทำในเขตเทศบาล 

(1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
มาตรา 53 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาท่ีตองทำในเขตเทศบาล 

(1) กิจการตามท่ีระบุไวในมาตรา 50 
มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาท่ีตองทำในเขตเทศบาล 

(1) กิจการตามท่ีระบุไวในมาตรา 53 
3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 
4) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง         สวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจ       และ

หนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน       ของ
ตนเอง (29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอำนาจหนาท่ีในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตน (22) การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน        เรื่อง 
กำหนดอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด 

- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน            เรื่อง 
หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตำบลในการ
ใหบริการสาธารณะ 
         5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน       การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
            - ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจจายขาดจากเงินสะสมไดไม เกินรอยละ 
สี่สิบของงบประมาณรายจายเพ่ือการลงทุนของปน้ัน โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน ภายใต
เง่ือนไข... 
             - ขอ 91 ภายใตบังคับขอ 89 ในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน ใหผูบริหารทองถ่ิน
อนุมัติใหจายขาดเงินสะสมไดตามความจำเปนในขณะน้ัน โดยใหคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน 
          6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  
                    - ขอ 4 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับ
เงินอุดหนุนได... 
          7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอำนาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
                   - ขอ 6 กรณีเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมวาจะมี
การประกาศเขตใหความชวยเหลอืผูประสบภยัพิบัติกรณฉุีกเฉินหรือไมก็ตาม องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินสามารถดำเนินการชวยเหลือประชาชนในเบ้ืองตน โดยฉับพลันทันที เพ่ือการดำรงชีพ หรือ
บรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา หรือระงับสาธารณภัย หรือเพ่ือคุมครองชีวิต และทรัพยสิน หรือ
ปองกันภยันตรายท่ีจะเกิดแกประชาชนไดตามความจำเปน ภายใตขอบอำนาจหนาท่ีตาม
กฎหมาย โดยไมตองเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
                     ในกรณีการชวยเหลือประชาชน เพ่ือเยียวยาและฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัย หรือ
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งบประมาณ สาระสำคัญ 
 

การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการปองกันและระงับโรคติดตอ หรือการชวยเหลือ
เกษตรกรผูมีรายไดนอยใหเสนอคณะกรรมการใหความเห็นชอบกอน 
                   - ขอ 7 กรณีมีความจำเปนตองใหความชวยเหลือประชาชนเพ่ือเยยีวยาหรือฟนฟู
หลังเกิดสาธารณภัย ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการ ดังน้ี 
                             (1) กรณีมีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินในพ้ืนท่ีเกิดภัย ใหรายงานอำเภอ หรือจังหวัด หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ          เพ่ือ
พิจารณานำเงินทดรองราชการเพ่ือการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ ใหความชวยเหลือผูประสบภัย 
                             (2) กรณีมิไดประกาศเขตใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ในพ้ืนท่ีเกิดภัย ในการชวยเหลือประชาชน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาใหความชวยเหลือ 
                   - ขอ 11 การใหความชวยเหลือประชาชนผูประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน มีลักษณะเปนการชวยเหลือท่ีจำเปนท่ีตองแกไขโดยฉับพลันในการดำรงชีพและความเปนอยู
ของประชาชน หรือเปนการซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิม อันเปนการบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะ
หนา องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถใหความชวยเหลือไดทันที ภายใตขอบอำนาจหนาท่ีตาม
กฎหมาย 
                               กรณีสิ่งสาธารณประโยชนท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดรับความเสียหาย หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นวา การซอมแซมใหคืนสู
สภาพเดิมจะไมคุมคาและการกอสรางใหมจะเกิดประโยชนตอทางราชการมากกวาใหเสนอ
คณะกรรมการเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบกอนการใชจายงบประมาณ โดยใหคำนึงถึงสถานะ
ทางการเงินการคลัง 
                 - ขอ 16 (1) การชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉินใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาใชจายงบประมาณชวยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑของ
กระทรวงการคลัง โดยอนุโลม 
                   - ขอ 18 กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จำเปนเรงดวน ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเบิกจายจากงบกลาง ประเภทเงินสำรองจาย ในขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป โดยโครงการ ไมจำเปนตองอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
          8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560  
                    - ขอ 5 ในกรณี ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความจำเปนตองเบิกจาย
คาใชจายใหแกอาสาสมัคร เพ่ือเปนคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาท่ีเสียไป เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิเบิกจายได 
          9) ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายของ
อาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
                     - ขอ 4 อาสาสมัครท่ีไดรับคำสั่งจากผูอำนวยการ ผูบัญชาการ นายกรัฐมนตรี 
หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย แลวแตกรณี เพ่ือการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีหรือนอกเขตพ้ืนท่ีไดรับคาใชจายในอัตราตอคนตอวัน 
                      - ขอ 5 องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีสามารถจายคาใชจายใหแก
อาสาสมัครในสังกัดของตนตามขอ 4 ท้ังน้ี ใหคำนึงถึงฐานะทางการเงินการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดวย... 

                     - ขอ 6 กรณีมีการสั่งใชอาสาสมัครซึ่งมิไดสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหง
พ้ืนท่ี ใหตนสังกัดเบิกจายจากเงินงบประมาณของสวนราชการ 
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 2.8.2 งบกลาง 

งบประมาณ 
 

สาระสำคัญ 
 

1. เงินทดรองราชการ          
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยเงินทดรองราชการ     
เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน  

เมื่อคาดหมายวาจะเกิดภัยพิบัติข้ึนในเวลาอันใกล หรือเกิดภัยพิบัติข้ึนในพ้ืนท่ีใด ใหจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร หรือสวนราชการท่ีมีเงินทดรองราชการใชวงเงินทดรองราชการในระหวาง
ท่ียังไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจาย มีวัตถุประสงคเพ่ือดำเนินการชวยเหลือโดย
เรงดวนตามความจำเปนและเหมาะสม โดยมุงหมายท่ีจะบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาของ
ผูประสบภัยพิบัติ แตมิไดมุงหมายท่ีจะชดใชความเสียหายใหแกผูใด การใชจายเงินตองเปน
คาใชจายท่ีจำเปนในการดำรงชีพและความเปนอยูของประชาชนหรือเปนการซอมแซมใหคืนสูสภาพ
เดิม อันเปนการบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา โดยไมสามารถใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือ
สรางสิ่งกอสรางใหมได ซึ่งการเบิกจายเงินใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราการ
ชวยเหลือท่ีกระทรวงการคลังกำหนด โดยมีแนวทางการใชจายเงินทดรองราชการตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการ เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ดังน้ี 
 (1) วงเงินในเชิงปองกันหรือยับย้ัง เมื่อคาดหมายวาจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ข้ึนในเวลาอันใกล และจำเปนตองรีบดำเนินการโดยฉับพลัน ใหจังหวัด/กรุงเทพมหานคร  
ใชเงินในเชิงปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินน้ันได โดยไมตองประกาศเขตการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภายในวงเงินไมเกิน 10,000,000  บาท  
   (1.1) ในกรณีกรุงเทพมหานคร ใหเปนอำนาจหนาท่ีของกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนผูมีอำนาจอนุมตัิจายเงิน 
  (1.2) ในกรณีจังหวัดอ่ืน ใหเปนอำนาจของสำนักงานปองกันและบรรเทา     
สาธารณภัยจังหวัด โดยผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอำนาจอนุมัติจายเงิน 
  โดยการใชจายเงินใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกำหนด โดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลัง   
  (2) วงเงินในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ เมื่อภัยพิบัติฉุกเฉินเกิดข้ึนในทองท่ี  
ใหผูมีอำนาจดำเนินการประกาศใหทองท่ีน้ันเปนเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน ตามหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี 
  (2.1) กรณีเกิดในกรุงเทพมหานคร ใหเปนอำนาจของอธิบดีกรมปองกัน      
และบรรเทาสาธารณภัย 
  (2.2) กรณีเกิดในจังหวัดอ่ืน ใหเปนอำนาจของผูวาราชการจังหวัดรวมกับ
คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 
 เมื่อไดมีการประกาศใหทองท่ีน้ันเปนเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินแลวใหสวนราชการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการชวยเหลือผูประสบภัย
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกำหนดตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการ     
เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

2. เงินสำรองจาย เพ่ือกรณีฉุกเฉิน 
หรือจำเปนเรงดวนท่ีตองดำเนนิการ 
โครงการตามนโยบายรัฐบาล 
 

กรณีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดมีความจำเปนตองใชจายงบประมาณ นอกเหนือจากท่ีไดรับ
การจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรงบประมาณแลวไมเพียงพอและมีความจำเปนเรงดวนท่ีจะตอง
รีบดำเนินการ เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ ใหสวนราชการขอรับจัดสรร
งบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสำรองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน ใหกระทำ
ไดในกรณีท่ีเปนรายจาย ดงัน้ี  
 (1) เปนรายจายเพ่ือการปองกันหรือแกไขสถานการณอันมีผลกระทบตอความสงบ
เรียบรอยของประชาชน หรอืความมั่นคงของรัฐ 
  (2) เปนรายจายท่ีจำเปนตองจายเพ่ือการเยียวยาหรือบรรเทาความเสยีหายจากภัยพิบัติ
สาธารณะรายแรง 
  (3) เปนรายจายท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณไวแลวแตมีจำนวนไมเพียงพอ
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งบประมาณ 
 

สาระสำคัญ 
 

และมีความจำเปนเรงดวนของรัฐตองใชจายหรือกอหน้ีผูกพันงบประมาณโดยเร็ว 
 (4) เปนรายจายท่ีไมไดรับจัดสรรงบประมาณ แตมีภารกิจจำเปนเรงดวนท่ีจะตอง
ดำเนินการและตองใชจายหรือกอหน้ีผูกพันงบประมาณโดยเร็ว 
  ท้ังน้ี ใหดำเนินการตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายงบกลาง 
รายการเงินสำรองจาย เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน พ.ศ.2562 

        
         2.8.3 เงินนอกงบประมาณ เปนบรรดาเงินท้ังปวงท่ีหนวยงานของรัฐจัดเก็บหรือไดรับไวเปน
กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอ่ืนใด ท่ีตองนำสงคลัง แตมี
กฎหมายอนุญาตใหสามารถเก็บไวใชจายได โดยไมตองนำสงคลัง 

งบประมาณ 
 

สาระสำคัญ 
 

งบประมาณสนับสนุน      
จากองคกร/หนวยงานตาง ๆ 
ภาคเอกชน ท้ังในประเทศ  
และระหวางประเทศ 

เพ่ือสนับสนุนการดำเนินกิจการท่ีเก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เปนหนวยงานกลางในการประสานและผลักดันการดำเนินงาน
ใหเปนไปตามหลักการ ขอกำหนดและเง่ือนไขขององคกรผูใหการสนับสนุน และไมขัดแยง
กับแนวทางการดำเนินงานในแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ….   
โดยแบงเปนเงินบริจาค กองทุน และอ่ืนๆ ดังน้ี 
(1) เงินบริจาค  คือ เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาค รวมท้ังดอกผลท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพยสิน
ดังกลาว โดยการใชเงินบริจาคใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงิน
หรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. 2526  และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2542 รวมถึง
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ   
(2) กองทุน คือ เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหกองทุน รวมท้ังดอกผลท่ีเกิดจากเงินหรือ
ทรัพยสินดังกลาว ซึ่งการใชกองทุนในการชวยเหลือผูประสบภัยใหเปนไปตามระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ เชน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรวีาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือ
ผูประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2542 เปนตน 
(3)  อ่ืน ๆ คือ เงินสนับสนุนในการชวยเหลือผูประสบภัยท่ีนอกเหนือจากเงินบริจาคและกองทุน  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
แผนภาพท่ี 2-1 : แหลงงบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยขององคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอก 

 
 

งบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

งบประมาณรายจายประจำป 

งบกลาง 

งบนอกงบประมาณ 
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บทที่ 3 
หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

3.1 วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
 วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เปนแนวทางการจัดการสาธารณภัยท่ีอธิบายใหเห็นถึง
ลักษณะวงจร เพ่ือรับมือกับภัยซ่ึงมีลักษณะการเกิดท่ียากแกการคาดการณผลท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงอาจมีรูปแบบการเกิด 
ไมซ้ำเดิม และไมจำเปนตองเปนลำดับกอนหลังเสมอไป (Non Linear) จึงตองมีการดำเนินการในลักษณะเปนวงรอบ 
(Closed Loop) อยางตอเนื่อง ไมสามารถแยกสวนเฉพาะในแตละกระบวนการ ดังนั้น การจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยจึงเปนการจัดการสาธารณภัยแบบองครวม (Holistic Approach) เพ่ือความปลอดภัยอยางยั่งยืน 
ตั้งแตการปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม การเผชิญเหตุ และบรรเทาทุกข ตลอดจนการฟนฟู 
ซ่ึงการดำเนินการในแตละหวงเวลาการเกิดสาธารณภัยอาจมีความคาบเก่ียวกัน (Over lap) รวมท้ังระยะเวลา
ในการดำเนินการข้ึนอยูกับความรุนแรงของภัยเปนสำคัญ ดังแผนภาพท่ี 3-1 

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

https://www.preventionweb.net. (2019, November :25) 
แผนภาพท่ี 3-1 วงจรการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM) 

เพ่ือความปลอดภัยอยางยั่งยืน (Resilience) 

3.2 กลไกการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัย 
ในการดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในองคการ

บริหารสวนตำบลกุดจอกจะมีองคกรท่ีเก่ียวของในการอำนวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติ
ตั้งแตระดับประเทศ ซ่ึงกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลสองคการบริหารสวนตำบลกุด
จอก ตองมีการเชื่อมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาดำเนินการ รวมท้ังการประสานกับหนวยงานบริหาร



 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก พ.ศ. 2564-2570   หนา 21 

   

จัดการสาธารณภัยในระดับอำเภอ และระดับจังหวัดดวย 
3.2.1  ระดับนโยบาย 

  (1) คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.)  
   มีหนาท่ีกำหนดนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ บูรณาการพัฒนาระบบ
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหวางหนวยงานของรัฐและหนวยงานภาคเอกชนใหมีประสิทธิภาพ    
โดยมีองคประกอบ และอำนาจหนาท่ีตามท่ีระบุในมาตรา 6 และมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติปองกัน         
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

 (2) คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ (กปอ.)   
  มีหนาท่ีเสนอนโยบายเก่ียวกับการปองกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ
และประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ โดยมีองคประกอบ และอำนาจหนาท่ีตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัติภยัแหงชาติ พ.ศ. 2564 

 (3) คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ (กภช.)  
  มีหนาท่ีเสนอ และจัดทำมาตรการ แนวทาง นโยบาย แผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติ
แหงชาติ แผนงาน และโครงการในการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ เพ่ือเปนกรอบในการดำเนินงาน
ของหนวยราชการท่ีเก่ียวของ โดยมีองคประกอบ และอำนาจหนาท่ีตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ พ.ศ. 2552 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

3.2.2 ระดับปฏิบัต ิ
  กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระดับปฏบิัติเปนศูนยกลางในการอำนวยการและการประสานการ

ปฏิบัติของหนวยงานและภาคสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายใตแนวคิด 
“ศูนยปฏิบั ติการฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) )” โดยเรียกชื่อวา กองบัญชาการปองกัน        
และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ/กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ มีหนาท่ี            
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยดวยการบังคับบัญชา อำนวยการ ควบคุม กำกับ และประสานการ
ปฏิบัติ ระหวางภาคสวนต้ังแตภาวะปกติจนถึงเม่ือคาดวาจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัย โดยจะตองมีการกำหนด
โครงสราง อำนาจหนาท่ี และมอบหมายเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในภารกิจหนาท่ีตาง ๆ และตองมีการจัดทำ     
แนวปฏิบัติหรือคูมือการปฏิบัติงานตามข้ันตอนในแตละระดับการปฏิบัติการ (Level of Activation) รวมท้ัง 
ตองจัดใหมีสถานท่ี และสิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities) สำหรับการปฏิบัติงาน โดยเม่ือเกิดหรือคาดวาจะ
เกิดสาธารณภัยข้ึนกลไกดังกลาวจะปรับเขาสูกระบวนการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินโดยการจัดตั้ง “ศูนยบัญชาการ
เหตุการณ” ข้ึน ซ่ึงแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งองคกรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉินจะกลาวตอไปในบทท่ี 5 
 (1) กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 
  ทำหนาท่ีบังคับบัญชา อำนวยการ ควบคุม กำกับ ดูแลและประสานการปฏิบัติการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ โดยมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเปนผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เปนรองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ 3)      
มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และกรณีการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ ง (ระดับ 4)                 
มีนายกรัฐมนตรหีรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมาย เปนผูควบคุมสั่งการ และบัญชาการ 
 (2) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
 ทำหนาท่ีประสานงาน บูรณาการขอมูล และการปฏิบัติการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังใน
สวนของสรรพกำลัง เครื่องมืออุปกรณ แผนปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหา         
สาธารณภัยท้ังระบบในภาวะปกติ และในภาวะใกลเกิดภัย ทำหนาท่ีเตรียมการเผชิญเหตุ ติดตาม และเฝาระวัง
สถานการณ รวมถึงวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของ ประเมินสถานการณ และแจงเตือนภัยพรอมท้ังรายงาน        
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และเสนอความเห็นตอผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแตระดับ
การจัดการสาธารณภัยเพ่ือตัดสินใจในการรับมือ โดยมีอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย              
เปนผูอำนวยการกลาง  
 (3)  กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
   ทำหนาท่ีอำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบ โดยมีผูวาราชการจังหวัด/ผูอำนวยการจังหวัด เปนผูอำนวยการ       
รองผูวาราชการจังหวัดท่ีผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนรอง
ผูอำนวยการ ท้ังนี้ ใหมีการจัดประชุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อยางนอยปละ 2 ครั้ง  
 (4)  กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรงุเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 
   ทำหน าท่ี อำนวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิ บั ติ ในการป องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทำแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย 
ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมท้ังดำเนินการสนับสนุน 
การปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเปนหนวยเผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ
โดยมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผูอำนวยการเปนผูรับผิดชอบ มีอำนาจหนาท่ีและแนวทางปฏิบัติ
ตามหมวด 3 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ท้ังนี้ องคประกอบและอำนาจหนาท่ี       
ใหเปนไปตามท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครกำหนด 
  (5)  กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขต (กอปภ.สนข.)  
   ทำหนาท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน  
และมีหนาท่ีชวยเหลือผูอำนวยการกรุงเทพมหานครตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยใหสวนราชการและหนวยงาน
ของกรุงเทพมหานคร รวมท้ังภาคเอกชนท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีรวมปฏิบัติงานในกองอำนวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยสำนักงานเขต 
 (6) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (กอปภ.อ.) 
 ทำหนาท่ีอำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติ กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                 
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามท่ีผูวาราชการจังหวัดหรือกองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอำเภอ/ผูอำนวยการอำเภอ เปนผูอำนวยการ      
ท้ังนี้ ใหมีการจัดประชุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัอำเภอ อยางนอยปละ 2 ครั้ง  

 (7) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 

   ทำหนาท่ีอำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจงเตือนภัย

เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน พรอมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเมืองพัทยา  

ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อำเภอ  รวมถึงมีหนาท่ีชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย พรอมท้ัง 

สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง  

หรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือไดรับการรองขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา/ผูอำนวยการเมืองพัทยา เปนผูอำนวยการ ท้ังนี้ ใหมีการ

จัดประชุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

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

   ทำหนาท่ีอำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจงเตือนภัย

เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน พรอมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล 

ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อำเภอ รวมถึงมีหนาท่ีชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย พรอมท้ัง 
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สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง  

หรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือไดรับการรองขอ โดยมีนายกเทศมนตรี/ผูอำนวยการเทศบาล เปนผูอำนวยการ  ท้ังนี้ ใหมีการจัด

ประชุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

  (9)  กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบล (กอปภ.อบต.) 
 ทำหนาท่ีอำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจงเตือนภัย
เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน พรอมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหาร
สวนตำบลใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอ รวมถึงมีหนาท่ีชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย 
พรอมท้ังสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง 
หรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือไดรับการรองขอ โดยมีนายกองคการบริหารสวนตำบล/ผูอำนวยการองคการบริหาร        
สวนตำบลเปนผูอำนวยการ ท้ังนี้ ใหมีการจัดประชุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการ
บริหารสวนตำบล อยางนอยปละ 2 ครั้ง  
            และมีองคประกอบ ดังนี้ 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
ประกอบดวย 
1. นายกองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ผูอำนวยการ 
2. ปลัดองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก รองผูอำนวยการ 
3. ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ 
4. ผูอำนวยการกองการศึกษา กรรมการ 
5. ผูอำนวยการกองชาง 
6. ผูอำนวยการกองคลัง 
7. เจาหนาท่ี/พนกังานองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

8. กำนัน/ผูใหญบาน กรรมการ 
9. ผูแทนหนวยงานของรัฐท่ีนายอำเภอเห็นสมควรแตงตั้ง กรรมการ 
10. ผูแทนสถานศึกษาที่นายกองคการบริหารสวนตำบลเห็นสมควรแตงตั้งกรรมการ กรรมการ 
11. หวัหนาสำนักปลัด กรรมการและเลขานุการ 
 

หมายเหตุ อาจปรับเปล่ียนและเปล่ียนแปลงกรรมการไดตามท่ีนายอำเภอเห็นสมควร 
 

อำนาจหนาท่ี 
1.  จัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผน    

ท่ีเก่ียวของเพ่ืออำนวยการ ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

2.  กำหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย เชน จดัใหมี
การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนตน  

3. จัดตั้งทีมเฝาระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะหสถานการณสาธารณภัย และแจงเตือนภัยเม่ือเกิด   
หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ี และใหจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉนทองถ่ิน เพ่ือควบคุม         
และบัญชาการ การเผชิญเหตุสาธารณภยัในพ้ืนท่ี 

4. รวบรวม จัดทำคลังขอมูลทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และฐานขอมูลความเสี่ยงภัย
ในพ้ืนท่ีอปท. 
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5.  ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย 
6. สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีหรือพ้ืนท่ี

ใกลเคียงเม่ือไดรับการรองขอ 

 

 
แผนภาพท่ี 3-2   กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภยั 

3.3 บทบาท หนาท่ี และแนวทางปฏิบัติรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของระดับ อปท. 
3.3.1 การปฏิบัติรวมกับอำเภอและจังหวัด 

(1) จัดเจาหนาท่ีประสานอำเภอและจังหวัด ในชวงระยะขณะเกิดภัย พรอมท้ังรายงานสถานการณ    
สาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนตามขอเท็จจริงเปนระยะ ๆ 

(2) กรณีสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรงใหประสานขอกำลังสนับสนุนจากกองอำนวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/จังหวัด ตามลำดับ 

3.3.2 การปฏิบัติรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง 
(1) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก และสาธารณภัยมีความ

รุนแรงขยายเปนวงกวาง ใหผูอำนวยการทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก รายงานผูอำนวยการอำเภอ 
พรอมท้ังประสานกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบัวใหญ องคการบริหารสวน
ตำบลหบัวใหญ  ใหสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
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(2) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีของ เทศบาลเมืองบัวใหญ องคการบริหารสวนตำบลหบัวใหญ  
ใหผูอำนวยการทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกใหการสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ี
เกิดข้ึน เพ่ือเปนการ บูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานรวมกัน 

3.3.3 การปฏิบัติรวมกับหนวยทหารในพ้ืนท่ี 
ในการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมระหวางพลเรือนกับทหารนั้น จะตองมี     

การประสานงานกันอยางใกลชิด เพ่ือเปนการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอำนวยการปองกัน          
และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกและศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน องคการบริหาร
สวนตำบลกุดจอกกับ คายสุรนารี ท้ังนี้ ฝายทหารอาจพิจารณาจัดตั้งศูนยประสานงานหรือศูนยปฏิบัติงานรวม
ระหวางพลเรือนกับทหาร ข้ึนอยูกับระดับของหนวยและสถานการณสาธารณภัยนั้น ๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติ
สอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2564 และขอตกลงวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหวาง
ผูอำนวยการจังหวัดกับหนวยงานทหารในพ้ืนท่ี ท้ังนี้รายละเอียดการแบงมอบพ้ืนท่ีในการชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติของหนวยทหาร 

3.3.4 การปฏิบัติรวมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล 
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเปนศูนยกลางใน

การประสาน การปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือใหสามารถติดตอประสานงาน สั่งการ รายงาน 
การปฏิบัติ และสถานการณระหวางทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของไดอยางตอเนื่อง รวดเร็ว และเชื่อถือได โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) จัดเจาหนาท่ีประสานงานกับศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก (กรณี
เกิดสาธารณภัย) เพ่ือรวมปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัยให
เปนไปอยางมีเอกภาพ 

(2) จัดทำแผนประสานงานกับองคการสาธารณกุศล และใหองคการสาธารณกุศล ในจังหวัด       
จัดเจาหนาท่ีประสานงานกับ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกตลอด 24 ชั่วโมง พรอมอุปกรณและบุคลากรท่ี
สามารถปฏิบัติภารกิจได 

(3) องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล รวมกับ
องคการสาธารณกุศลจัดทำแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจาหนาท่ี อุปกรณ และเครื่องมือ เพ่ือ
การปฏิบัติงานขององคกรปฏบิัติในการจัดการสาธารณภัยแตละระดับ 

(4) กรณีท่ีเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน ถาองคการสาธารณกุศลไปถึงพ้ืนท่ีประสบภัยกอน เจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบ ใหก้ันเขตพ้ืนท่ีอันตรายและกันไมใหผูท่ีไมเก่ียวของเขาไปยังพ้ืนท่ีอันตราย พรอมท้ังแจงหนวยงาน
หรือเจาหนาท่ีผูรับผดิชอบโดยทันที เพ่ือดำเนินการควบคุมสถานการณสาธารณภัย 

(5) กรณีท่ีไดรับการประสานจาก องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
เชน ตำรวจ เทศบาล เปนตน ใหองคการสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วออกไปยังท่ีเกิดเหตุ และใหรายงานตัว
ท่ีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกหรือผูอำนวยการทองถ่ิน เพ่ือรับมอบหมายภารกิจใน
การปฏิบัติการ 

(6) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ใหองคการสาธารณกุศล องคกรเอกชน ชวยเหลือ เจาหนาท่ี        
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของในการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีเกิดเหตุ และพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ ประสาน
หนวยแพทยและพยาบาล อีกท้ังใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนแกผูประสบสาธารณภัย พรอมท้ังลำเลียง
ผูไดรับบาดเจ็บสงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล โรงพยาบาลประจำอำเภอ รวมท้ังอพยพชวยเหลือ   
ผูประสบสาธารณภัยไปยังท่ีปลอดภัยหรือพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ 
 



 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก พ.ศ. 2564-2570   หนา 26 

   

ตารางท่ี 3-1 : รายนามภาคประชาสังคม และองคการสาธารณกุศลในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตำบลกุด
จอก 
ลำดับท่ี รายนามภาคประชาสังคม 

และองคการสาธารณกุศล 
โทรศัพท/โทรสาร รายช่ือผูประสานงาน 

1. 
2. 
3. 
4. 

ฝายปกครอง 
โรงเรยีน 
..................................................... 
..................................................... 

  
 
 
 

3.4 ขอบเขตสาธารณภัย 
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติฉบับนี้ ใหเปนไปตามความหมาย 

“สาธารณภัย” ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ดังนี้ 
“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวน้ำ                     

การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ                   
มีผูทำให เกิด ข้ึน อุบัติ เหตุ  หรือเหตุ อ่ืนใด ซ่ึงกอให เกิดอันตรายแก ชี วิต รางกายของประชาชน                  
หรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และ
การกอวินาศกรรมดวย” 

3.5 ระดับการจัดการสาธารณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัยแบงเปน 4 ระดับ ท้ังนี้  ข้ึนกับพ้ืนท่ี ประชากร ความซับซอน หรือ

ความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ตลอดจนศักยภาพดานทรัพยากร ท่ีผูมีอำนาจตามกฎหมายใชดุลย
พินิจในการตัดสินใจเก่ียวกับความสามารถในการเขาควบคุมสถานการณเปนหลัก ดังนี้ 

ระดับ การจัดการ ผูมีอำนาจตามกฎหมาย 

1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผูอำนวยการอำเภอ ผูอำนวยการทองถ่ิน และ/หรือ 
ผูชวยผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม และสั่งการ 

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผูอำนวยการจังหวัด หรือผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร  
ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ 

3 สาธารณภัยขนาดใหญ  ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิ  
ควบคุม  สั่งการ และบัญชาการ 

4 สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรฐัมนตรีมอบหมาย  
ควบคุม  สั่งการ และบัญชาการ 

เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก นายกองคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอก ในฐานะผูอำนวยการทองถ่ินตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 มาตรา 20 จะเขาดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีโดยเร็วเปนลำดับแรก มี
อำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานและอาสาสมัคร รวมท้ังติดตามสถานการณท่ี
เกิดข้ึน ประเมินโอกาสการขยายความรุนแรงของภัย เพ่ือรายงานนายอำเภอใหเสนอตอผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัยขนาดเล็กเปนสาธารณภัยขนาดกลางตอไป 
3.6 กฎหมายและระเบียบท่ีเกีย่วของกบัการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เปนกฎหมายหลักในการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยของประเทศ โดยมีกฎหมาย/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คำสั่ง อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของสนับสนุนการจัดการ       
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้ 
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3.6.1 กฎหมายหลัก 
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และอนุบัญญัติท่ีเก่ียวของ รวม 9 ฉบับ 

ไดแก 
(1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการชดเชยความเสียหายแกผูเสียหายจากการบำบัดภยันตราย

จากสาธารณภัย พ.ศ. 2554 
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2553 
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการแตงตั้งและการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับการออกหนังสือรับรองกรณีผูประสบภัย 

หรือเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน รองขอหลักฐานเพ่ือรับการสงเคราะห หรือบริการอ่ืนใด พ.ศ. 2552 
(5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจำตัวเจาพนักงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2554 
(6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(7) ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัคร     

ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
(8) ประกาศกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องแบบหนังสือรับรองผูประสบภัย 
(9) ประกาศกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการใชจาย         

เงินทดรองราชการในเชิงปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
 

 3.6.2 กฎหมาย/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คำส่ัง ท่ีสำคัญเพ่ือการสนับสนุนการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย   
  (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม         
และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรท่ีีเกี่ยวของ ไดแก 
 (1.1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. 2538 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม  
 (1.2) ระเบยีบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประสานงานดานสาธารณูปโภค พ.ศ. 2540  
 (1.3) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือผูประสบ
สาธารณภัย พ.ศ. 2542 
 (1.4) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปองกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. 
2547 
 (1.5) ระเบยีบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบรหิารทรพัยากรน้ำแหงชาติ พ.ศ. 2561  
  (1.6) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ พ.ศ. 2552 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
  (1.7) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม   
    (1.8) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแหงชาติ พ.ศ. 
2541  
  (2)  ระเบียบกระทรวงการคลังท่ีเกี่ยวของ ไดแก 
  (2.1) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 
       - หลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 
  (2 .2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือคนไทยใน
ตางประเทศ พ.ศ. 2562 
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  (2.3) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือใชจายกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน
ในการรักษาความม่ันคงของประเทศ พ.ศ. 2562 
    (2.4) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินทดรองราชการเพ่ือการปองกันและขจัด
ภาวะมลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. 2527  

  (3) พระราชบัญญัติ/ ระเบียบ ประกาศ/ คำส่ัง อ่ืนๆ  
  (3.1) พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 
  (3.2) พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
  (3.3) พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 
  (3.4) พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. 2499 
  (3.5) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พระพุทธศักราช 2457 
 (3.6) พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 
 (3.7) พระราชบัญญัติสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ
หรือการปฏิบัติตามหนาท่ีมนุษยธรรม พ.ศ. 2543 
 (3.8) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 
 (3.9) พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542 
 (3.10) พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการงาน พ.ศ. 2554 
 (3.11) พระราชบัญญัติสงเคราะหขาราชการ ผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุ
ปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546 
 (3.12) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 
 (3.13) พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 
 (3.14) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 
 (3.15) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 (3.16) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 
 (3.17) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558 
 (3.18) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. 2535 
 (3.19) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
 (3.20) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 
 (3.21) พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 
 (3.22) พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 
2490 
 (3.23) พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 
 (3.24) พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 
 (3.25) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 (3.26) พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
 (3.27) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
 (3.28) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 
 (3.29) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 
 (3.30) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 
 (3.31) พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 
 (3.32) พระราชบญัญัติความรับผิดทางแพงตอความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. 2560 
 (3.33) พระราชบัญญัติการชวยเหลือกูภัยทางทะเล พ.ศ. 2550 
 (3.34) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 (3.35) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
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 (3.36) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
 (3.37) พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ.2522 
 (3.38) พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 
 (3.39) พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2535 
 (3.40) พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 
 (3.41) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485 
 (3.42) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 
2535 
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บทท่ี 4 
การปฏิบัติกอนเกิดภัย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การมุงเนนการลดความเสีย่งจากสาธารณภัย 

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเปนแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการลดโอกาสของความรุนแรง     
และผลกระทบท่ีเกิดจากสาธารณภัยไดดวยการประเมินความเสี่ยง เพ่ือนำมากำหนดนโยบาย แผน และมาตรการ       
เพ่ือแกไขตนเหตุของปญหาในการลดความเสี่ยงท่ีเกิดแกชุมชนและสังคม โดยการมุงเนนการลดความเสี่ยงท่ีมีอยูเดิม   
และปองกันไมใหเกิดความเสี ่ยงใหมดวยการลดความลอแหลม ลดปจจัยที่ทำใหเกิดความเปราะบาง        
และเพ่ิมศักยภาพในการจัดการใหสังคมมีความพรอมในการเผชิญเหตุ และฟนฟูใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม    
อันนำไปสูการรูรับ - ปรับตัว - ฟนเร็วท่ัว - อยางยั่งยืน (Resilience)  

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสท่ีสาธารณภัยทำใหเกิดการสูญเสียตอชีวิต 
รางกาย ทรัพยสิน ความเปนอยูและภาคบริการตาง ๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ หวงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต  
ซ่ึงสามารถแทนดวยสมการแสดงความสัมพันธของปจจัยท่ีเก่ียวของกับความเสี่ยง ไดแก ภัยความลอแหลม 
ความเปราะบางและศักยภาพ ดังนี้ 

 
ความเสี่ยง  (Risk) = 

 
 

 
การวิเคราะหความเสี่ยง, การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการกำหนด
ลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะหภัยท่ีเกิดข้ึนและประเมินสภาวะการเปดรับตอ
ความเสี่ยง (exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity) ในการรับมือของชุมชน   
ท่ีอาจเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน การดำรงชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนการวิเคราะหความนาจะเปนในการ
เกิดผลกระทบจากภัยในพ้ืนท่ีหนึ่ง ๆ มีประโยชนในการวางแผนเพ่ือจัดการความเสี่ยงอยางมีระบบ 
   ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดจากธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษยท่ีอาจนำมา
ซ่ึงความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน ตลอดจนทำใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

ความลอแหลม (Exposure) หมายถึง การท่ีผูคน อาคารบานเรือน ทรัพยสิน ระบบตางๆ 
หรือองคประกอบใด ๆ มีท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงและอาจไดรับความเสียหาย 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปจจัยหรือสภาวะใด ๆ ท่ีทำใหชุมชนหรือสังคม
ขาดความสามารถในการปกปองตนเอง ทำใหไมสามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไมสามารถฟนฟูไดอยาง
รวดเร็วจากความเสยีหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปจจัยเหลานี้มีอยูในชุมชนหรอืสังคมมานานกอนเกิดสาธารณภัย 
และอาจเปนปจจัยท่ีทำใหผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากข้ึน 

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถท่ีจะกระทำการอยางใดอยางหนึ่ง หรือความสามารถ     
ท่ีอาจจะพัฒนาตอไปใหเปนประโยชนมากข้ึน 

4.1 แนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในแตละประเทศไมสามารถดำเนินการใหบรรลุเปาหมายได 

โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง เนื่องจากสาธารณภัยเปนเรื่องของคนทุกคน  
จึงจำเปนตองมีการกำหนดแนวทางใหดำเนินการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยรวมกันทุกภาคสวนของประเทศ 
ท้ังนี้ ระดับสากลและระดับภูมิภาคไดมีการจัดทำกรอบการดำเนินงานเพ่ือเปนแนวทางในการลดความเสี่ยง   
จากสาธารณภัยใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และไดมีการยอมรับแนวคิดในการปฏิบัติการเพ่ือลดความเสี่ยง

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

        ศักยภาพ (Capacity) 
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จากสาธารณภัย หรือ Disaster Risk Reduction: DRR ข้ึน เพ่ือให เขาใจความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
เสริมสรางศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภยั ลงทุนดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพ่ือใหมี
ภูมิคุมกันในการพรอมรับมือและฟนคืนกลับไดอยางรวดเร็ว รวมท้ังพัฒนาศักยภาพเพ่ือเตรียมพรอมในการ
เผชิญเหตุสาธารณภัยอยางมีประสิทธิภาพ และการฟนสภาพและซอมสรางใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม
ในชวงการฟนฟู 
4.2 เปาประสงค 

4.2.1 เพ่ือจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน โดยการลดความเปราะบาง และความลอแหลม พรอมท้ังการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการเตรียมพรอมรับกับสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 

4.2.2 เพ่ือใหมีมาตรการ ใหทุกภาคสวนลดความเสี่ยงท่ีมีอยูเดิมและปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงใหม 

4.3 กลยุทธการมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 
    

 
(1) แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีแนวทางการปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ดังนี้ 

 (1.1) สงเสริมและสนับสนุนใหมีกระบวนการประเมินความเสี่ยง ประกอบดวย  
(1) จัดทำฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัย เชน ฐานขอมูลสถิติ        

สาธารณภัย ฐานขอมูลผูประสบภัย ฐานขอมูลเจาหนาท่ีและอาสาสมัคร ฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญ และฐานขอมูลอ่ืน ๆ 
ท่ีจำเปนเพ่ือใหพรอมเรียกใชงานไดทันทีเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน และมีการเชื่อมโยงขอมูลทุกภาคสวนในทุกระดับ
โดยกำหนดใหมีขอตกลงระหวางหนวยงานในการขอใชขอมูลท่ีเปนประโยชนในการประเมินความเสี่ยงจาก     
สาธารณภัยรวมกัน เพ่ือใหไดแผนท่ีความเสี่ยง (Risk Map) ท้ังนี้ ใหมีการปรับปรุงฐานขอมูลเชิงสถิติเพ่ือการ
ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยอยางสม่ำเสมอ  

(1.2) วิเคราะหความเสี่ยงโดยสรางฉากทัศน/สถานการณสมมุติ (Scenario - base risk assessment) 
เปนการใชสถานการณหรือสถิติของภัยท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต เพ่ือคนหาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต (Future 
Risk Scenario) หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ และผูมีสวนไดสวนเสียใน
พ้ืนท่ีนำความรูและแนวทางปฏิบัติจากภูมิปญญาทองถ่ินมาปรับใชรวมกับความรูเชิงวิทยาศาสตร ผนวกกับปจจัย       
ท่ีเก่ียวของกับความเสี่ยงในทุกมิติ (Inclusive DRR)    
 (2) แนวทางปฏิบัติในการใชผลการประเมินความเส่ียงเพ่ือการวางแผน 

 องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกวางแผนเพ่ือปองกันความเสี่ยง แกไขปญหาความเปราะบาง และความ
ลอแหลม การเตรียมความพรอมและเพ่ิมศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในทุกระดับ โดยนำผลการ
ประเมินความเสี่ยงมาเปนแนวทางในการกำหนดแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยจากทุก
หนวยงานมาใชในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามภัยประเภทตาง ๆ เพ่ือจัดลำดับความสำคัญและจัดสรร
ทรัพยากร รวมถึงการสรางนวัตกรรมและใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยบรรจุใน
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ดังนี้ 

 

 

 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาและสงเสริมใหมีการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัยระดับทองถิน่ 
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ตารางท่ี 4-1 : แผนงาน/โครงการในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
 

ประเภท

ของภัย 

ระดับความเส่ียงภัย 

ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทำใหเกิด      

ความเส่ียงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 

การลดความเส่ียง 

จากสาธารณภัย 

 

เส่ียงสูง เส่ียง        

ปานกลาง 

เส่ียงต่ำ 

อุทกภัย - ทุกหมู - - เปนพ้ืนท่ีราบลุม เม่ือฝนตกหนัก

น้ ำ จ ะ ท ว ม ผ ล ผ ลิ ต ท า งก า ร

เกษตรกร 

 

 

 

- ขุดลอกแหลงน้ำเปน

ประจำทุกป 

- ชุมชน/ห มูบ าน  มี

การฝกการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

เปนประจำ 

- สนับสนุนเครื่องมือ

ใหมีมาตรฐานไดอยาง

เพียงพอและรวดเร็ว 

ภัยแลง ทุกหมู - - - พ้ืน ท่ีสวนใหญ เปน พ้ืน ท่ีทาง

เกษ ตร  เกษ ต รกรจึ ง มี ค วาม

ตองการใชน้ำ   ในปริมาณมาก

และตอเนื่องท้ังป  

- แหลงกักเก็บน้ำเพ่ือการเกษตร  

รวมท้ังแมน้ำลำคลองตื้นเขิน  

- มีเข่ือนหรือแหลงน้ำ

และระบบชลประทาน  

ท่ีด ี

- ขุดลอกแหลงน้ำเดิม

เพ่ือกักเก็บน้ำไวใชใน 

ฤดูแลง 

วาตภัย  หมูท่ี 
3,5,7 

 - ลักษณะภู มิอากาศโดยท่ัวไป      

อยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุม  

- บุคลกรท่ีมีความรูดานสาธารณ

ภัยไมเพียงพอ  

- อาคารบานเรือนและ

สภาพแวดลอมขาดการบำรุงดูแล

รักษาใหเกิดความปลอดภัย  

- ติดตามสภาพ

ภูมิอากาศโดยเฉพาะ 

ชวงฤดูมรสุม 

- จัดหลักสูตรอบรม

บุคลากรท่ีเปนกลุม 

เปาหมายใหครบถวน 

- มีการปรับปรุงและ

ซอมแซมสิ่งปลูกสราง

ตางๆ ใหมีสภาพม่ันคง

แข็งแรง สามารถทน

ตอลมพายุได 

อัคคีภัย  ทุกหมูบาน  - ประชาชนขาดความตระหนัก     

ในการดูแลรักษาสภาพปาชุมชน 

- มีการอบรมใหความรู

ค วาม เข า ใจ ใน เรื่ อ ง
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ประเภท

ของภัย 

ระดับความเส่ียงภัย 

ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทำใหเกิด      

ความเส่ียงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 

การลดความเส่ียง 

จากสาธารณภัย 

 

เส่ียงสูง เส่ียง        

ปานกลาง 

เส่ียงต่ำ 

 อัคคีภัย 

- มีการฝกการปองกัน

และบรรเทาสาธารณ

ภัยด าน อัค คีภั ย เป น

ประจำ 

สารเคมี

และวัตถุ

อันตราย 

 

- - หมูท่ี 1 - มีเสนทางในการคมนาคมขนสง - มี แ ผน ป ฏิ บั ติ ก าร

ป อ ง กั น แ ล ะ แ ก ไข

ปญหาภัยจากสารเคมี

และวัตถุอันตรายของ 

อปท. 

- มีการฝกการปองกัน

และบรรเทาสาธารณ

ภั ย เพ่ื อป อ งกันและ

แก ไขปญหาสารเคมี

และวัตถุอันตราย 

  
 (3) แนวทางปฏิบัติในการสรางความรูความเขาใจเรื่องการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย           
เพ่ือนำไปสูการปฏิบัติ 

 องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกไดกำหนดใหมีสรางความรูความเขาใจเรือ่งการลดความเสี่ยง            
จากสาธารณภัยเพ่ือนำไปสูการปฏิบัติ ดังนี้ 
    (3.1) สรางความรูความเขาใจใหแกประชาชนและทุกภาคสวนไดรับทราบความเสี่ยงของพ้ืนท่ี
ตนเอง เพ่ือใหมีความตระหนัก เขาใจความเสี่ยงในพ้ืนท่ีรูเทาทันภัย และเตรียมความพรอมรับมือกับสาธารณภัย      
ในการวางแผนและการลงทุนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยการสนับสนุนใหสื่อประชาสัมพันธ     
ทุกแขนงมีบทบาทในการรณรงคประชาสัมพันธเพ่ือปลูกฝงจิตสำนึกดานความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน เชน 
การใชถนนอยางปลอดภัย การใชอุปกรณไฟฟาภายในบาน การเตรียมการในการรับมือ สาธารณภัย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสื่อประชาสัมพันธท่ีสามารถเขาถึงประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือ 
อินเตอรเน็ต 
     (3.2) จัดทำ ปรับปรุง และพัฒนาคูมือการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk 
Assessment Guideline) โดยใหหนวยงานภาคในระดับทองถ่ิน ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยรวมกับ     
ผูมีสวนไดสวนเสียในภาคสวนตางๆ ไดรับรูความเสี่ยงของพ้ืนท่ี  
    (3.3) สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรเครือขายในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย          
ทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และอาสาสมัครตาง ๆ มีสวนรวมในการ
รณรงคในเรื่องความปลอดภัยอยางตอเนื่อง 

 



 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก พ.ศ. 2564-2570   หนา 34 

   

 

 
 

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมุงเนนการปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงใหมและลดความเสี่ยงท่ีมี
อยูเดิมดวยมาตรการและวิธีการท่ีหลากหลายในการปองกันและลดความลอแหลม เปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพ         
ในการเตรียมความพรอมในการเผชิญเหตุ รวมท้ังฟนฟูใหกลับคืนสภาพไดอยางรวดเร็วและดีข้ึนกวาเดิม      
โดยพิจารณาเลือกใชวิธีการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) แนวทางปฏิบัติในการหลีกเล่ียงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เชน 
   (1.1) ย าย ท่ีตั้ งชุมชน  ห มูบ านและอาคารสถาน ท่ีออกนอกพ้ืน ท่ี เสี่ ยงต อการเกิด 
สาธารณภัย หรือการออกแบบโครงสรางและใชวัสดุในการกอสรางท่ีมีความคงทนและปลอดภัย 
   (1.2) กำหนด/จัดทำโซนนิ่ง เพ่ือวางแผนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
   (1.3) จัดทำผังเมือง โดยคำนึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความเสี่ยงจากสาธารณภัย    
และมีการบังคับใชอยางเครงครัด พรอมท้ังจัดทำกฎระเบียบมาตรฐานดานความปลอดภัยในชุมชนท่ีอยูอาศัย 
  (2) แนวทางปฏิบัติในการปองกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยง (Risk Prevention and Mitigation)  
 ดำเนินการปองกันและลดผลกระทบ โดยดำเนินการท้ังท่ีใชโครงสราง และไมใชโครงสราง    
เพ่ือขจัดหรือลดโอกาสท่ีสาธารณภัยจะสรางผลกระทบตอบุคคล ชุมชนหรือสังคม เพ่ือเตรียมการดาน
ทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและความพรอมไวรองรับสถานการณสาธารณภัยท่ีอาจเกิดข้ึน ท้ังการปองกัน 
บรรเทาและระงับภัยใหมีความพรอมท่ีจะเผชิญสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 (2.1) มาตราการเชิงใชโครงสราง 
   การปองกันและลดผลกระทบโดยใชโครงสราง หมายถึง การใชสิ่งกอสรางท่ีมนุษยสรางข้ึน 
เชน อาคาร เข่ือน กำแพง อางเก็บน้ำ ฝาย เหมือง เสนทางคมนาคมเพ่ือสงกำลังบำรุง ปายสัญญาณ ฯลฯ   
เพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซ่ึงจะตองพิจารณาใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีวาควรใชการปองกัน
แบบใดจึงจะเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยนั้น  
ๆ ประกอบดวย 
     (1) จัดหาพ้ืนท่ีรองรับน้ำและกักเก็บน้ำ เชน อางเก็บน้ำ เข่ือน สระน้ำ ทำนบ เหมือง 
ฝาย รวมท้ังการขุดลอกคูคลอง แหลงน้ำสาธารณะท่ีตื้นเขิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไวใชในฤดูแลง     
และการระบายในฤดูฝน  
     (2) กอสรางกำแพง ผนัง หรือรอดักตะกอน เพ่ือปองกันการเออลนหรือสูญเสียพ้ืนดิน    
จากการกัดเซาะชายฝงของทะเลและแมน้ำ 
    (3) เสริมความแข็งแรงของโครงสรางบาน อาคาร ใหสามารถตานทานแรงจากลมพายุ 
     (4) กรณีการกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยตองใหมีความม่ันคงแข็งแรง
และมีระบบความปลอดภัยสำหรับผูใชอาคาร ท้ังนี้ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม รวมท้ังขอกำหนดและกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ 
     (5) กอสราง/ปรับปรุงเสนทางเพ่ือการสงกำลังบำรุง หรือเสนทางไปสถานท่ีหลบภัยใหใช
การไดตลอดเวลา 
   
(2.2) มาตราการท่ีไมใชโครงสราง 
   การปองกันและลดผลกระทบโดยไมใชโครงสราง เปนการดำเนินการเพ่ือชวยทำให     
การดำเนินงานในการปองกันและลดผลกระทบจากภัยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  เชน การใชมาตรการดาน
กฎหมายควบคุมมาตรฐานการกอสราง การจัดสรรการใชประโยชนท่ีดิน การอบรมวิศวกรในการกอสราง   

กลยุทธท่ี 2 พัฒนามาตรการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
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(1) กําหนดเขตพ้ืนท่ีและจัดกลุมท่ีตั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพ่ือหลีกเลี่ยง
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย เชน การวางแผนการใชท่ีดิน การจัดทำแผนท่ีเสี่ยงภัย การกําหนดมาตรฐาน ความปลอดภัยของ
กิจกรรมตาง ๆ การกำหนดโซนนิ่ง เปนตน 

(2) เสริมสรางความแข็งแรงของตลิ่ง ปลูกตนไม ไมพุม หญาแฝก ปองกันชุมชนริมนํ้า  
(3) ปรับแผนการเกษตรเพ่ือกระจายความเสี่ยง เชน ปลูกปาตนไม ปลูกไมคลุมหนาดิน  

กันดินพังทลาย ทำแนวปลูกแบบขวาง แนะนำพันธุพืชท่ีทนตอแมลงศัตรูพืชและความแหงแลง รวมถึงสงเสริม
การปลูกพืชใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและสภาพภูมิอากาศ เปนตน  

(4) ออกมาตรการท่ีจำเปนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
(5) บังคับใชกฎหมายและการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีกับหนวยงานภาครัฐ    

ในการปองกันไมใหเกิดอัคคีภัย เชน การใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตองแกประชาชนเก่ียวกับ สาธารณภัยตาง ๆ       
ท่ีเกิดจากการกระทำของประชาชนเอง เชน การเผาตอซังขาว การเผาใบออย เปนตน 
    องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ไดนำแนวคิดการลดความเสี่ยงมาใชในการบริหารจัดการ
สาธารณภัย ภายใตการวิเคราะหประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยตาง ๆ ของ อปท. โดยไดจัดทำโครงการ/
มาตราการ/แผนงาน และแนวทางการปองกันและลดผลกระทบจากทุกหนวยงานมาใชในการปองกันและลด
ผลกระทบ  ตามภัยประเภทตาง ๆ และบรรจุไวในแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน/แผนพัฒนาทองถ่ิน 

  (3) แนวทางปฏิบัติในการถายโอนความเส่ียง (Risk Transfer) ไดแก 
   (3.1) สนับสนุนการสรางระบบประกันภัย โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เชน กรมธรรม
ประกันภัย ซ่ึงเปนการตกลงทำสัญญารวมกันระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัยท่ีอีกฝายตกลง         
จะจายเงินจำนวนหนึ่งตามกำหนดระยะเวลาท่ีไดตกลงกันไวกับอีกฝายหนึ่ง ซ่ึงเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนจะไดรับ
คาสินไหมชดเชยบางสวนหรือท้ังหมดจากผูรับประกันภัย และสงเสริมใหประชาชนซ้ือระบบประกันภัยดังกลาว 
   (3.2) สนับสนุนการออกพันธบัตรสาธารณภัย (catastrophe/CAT bond) ซ่ึงคือตราสารหนี้      
ท่ีผลตอบแทนอางอิงกับมูลคาความเสียหาย โดยเม่ือเกิดสาธารณภัยท่ีกำหนดไวและมูลคาความเสียหายเกิน
กวาระดับท่ีกำหนดผูออกตราสารจะหักเงินตนหรือดอกเบี้ยตามข้ันตอนท่ีตกลงไว เพ่ือชดเชยกับความเสี่ยง     
ท่ีสูงข้ึนแตหากไมเกิดสาธารณภัยตามท่ีระบุไวในชวงเวลาท่ีกำหนดผูลงทุนก็จะไดรับดอกเบี้ยและเงินตนคืน 
เม่ือครบกำหนด และสงเสริมใหประชาชนซ้ือพันธบัตรสาธารณภัยดังกลาว 

  (4) แนวทางปฏบัิติในการยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) ไดแก 
   (4.1) ฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนเครื่องมือและกิจกรรมในการสราง        
ความพรอมและเพ่ิมศักยภาพของหนวยงานและบุคลากร รวมท้ังเปนการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการ
ความรวมมือ ทำใหทราบจุดบกพรองและชองวางในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือนำไปสูการปรับปรุง
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก และแผนเผชิญ
เหตุสาธารณภัยใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหหมายรวมถึง
การฝก การซักซอม และการฝกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจำเปนของแตละหนวยงานในทุกระดับ 
โดยกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จะมีการประสานและสั่ง
การอำนวยการใหชุมชน/หมูบาน ดำเนินการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอยาง
สม่ำเสมอ เพ่ือเปนการบูรณาการหนวยงานท่ีรับผิดชอบใหพรอมรับสถานการณภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึน โดย
พิจารณาประเภทของภัยท่ีเปนนโยบายเนนหนักของรัฐบาล หรือภัยท่ีมีความเสี่ยงสูง ตามความจำเปนของ
สภาพพ้ืนท่ี 

(4.2) การเตรียมการอพยพ 
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    กำหนดใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลกุด
จอก  จัดทำแผนอพยพ แผนอพยพสวนราชการ หรือวางมาตรการการอพยพ ซ่ึงอยางนอยมีสาระสำคัญ
ประกอบดวย บัญชีจำนวนผูอพยพบัญชีสวนราชการ สิ่งอำนวยความสะดวกในการอพยพ การกำหนดเขตพ้ืนท่ี
รองรับ การอพยพใหอยูในพ้ืนท่ีเหมาะสม การกำหนดเจาหนาท่ีหรือผูรับผิดชอบการอพยพไวใหชัดเจน         
การกำหนดเสนทางอพยพหลักและเสนทางอพยพสำรองสำหรับแตละประเภทภัย รวมท้ังการสำรวจและการ
จัดเตรียมพาหนะ นํ้ามันเชื้อเพลิง แหลงพลังงาน และระบบสื่อสารสำหรับการอพยพ  
    เพ่ือเปนการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนและสวนราชการ          
และสามารถดำเนินการอพยพเคลื่อนยายเปนไปอยางมีระบบสามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชน
ไปสูสถานท่ีปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
         การเตรียมการอพยพ ใหดำเนินการดังนี้ 
           1) จัดทำแผนอพยพในพ้ืนท่ีเสี่ยงจากสาธารณภัยและแผนอพยพสวนราชการ  
           2) จัดหาสถานท่ีปลอดภัยสำหรบัการอพยพประชาชน 
       3) จัดเตรียมเสนทางอพยพหลักและเสนทางสำรองสำหรับแตละประเภทภัย  
       4) จัดทำปายแสดงสัญญาณเตือนภัยบอกเสนทางอพยพไปสูสถานท่ีปลอดภัย 
       5) จัดเตรียมสรรพกำลังหนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือหนวยอพยพ 
       6) จัดเตรียมยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ เชน รถยนตขับเคลื่อน ๔ ลอ         
ไฟฉาย พลุสองสวาง นกหวีด เสื้อชูชีพ ฯลฯ 
       7) จัดประชุมหรืออบรมใหความรูในการชวยเหลือตัวเองเม่ืออยูในภาวะฉุกเฉิน 
      8) จัดใหมีการฝกซอมแผนอพยพจากสาธารณภัย 
       9) จัดทำคูมือการอพยพจากสาธารณภัย ใหประชาชนศึกษา 
    ท้ังนี้ ในการจัดทำแผนอพยพ การอพยพสวนราชการ ใหกำหนดรายละเอียดโดยสำรวจ    
และจัดทำบัญชีจำนวนผูอพยพไวลวงหนา โดยแยกประเภทตามลำดับความเรงดวน การกำหนดเขตพ้ืนท่ี       
รวมพลและพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ การกำหนดเจาหนาท่ีดำเนินการอพยพไวลวงหนา โดยระบุหนาท่ี        
ความรับผิดชอบไวใหชัดเจน การสำรวจยานพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนระบบการสื่อสารสำหรับการ
อพยพ การกำหนดเสนทางอพยพหลัก และเสนทางรองท่ีชัดเจน การกำหนดสถานท่ีปลอดภัยเปนพ้ืนท่ีรองรับ
การอพยพ การกำหนดระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยในการอพยพการอยูอาศัย  
ในพ้ืนท่ีรองรับการอพยพตลอดจนการอพยพกลับ การใหความชวยเหลือ และบริการในการดำรงชีพและระบบ
สขุลกัษณะตามสมควรจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ิมเติมตลอดจนรางระเบียบในการ
ควบคุมการใชสิ่งเหลานี้ 
    นอกจากนี้ ใหแบงการปกครองในพ้ืนท่ีอพยพออกเปนกลุม และจัดทำทะเบียนและจัด
ระเบียบการปกครอง โดยการจัดแบงประเภทของบุคคลตามลำดับเรงดวน เชน ผูปวยทุพพลภาพ คนพิการ 
คนชรา เด็ก และสตรีตามลำดับ และจัดเตรียมพ้ืนท่ีรองรับการอพยพไวลวงหนาใหเปนตามลักษณะ         
ความจำเปน เชน ตองหางจากพ้ืนท่ีอันตราย ไมกีดขวางหรือเหนี่ยวรั้งการปฏิบัติการ เปนพ้ืนท่ีท่ีสามารถ
จัดการดานสุขลักษณะได มีความสะดวกในเสนทางคมนาคม และมีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบ
สาธารณูปโภคตามสมควร 

 (4.3) การเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพิงช่ัวคราว 
ศูนยพักพิงชั่วคราวเปนการแกปญหาท่ีอยูอาศัยชั่วคราวในสถานการณท่ีเกิดสาธารณภัยข้ึน 

ซ่ึงรัฐตองมีการเตรียมแผนรับมือตอจากการอพยพในภาวะฉุกเฉิน โดยกำหนดอาคารท่ีจะใชเปน ศูนยพักพิง
ชั่วคราวไวและการบริหารจัดการในศูนยพักพิงชั่วคราว เพราะจะมีผลโดยตรงตอการดำรงชีวิตและศักดิ์ศรีกับ
ผูประสบภัยท่ีเขาพักพิง ท้ังนี้ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
มีแนวทางปฏิบัติสำหรับเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราวท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพควรประกอบดวย
อยางนอย ดังนี้  
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(4.4.1) จัดหาสถานท่ีตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว โดยกองอำนวยการปองกันและบรรเทา        
สาธารณภัย อปท. ตองดำเนินการคัดเลือกสถานท่ีตั้งจากการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะ           
กลุมเปราะบาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ไมเสี่ยงตอการเกิดซ้ำ มีการคมนาคมท่ีสะดวก มีความพรอม            
ของสาธารณูปโภค เชน ประปา ไฟฟา รวมท้ังตองกำหนดนโยบายในการเปดและปดศูนยพักพิงชั่วคราวใหชัดเจน  

(4.3.2 ) กำหนดให มีปจจัยความจำเปนข้ันตํ่าของศูนยพักพิงชั่วคราวท่ี เหมาะสม           
ตามมาตรฐานสเฟยร  

(4.3.3) จัดการภายในศูนยพักพิงชั่วคราว ใหกําหนดผูรับผิดชอบภายในศูนยพักพิง
ชั่วคราว ตามโครงสรางแผนการบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว ไดแก ผูจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว ซ่ึงอาจ
เปนไดท้ังหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูนำชุมชน หรือผูอำนวยการโรงเรียน (กรณีโรงเรียน
เปนศูนยฯ) ท้ังนี้ ศูนยพักพิงชั่วคราวอาจมีโครงสรางภายในแบงเปนฝายปฏิบัติการและฝายอำนวยการตาม
ความเหมาะสม  

(4.3.4) ใหมีการบริหารจัดการขอมูลผูอพยพ โดยมีการเก็บบันทึกขอมูลท่ีจำเปน 
ประกอบดวย ขอมูลประชากร ขอมูลสวนบุคคล และขอมูลดานธุรการ โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
เปนหนวยงานหลักในการจัดทำแผนบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว 
 (4.4) แผนบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)  

 แผนการบริหารความตอเนื่อง เปนแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉินใน
สถานการณเม่ือเกิดภัยตาง ๆ เชน ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอองคกร ฯลฯ ซ่ึงจาก
สภาวะวิกฤต หรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาวสงผลใหหนวยงานหรือองคกรตองหยุดชะงักการดำเนินงานหรือไม
สามารถใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง ดังนั้น หนวยงานสวนราชการหรือองคกรตาง ๆ จึงตองจัดทำ
แผนการบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ข้ึน เพ่ือเปนแผนรองรับการดำเนินภารกิจ
ของหนวยงานหรือองคกรในชวงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน เพ่ือใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง 
เชนเดียวกับในชวงภาวะปกติ ซ่ึงจะชวยใหสามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอหนวยงานหรือ
องคกรได แผนการบริหารความตอเนื่องควรมีสาระสำคัญ ดังนี ้
   (1) วัตถุประสงคของแผนการบริหารความตอเนื่อง 
   (2) ขอบเขตสถานการณความเสี่ยงภัย เชน แผนรับมือสถานการณภัยจาก
อุทกภัย/อัคคีภัย/แผนดินไหว ฯลฯ 
   (3) กำหนดสถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง 
   (4) กำหนดข้ันตอนการปฏิบัติ 
        - บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน เชน ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล 
ทีมกูชีพกูภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบรอย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณและข้ันตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรพัยากรท่ีจำเปนและเหมาะสมตอสถานการณ 
        - ข้ันตอนการฟนฟูหนวยงานหลังผานพนวิกฤต 
 (4.5) การแจงเตือนภัย 
  การแจงเตือนภัย (Warning) เปนการดำเนินการแจงเตือนภัยเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือเตรียมความพรอม การปองกัน และการลดผลกระทบ      
โดยการใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับสาธารณภัยและการแจงเตือนภัยท่ีรวดเร็วไปยังพ้ืนท่ีและกลุมเปาหมาย 
เพ่ือใหหนวยงานและประชาชนเตรียมความพรอมรับมือกับสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนไดอยางทันทวงที          
ท้ังนี้ การแจงเตือนภัยจะหมายรวมถึงการแจงเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) ตั้งแตการใหขอมูลขาวสารท่ี
เปนประโยชนและทันเหตุการณผานชองทางตาง ๆ ไปยังหนวยงาน/องคกร และประชาชน เพ่ือใหหนวยงาน
และ/หรือบุคคลท่ีกำลังเผชิญความเสี่ยงตอการเกิดสาธารณภัยสามารถกระทำการอยางใดอยางหนึ่ง (ติดตาม 
วิเคราะห และประเมินสถานการณ) โดยระบบเตือนภัยแบบครบวงจร (End-to-End Warning System)      
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จะมุงเนนกระบวนการดำเนินการตั้งแตตนทางในการวิเคราะห ประเมินความเสี่ยง เพ่ือแจงเตือนไปยัง
หนวยงานและประชาชนใหมีความพรอมในการรับมือกับสาธารณภัยและสามารถอพยพไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัยได
อยางมีประสิทธิภาพ ผานชองทางสื่อสารตาง ๆ ท่ีไดจัดเตรียมไว  
   (4.5.1) แนวทางปฏิบัติของระบบการเตือนภัย ดำเนินการจัดหา ติดตั้ง และ
พัฒนาโครงสรางระบบเตือนภัย ระบบสื่อสารและโครงสรางพ้ืนฐานดานการเตือนภัยในการพัฒนาการแจง
เตือนภัย วิเคราะหขอมูลสาธารณภัยและการสงขอมูลท่ีถูกตองรวดเร็วไปยังสวนราชการ หนวยงานท่ีเก่ียวของ             
และประชาชนซ่ึงการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการแจงเตือนและเฝาระวังภัยท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย    
4 องคประกอบหลัก ตามแผนภาพท่ี 4-1 ไดแก 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

แผนภาพท่ี 4-1 องคประกอบสำคัญของระบบการเตือนภัย 

 (1) การรับรูและเขาใจความเสี่ยง (Risk Knowledge) โดยการเก็บรวบรวมขอมูล 
วิเคราะหขอมูลท่ีเปนระบบ และคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของภัยอันเนื่องจากปจจัยอ่ืน ๆ เชน การขยายตัวของ
เมือง ฯลฯ มาใชในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือนำมาสนับสนุน/ตัดสินใจในการแจงเตือนภัยให
ตรงกับพ้ืนท่ีท่ีจะไดรับผลกระทบเม่ือสาธารณภัยเกิดข้ึนการประเมินความเสี่ยงไมควรดำเนินการเพียงครั้งเดียว
ควรมีการปรับปรุงตามระยะเวลา โดยข้ึนอยูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม กาลเวลา และบริบทของพ้ืนท่ี 
 (2) การติดตามสถานการณและการพยากรณ (Monitoring and Forecasting) 
เปนข้ันตอนในการเฝาระวัง ติดตามสถานการณ และการวิเคราะหคาดการณสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึนเชิง
พ้ืนท่ีในแตละระดับ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม แบบจำลองการวิเคราะหขอมูลจำนวนมาก (Data 
Analytical BIG DATA) และปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI) เพ่ือใหการคาดการณ มีความ
ถูกตอง แมนยำ ครอบคลุม และรวดเร็ว 
 (3 ) การแจงเตือนภัยและการสื่อสาร (Dissemination_and Communication)    
ตองจัดทำขอความ หรือคำแจงเตือนท่ีชัดเจน เขาใจงาย และเกิดประโยชนตอชุมชน/ประชาชนมากท่ีสุด (เวลา
ท่ีจะเกิดสาธารณภัย ระยะเวลาการเกิด พ้ืนท่ีท่ีจะไดรับผลกระทบ แนวทางการปฏิบัติและการเตรียมพรอม ฯลฯ) 
เพ่ือใหประชาชนไมเกิดความสับสนและสามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกวิธี รวมท้ังจะตองจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐาน
ระบบสือ่สาร (Communication Infrastructure) และระบบ/อุปกรณเตือนภัยใหครอบคลุมพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 
 (4 ) ความตระหนักรูและการตอบสนองตอการแจงเตือนภัย (Public 
Awareness and Response Capability) เม่ือชุมชน/ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับขอความ/สัญญาณแจงเตือนแลว
ตองรูเทาทันภัยโดยตระหนักถึงความปลอดภัย การปองกันและเตรียมความพรอมรับมือกับสาธารณภัยที่จะ
เกิดขึ้น ตั้งแตการสรางความเขมแข็งในชุมชน การปองกันและลดผลกระทบ ความสามารถจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน ตลอดจนการอพยพไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัย  
   (4.5.2) แนวทางปฏิบัติการแจงเตือนภัย เนื่องจากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะ          
ภัยธรรมชาติมีระยะเวลาในการเกิดท่ีแตกตางกัน ดังนั้น ในการแจงเตือนภัยใหพิจารณาระยะเวลาของการแจง
เตือนภัยตามแตละประเภทของสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก กำหนดกระบวนการเตือนภัย 
ดังนี้ 
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 (1) การเฝาระวัง ติดตามสถานการณ 

1) จัดชุดเฝาระวังและติดตามสถานการณ เพ่ือทำหนาท่ีเฝาระวัง      
และติดตามสถานการณขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนตลอด 24 ชั่วโมง 
พรอมท้ังประสานการปฏิบัติกับกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขางเคียง 

2) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณธรรมชาติ ขอมูล
สถานการณและการแจงขาว การเตือนภัยจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป          
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุทกศาสตร       
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมท้ังสื่อตาง ๆ เพ่ือรวบรวมขอมูล วิเคราะห เฝาระวัง ประเมิน
แนวโนมการเกิดภัย 

3) จัดทีมประชาสัมพันธ เพ่ือใหขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบ
ถึงระยะเวลา ภาวะท่ีจะคุกคาม (อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน) เปนระยะ ๆ เพ่ือปองกันความต่ืนตระหนก     
และความสับสนในเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึน และใหความสำคัญกับผูท่ีตองชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ เชน ผูพิการ 
ท้ังนี้ ความถ่ีของการแจงขาวเตือนภัยข้ึนอยูกับแนวโนมการเกิดภัย 

4) จัดใหมีอาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังและติดตามสถานการณ
ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง และแจงขาว เตือนภัยระดับชุมชน ทำหนาท่ีติดตาม เฝาระวังปรากฏการณ
ธรรมชาติท่ีมีแนวโนมการเกิดภัย แจงขาว เตือนภัยแกชุมชน และรายงานสถานการณใหกองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก โดยใชระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจงเตือน
ภัยของชุมชน 

การติดตามขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณท่ีอาจสงผลใหเกิดสาธารณภัย รวมท้ัง
ทำหนาท่ีเฝาระวัง ใหขอมูลขาวสารแกประชาชน โดยกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอกแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร วิเคราะห และประเมินสถานการณจากขอมูลขาวสารท่ี
ไดรับและตรวจสอบขอเท็จจริงของขอมูล เพ่ือตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 

รายงานสถานการณภัยและผลการปฏิบัติใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทา         
สาธารณภัยอำเภอและจังหวัดทราบเปนระยะ ๆ เพ่ือประสานและสนับสนุนการปฏิบัติรวมกัน 

(2) การแจงเตือนลวงหนา 
  เปนการแจงขอมูลขาวสารท่ีบงชี้วา มีแนวโนมท่ีจะเกิดสาธารณภัยข้ึนใน

พ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงภัยไปยังสวนราชการ หนวยงาน และกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละ
ระดับ และประชาชน เพ่ือใหติดตามขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ ระยะเวลาสำหรับ
การแจงเตือนลวงหนาข้ึนอยูกับสาธารณภัยแตละประเภท โดยใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก เปนหนวยประสานงานในการจัดวางแนวทาง มาตรการ และข้ันตอนการ
ปฏิบัติรวมกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการเฝาระวัง ติดตามสถานการณ เผยแพรประชาสัมพันธ และแจกจายขอมูล
ขาวสาร เพ่ือใหการแจงเตือนลวงหนาท่ีมีมาตรฐานเปนรูปแบบเดียวกันซ่ึงสะดวกตอการรับทราบและทำความเขาใจ 
กับขอมูลท่ีไดรับ   

(3) การแจงเตือนภัย  
       หากประเมินสถานการณแลวคาดวามีโอกาสเกิดสาธารณภัยมากกวา        
รอยละ 60_ใหมีการแจงเตือนภัยทันทีกับกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับและประชาชน
ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ในการเตรียมความพรอมรับมือกับสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึน โดยมีขอมูลการแจงเตือนภัย ดังนี้ 

 คาดการณระยะเวลา และบริเวณพ้ืนท่ีท่ีจะเกิดสาธารณภัย 
 ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนและความยาวนานของภัย (ระยะเวลา) 
 แนวทางการปฏิบตัิตนของสวนราชการ หนวยงาน และประชาชน 

ในการปองกันตนเองใหปลอดภัยจากสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน ท้ังนี้ ใหนำแนวทาง มาตรการ และข้ันตอนการ
ปฏิบัติจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไปมาเปนแนวทางในการปฏิบัติดวย 

 การเตรียมความพรอมรับมือ เชน อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค  เปนตน 
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 ท้ังนี้ ระยะเวลาในการแจงเตือนลวงหนาข้ึนอยูกับสถานการณและประเภทของ
สาธารณภัย เชน ดินโคลนถลม/น้ำปาไหลหลากอาจมีระยะเวลาในการแจงเตือน 1-2 วัน ในขณะท่ีธรณีพิบัติภัยสึนามิ
จะมีระยะเวลา 1-2 ชัว่โมงในการแจงใหอพยพ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกกำหนดวิธกีารแจงเตือนภัย ดังนี้  
       (1) แจงเตือนผานหนวยงาน โดยใชกลไกระบบการบริหารราชการแจงเตือน        
ผานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก เทศบาล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึง การปกครองทองท่ี ไดแก กำนัน      
และผูใหญบาน หนวยชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัยผานหนวยงานระดับตาง ๆ ไปสูระดับพ้ืนท่ี ใหกับกลุม       
ผูไดรับผลกระทบ และประชาชนท่ัวไป 
      (2) แจงเตือนประชาชนโดยตรง โดยผานทางสถานีโทรทัศน วิทยุชุมชน วิทยุ
สมัครเลน โทรสาร โทรศัพทมือถือ หอกระจายขาว หอเตือนภัย เสียงตามสาย ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน โทรโขง 
นกหวีด หรือสัญญาณเสียงท่ีกำหนดใชเปนสัญญาณเตือนภยัประจำหมูบานหรือตำบล  หรือแอพพลิเคชั่นไลน (Line) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 (4) รับมือและอพยพ หากคาดวาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจะสงผลกระทบ      ตอชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ี ใหผูอำนวยการทองถ่ินสั่งการใหอพยพไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัย หรือพ้ืนท่ีท่ีหนวยงาน
ราชการ มูลนิธิ องคกร หรือเอกชนไดจัดเตรียมไว โดยกำหนดแนวทางและข้ันตอนการปฏิบัติ รวมท้ังแผน
เผชิญเหตุ สำหรับสวนราชการ หนวยงาน และองคกรเอกชน ในการรับมือกับสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน โดยจะ
ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี เชน ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต กองกำลังทหารเปนหนวยงาน
สนับสนุนทรัพยากร ยานพาหนะ เครื่องมือพิเศษ ท้ังนี้ หากเกินศักยภาพท่ีจะรับมือกับสถานการณได ให
รายงานกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอทราบทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการแจงเตือนภัย 

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

 

แจงเตือนผานหนวยงาน  
-  สวนราชการภายในอำเภอ 
-   องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ี 
-  กำนัน/ผูใหญบาน 
-  กลุมผูไดรับผลกระทบ (พ้ืนท่ีเสีย่งภัย) เชน   
กลุมผูประกอบการ 

 



 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก พ.ศ. 2564-2570   หนา 41 

   

แผนภาพกระบวนการแจงเตือนภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
แผนภาพท่ี 4 - 2 : กระบวนการแจงเตอืนภัย 

 (4.5.3) แนวทางปฏิบัติพัฒนาและเช่ือมโยงระบบการแจงเตือนของคนและชุมชน
ในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย เพ่ือทำใหการเตือนภัยมีความแมนยำ นาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

    (1 ) นำเทคโนโลยี  นวัตกรรม มาใชในการพยากรณ  คาดการณ  ติดตาม
สถานการณการเกิดสาธารณภัย 

    (2 ) จัดทำระเบียบปฏิบั ติประจำ (Standard Operating Procedure : SOP)     
ในการแจงเตือนประชาชนเม่ือเกิดคาดวาจะเกิดภัยข้ึนในชุมชน และเสริมสรางขีดความสามารถของเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานในการแจงเตือนภัย 

    (3) จัดวางระบบสือ่สารหลัก อยางนอย 2 ระบบ และระบบสือ่สารสำรอง 
    ระบบสื่ อสารหลัก ท่ีกำหนดไว  คือวิทยุสื่ อสาร เบอรโทรศัพท             

044009825  ชองความถ่ีหลัก ๑๖๒.๕๕๐    

    ระบบสื่อสารสำรองท่ีกำหนดไว คือ ชองความถ่ีรอง  ๑๖๒  .๔๗๕   

MHz และ ๑๕๖ .๒๐๐  MHz 

   (4) เตรียมความพรอมและสรางความตระหนัก รวมถึง ใหประชาชนมีการรับรู
และเขาใจความเสี่ยงจากขอมูลท่ีไดรับ โดยจัดใหมีการฝกอบรม เชน อาสาสมัครแจงเตือนภัยในตำบล  และ
หมูบาน เพ่ือเสริมสรางความเขาใจเก่ียวกับระบบเตือนภัยท่ีมีความแตกตางกันของภัยแตละประเภท เปนตน  
   (5) จัดใหมีการฝกกระบวนการระบบเตือนภัยเพ่ือเปนการทดสอบแผนปฏิบัติการ 
แผนเผชิญเหตุ ข้ันตอน เครื่องมือ อุปกรณ และความพรอมของประชาชนท้ังในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล 
หมูบาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 (4.5.4) แนวทางปฏิบัตเิผยแพรขอมูลขาวสาร ใหนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน  แผนท่ีเสี่ ยงภัย แอพพลิ เคชั่น  จัดทำ Web Service ในการนำเสนอขอมูลและ Mobile 

      เฝาระวัง ติดตาม    
        สถานการณ 

ชีวิตและ
ทรัพยสิน

ของ
ประชาชน 

  การแจงเตือน
ลวงหนา 

    การแจงเตอืนภยั    การรับมือ 
    และอพยพ 

• เฝาระวังสถานการณ 
  สาธารณภัย 
• เฝาระวังการ  
  เปล่ียนแปลงของสภาพ 
  อากาศ 
• เฝาระวังระดับนำ้ใน 
  เขื่อน การระบายนำ้ 
• เฝาระวังระดับนำ้ใน   
  แมน้ำ 
• ติดตามระดับน้ำใน
คลอง  
• ติดตามระดับน้ำทะเล 
• สงขอมูลเขาคลังขอมูล 
  และแลกเปล่ียนขอมูล 
• หนวยปฏิบัติเตรียม  
  ความพรอมเตรียม 
   
 
 
 
 
 

• หนวยงานเฝาระวัง 
  วิเคราะหขอมูล 
• ประเมินความเส่ียงภัย 
• สงผลวิเคราะหเขา 
  คลังขอมูล 
• คาดวามีผลกระทบให 
  ขอมูลแกประชาชนและ 
  หนวยปฏิบัติ 
• หนวยปฏบิัติแจงเตือน 
  ภยัลวงหนาคูขนาน 
• ใหกองอำนวยการ 
  ปองกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย อปท.  
  จัดต้ังศูนยปฏบิัติการ   
  ฉุกเฉิน อปท. 
 
 
 
 
 

• คาดวาผลกระทบ
รุนแรง  
  Command Center  
  สงใหแจงเตือนภัย 
• แจงเตือนประชาชน
ผาน 
  ส่ือและเคร่ืองมือ  
  อุปกรณส่ือสารตางๆ  
• แจงเตือนหนวยปฏิบัติ  
  หนวยปฏิบัติแจงเตือน 
  คูขนาน 
• ประสานภาคเครือขาย  
  เตรียมทรัพยากร 
• ต้ังศูนยพักพิง 
• การแจงยกเลิกการแจง 
  เตือนภยั 
 
 
 
 
 

• อพยพ 
• บริหารจัดการ 
  ศูนยพกัพิง 
• การรายงาน
สถานการณ 
• การจัดการในภาวะ 
  ฉุกเฉนิตามแผนอพยพ 
• การสงผูอพยพกลับ 
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Application เพ่ือเปนชองทางในการใหบริการขอมูล และแจงเตือนภัยใหแกประชาชน และกลุมเปราะบาง   
ผานสมารทโฟน (Smart Phone) หรือแท็บเล็ต (Tablet) หรือระบบอ่ืนท่ีสามารถเขาถึงไดโดยงาย 
 (4.6) เตรียมความพรอมดานทรัพยากรสาธารณภัย 
          (4.6.1) จัดทำแผนและข้ันตอนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใช           
และยานพาหนะ เพ่ือใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
  (4.6.2) จัดใหมีสิ่งของสำรองจายเพ่ือการชวยเหลือผูประสบภัย ไดแก อาหาร เสื้อผา 
เครื่องนุงหม เต็นท ท่ีพักชั่วคราว ยารักษาโรค อุปกรณเครื่องใชท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิต เครื่องจักรกล         
สาธารณภัย อุปกรณเครื่องมือพิเศษสำหรับแตละประเภทภัย วัสดุสิ้นเปลือง รวมท้ังสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ  
  (4.6.3) จัดใหมีการระดมทรัพยากรอ่ืน ๆ เชน คน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี 
ขอมูลสาธารณภัย รวมถึงผูเชี่ยวชาญพิเศษ การเตรียมความพรอมดานทรัพยากรเพ่ือเปนการสรางความเปนหุนสวน
รวมกันของทุกหนวยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน องคกรท่ีไมแสวงหาผลกำไร และมูลนิธิตาง ๆ  
                                (4.6.4) บูรณาการระดมทรัพยากรจากหลายหนวยงานใหมีความพรอมรับมือกับ          
สาธารณภัย ไดแก การประเมินความตองการในการใชทรัพยากรในแตละประเภทภัย การประมาณทรัพยากร        
ท่ีจำเปนตองใช การตรวจสอบสถานะความพรอมใชของทรัพยากร การบำรุงรักษา การฝกทักษะความชำนาญ
ในการใชงานอุปกรณและระบบตาง ๆ การจัดทำฐานขอมูลบัญชีทรัพยากร การวางระบบการจัดสรรทรัพยากร 
รวมท้ังระบบการระดมสรรพกำลัง การวางแผนระบบโลจิสติกส และการจัดทำคูมือปฏิบัติงาน 
  (4.6.5) จัดทำคำของบประมาณเพ่ือการปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม 
การเผชิญเหตุและการจัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการฟนฟูอยางยั่งยืน 
 
 
 
 

เปนการมุงเนนบทบาทการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในฐานะหุนสวนในการปองกันและบรรเทา    
สาธารณภัย ดวยการกำหนดบทบาทของแตละภาคสวนใหมีความชัดเจน เพ่ือสรางการรับรูบทบาท ภารกิจ      
และความรูสึกในความเปนสวนหนึ่งของการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยรวมกัน โดยเปดโอกาสให “รวมคิด       
รวมตัดสินใจ รวมทำ รวมแกปญหา” ตามวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซ่ึงเปนแนวทางในการนำ
เรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภยัเขาสูกระแสหลักในการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศ (Mainstreaming 
Disaster Risk Reduction into Development) และเสริมสรางความเขมแข็งหรือภูมิคุมกันใหแกชุมชน 
สังคม และประเทศตอไป  

ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกไดกำหนดนโยบายการสรางความเปนหุนสวนในการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเปนนโยบายสำคัญของจังหวัด โดยขับเคลื่อนการบูรณาการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยใหนำไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม รวมท้ังใหความสำคัญในการวางแผน และจัดสรร
งบประมาณ  เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน ดังนี้ 

 (1) แนวทางปฏิบัติในการกำหนดใหเปนนโยบายสำคัญของทองถิ่น 
                 (1.1) สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในฐานะหุนสวนในการลดความเสี่ยง        
จากสาธารณภัย ไดแก การรวมจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และระบุแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน            
และสนับสนุนความเปนหุนสวนระหวางรัฐรวมกับเอกชน ในกระบวนการวางแผน และข้ันตอนการจัดสรร
งบประมาณ 
 (1.2) สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณสำหรับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเผชิญเหตุ              
และการฟนฟู เชน งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร เปนตน 

กลยุทธท่ี 3  สงเสริมใหทุกภาคสวนสรางความเปนหุนสวนในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
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 (1.3) สรางความเขมแข็งในการประสานงานระหวางหนวยงาน และการสรางความรวมมือ
ระหวางภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 
 (1.4) จัดทำแผนรองรับการดำเนินภารกิจการใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่องเม่ือเกิด          
สาธารณภัยข้ึน เพ่ือเปนการเรงใหการดำเนินงานหรือการใหบริการแกประชาชนกลับมาใหเหมือนภาวะปกติ 
 (1.5) สงเสริมและสนับสนุนโครงการความรวมมือภาครัฐและเอกชนโดยการใหเอกชนเขามา          
มีสวนรวมกับภาครัฐในการจัดสราง ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการข้ันพ้ืนฐาน 
รวมถึงการใหบริการท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ ใหแกประชาชนภายใตกรอบความเสี่ยงและระยะเวลาท่ีกำหนด          
เชน จัดทำบันทึกขอตกลงระหวางภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาครัฐในการนำนโยบายการลดความเสี่ยง   
จากสาธารณภัยไปสูการปฏิบัติ 

(2) แนวทางปฏิบัติในการรวมเปนหุนสวนในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยของชุมชน 
       ชุมชนมีบทบาทสำคัญเปนอยางมากในการเตรียมความพรอมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

เนื่องจากชุมชนตองอาศัยอยูในพ้ืนท่ีของตนซ่ึงมีความเสี่ยง หากชุมชนไดรับการพัฒนาศักยภาพรวมท้ัง           
มีภูมิปญญาทองถ่ินในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ก็สามารถทำใหชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย      
หรือฟนตัวจากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีแนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยง    
สาธารณภัยของชมุชน ดังนี ้

   (1) การทำความเขาใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใหสำรวจชุมชน         
เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงและศักยภาพ รวมท้ังกลุมเปราะบางของชุมชน แลวนำขอมูลเหลานั้นมาจัดทำเปน  
แผนลดความเสี่ยงภัยของชุมชน 
                 (2) ใชภูมิปญญาทองถ่ินในการเตรยีมพรอมรับมือกับสาธารณภัย 
                 (3) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเม่ือเกิดสาธารณภัยและแผนการฟนฟูชุมชนหลังจากเกิด   
สาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในระดับทองถ่ิน ระดับอำเภอ   
และระดับจังหวัด เพ่ือใหแผนมีการบูรณาการและตอบสนองความตองการชองชุมชนไดอยางแทจริง 
                 (4) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เชน การสรางบานเรือนใหมีความ
เขมแข็งและอยูในพ้ืนท่ีปลอดภัย รวมท้ังมีการเตรียมพรอมในครอบครัวหากตองอพยพออกจากท่ีพักอาศัยเดิม 
                 (5) จัดการฝกอบรมสมาชิกชุมชนอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเปราะบางเพ่ือใหมี
ศักยภาพมากข้ึน 
                 (6) สราง ซอมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนใหชวยลดความรุนแรงจาก 
สาธารณภัย เชน ชุมชนท่ีโดนน้ำทวมบอยอาจมีการสรางฝายชะลอน้ำหรือทำพ้ืนท่ีแกมลิงเพ่ือพักน้ำ เปนตน 
                 (7) เตรียมสิ่งของยังชีพท่ีจำเปนกอนท่ีจะเกิดสาธารณภัย 
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บทท่ี 5 
การปฏิบัติขณะเกิดภัย 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ 

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน เปนการปฏิบัติการเผชิญเหตุเพ่ือบรรเทาความรุนแรงของสาธารณภัย      
รวมทั้งการรักษาขวัญ สรางความม่ันใจ และปฏิบัติหนาที่อยางเปนระเบียบของเจาหนาที่ และประชาชน 
โดยใหยึดถือวาการรักษาชีวิต และทรัพยสินของประชาชนเปนเรื่องเรงดวนลำดับแรก ท่ีจะตองเรงเขาระงับ
เหตุ และใหความชวยเหลือ ท้ังนี้ การจัดการในภาวะฉุกเฉินตองใหความสำคัญ กับมาตรฐาน เอกภาพ ดวยการ
ใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา โดยการจัดโครงสรางองคกรปฏิบัติ ระบบการจัดการ
ทรัพยากร และแบงมอบภารกิจความรับผิดชอบตามความเหมาะสม ทรัพยสิน ทรัพยากร สภาพแวดลอม      
และสังคมใหมีผลกระทบนอยท่ีสุด ดังนั้น ในภาวะปกติจึงตองมีการเตรียมความพรอมไวเพ่ือใหสามารถ     
เผชิญกับเหตุสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนได 

5.1 แนวคิดการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
 5.1.1 มาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
        ใหมีการจัดการในภาวะฉุกเฉินภายใตรูปแบบ ระบบ และความเขาใจท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 
เพ่ือใหการจัดการสาธารณภัยสามารถเชื่อมตอพ้ืนท่ีและภารกิจของหนวยงานตางๆ ไดทันที โดยการนำระบบ
การบัญชาการเหตุการณมาบังคับใชกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีเขาปฏิบัติการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 

 5.1.2 เอกภาพการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
ใหมีการกำหนดลำดับการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน ระหวางหนวยงานตาง ๆ วาจะรับหนาท่ีและ

ภารกิจจากผูใด หนวยงานใดเปนหนวยงานหลักในการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน หนวยงานใดทำหนาท่ี
สนับสนุน รวมท้ังมีการแบงความรับผิดชอบตอสถานการณดวยการกำหนดแนวทางปฏิบัติ (วัตถุประสงค)  
กลยุทธ/ยุทธวิธีท่ีชัดเจน ซ่ึงจะทำใหเจาหนาท่ีจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเขารวมในการเผชิญเหตุสาธารณภัย 
ท่ีเกิดข้ึนสามารถปฏิบัติงานไดเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางรวดเร็ว ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 

 5.1.3 ความยืดหยุนของโครงสรางองคกรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
 ในระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉิน จำเปนตองมีโครงสรางองคกรปฏิบัติท่ีมีความยืดหยุน เพ่ือให
สามารถตอบโตกับเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนไดทุกประเภทและทุกขนาด เนื่องจากตองอาศัยการประสาน         
การดำเนินงานระหวางหนวยงาน ขอบเขตอำนาจหนาท่ี พ้ืนท่ีรับผิดชอบ รวมถึงสาขาวิชาชีพท่ีหลากหลาย 
ดังนั้น โครงสรางขององคกรปฏิบัติจึงตองมีความยืดหยุนสอดคลองกับแตละสถานการณท่ีเกิดข้ึน โดยอาจ
ปรับเปลี่ยนท้ังจำนวนบุคลากร บทบาทหนาท่ี และกิจกรรม 

5.2 เปาประสงค 
5.2.1 เพ่ือยกระดับมาตรฐานระบบจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยาง มีมาตรฐาน ยืดหยุน 

และเปนเอกภาพ โดยบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
5.2.2 เพ่ือใหผูประสบภัยไดรับความชวยเหลือบรรเทาทุกขอยางรวดเร็ว ท่ัวถึง และทันตอเหตุการณ  
5.2.3 เพ่ือลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยใหนอยท่ีสุด 
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5.3 กลยุทธการบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
 
 
   
 การสรางมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินอยางมีเอกภาพ เปนการวางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัย
ท่ีเกิดข้ึนอยางเปนระบบ โดยกำหนดโครงสรางองคกรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ระบบขอมูล การสนับสนุน
การตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการใชแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมเปนมาตรฐานเพ่ือใหการจัดการ     
ในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(1) แนวทางปฏบัิติในการแจงเตือนภัยของหนวยงานภาครัฐในการจดัการสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกไดกำหนดแนวทางปฏิบัติในการแจงเตือนภัยของหนวยงาน

ภาครัฐในการจัดการสาธารณภัย โดยใชแนวทางตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ซ่ึงกำหนด
ระดับของสถานการณสาธารณภัย สำหรับใชเปนกรอบแนวคิดในการแจงเตือนภัย และเพ่ือเปนแนวทางให
หนวยงาน      ท่ีเก่ียวของนำไปปรับใชตามภารกิจ/หนาท่ีของหนวยงานในการจัดการสาธารณภัย โดยกำหนด
ความหมายของสีตามสถานการณของสาธารณภัยไว 5 ระดับ ดังนี้  

 

สีแดง  หมายถึง  สถานการณอยูในภาวะอันตรายสูงสุด ใหอาศัยอยูแตในสถานท่ีปลอดภัย
หรือตองอพยพไปยงัสถานท่ีปลอดภัย และปฏิบัติตามขอสั่งการ 

สีสม  หมายถึง  สถานการณอยู ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจาหนาท่ีกำลังควบคุม
สถานการณ ใหอพยพไปยังสถานท่ีปลอดภัย และปฏิบัติตามแนวทางท่ี
กำหนด 

สีเหลือง หมายถึง  สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโนมท่ีสถานการณจะ
รุนแรงมากข้ึน ใหจัดเตรียมความพรอมรับสถานการณ และปฏิบัติตาม
คำแนะนำ 

สีน้ำเงิน หมายถึง  สถานการณอยูในภาวะเฝาระวัง ใหติดตามขอมูลขาวสารอยางใกลชิด 

สีเขียว หมายถึง  สถานการณอยูในภาวะปกติ ใหติดตามขอมูลขาวสารเปนประจำ  

  (2) แนวทางปฏิบัติในการจัดการเม่ือเกิดสาธารณภัยตามพระราชบัญญัตปิองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 
 (2.1) เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
ดำเนินการดังนี้ 
  (2.1.1) เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขต องคการบริหารสวนตำบลกุด
จอกใหเปนหนาท่ีของผูอำนวยการทองถ่ินของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเขาดำเนินการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และใหแจงผูอำนวยการอำเภอบัวใหญ และผูอำนวยการจังหวัดนครราชสีมา ทราบ
ทันที 
  (2.1.2) กรณีท่ีพ้ืนท่ีท่ีเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยอยูในความรับผิดชอบของ
ผูอำนวยการทองถ่ินหลายคน ผูอำนวยการทองถ่ินคนหนึ่งคนใดจะใชอำนาจหรือปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอนก็ได  
แลวใหแจงผูอำนวยการทองถ่ินอ่ืนทราบโดยเร็ว  
  (2.1.3) กรณีผูอำนวยการทองถ่ินมีความจำเปนตองไดรับความชวยเหลือจาก
เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐท่ีอยูนอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่ของตน ให
แจงใหผูอำนวยการอำเภอ หรือผูอำนวยการจังหวัดแลวแตกรณี เพ่ือสั่งการโดยเร็วตอไป 

กลยุทธท่ี 1 สรางมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินอยางมีเอกภาพ  

 



 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก พ.ศ. 2564-2570   หนา 46 

   

  (2.1.4) ผูอำนวยการในเขตพ้ืนท่ีท่ีติดตอหรือใกลเคียงมีหนาท่ีสนับสนุนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแกผูอำนวยการซ่ึงรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง
นั้น 
  (2.1.5) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน เจาพนักงานท่ีประสบเหตุมีหนาท่ีตองเขาดำเนินการ
เบื้องตนเพ่ือระงับภัยนั้น แลวรีบรายงานใหผูอำนวยการทองถ่ินเพ่ือสั่งการตอไป และในกรณีจำเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได 
ใหเจาพนักงานมีอำนาจดำเนินการใดเพ่ือประโยชนในการคุมครองชีวิตหรือปองกันอันตรายท่ีจะเกิดแกบุคคลได 
  (2.1.6) กรณีเจาพนักงานจำเปนตองเขาไปในอาคาร หรือสถานท่ีท่ีอยูใกลเคียงกับ
บริเวณท่ีเกิดสาธารณภัยเพ่ือทำการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหกระทำไดตอเม่ือไดรับอนุญาตจาก
เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีแลว เวนแตไมมีเจาของหรือผูครอบครองอยูในเวลานั้น หรือเม่ือมี
ผูอำนวยการอยูดวย และหากทรัพยสินนั้นเปนสิ่งท่ีทำใหเกิดสาธารณภัยไดงาย ใหเจาพนักงานมีอำนาจสั่งให
เจาของหรือผูครอบครองขนยายทรัพยสินออกจากอาคารหรือสถานท่ีดังกลาวได หากเจาของหรอืผูครอบครอง
ไมปฏิบัติตามคำสั่ง ใหเจาพนักงานมีอำนาจขนยายทรัพยสินนั้นไดตามความจำเปนแกการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยเจาพนักงานไมตองรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกลาว 
  (2.1.7) ใหผูอำนวยการในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบสำรวจความเสียหายท่ีเกิดข้ึน และทำ
บัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสินท่ีเสียหายไวเปนหลักฐาน พรอมท้ังออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไว
เปนหลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู 
  (2.1.8) ในกรณีท่ีเกิดสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ 4) นายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอำนาจสั่งการผูบัญชาการ ผูอำนวยการ หนวยงานของรัฐ และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหดำเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมตลอด
ท้ังใหความชวยเหลือแกประชาชน โดยมีอำนาจเชนเดียวกับผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ และผูอำนวยการแตละระดับ 

  (3) แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งองคกรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
   (3.1) การจัดตั้งองคกรปฏิบัตใินการจัดการในภาวะฉุกเฉินองคการบริหารสวนตำบลกุด
จอก 

ทำหนาท่ี เปนกลไกท่ี เปน ศูนยกลางการปฏิบัติ ในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Operation Centre : EOC) เพ่ือใหการวิเคราะห ประเมิน ประสานงาน และปฏิบัติภารกิจตางๆ 
ท่ี เก่ียวของในการจัดการเหตุการณหนึ่ งๆ ในภาวะฉุกเฉินมีความเปนเอกภาพ โดยมีองคประกอบ                 
และโครงสรางภายในองคกรท่ีจำเปน เหมาะสม และสอดคลองกับภารกิจระดับการจัดการสาธารณภัย         
ของประเทศในแตละระดับ เพ่ือใหเกิดความคลองตัว มีความยืดหยุน และมีประสิทธิภาพ  
    ท้ังนี้ เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทา        
สาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น (ศปก.อปท.) ข้ึน โดยมี
ผูอำนวยการทองถ่ินเปนผูควบคุมและสั่งการ เพ่ือทำหนาท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับ
เขาสูภาวะปกติ      พรอมท้ังประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และประสาน
ความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการสาธารณภัยทุกข้ันตอน หากในกรณีไมสามารถควบคุมสถานการณสา
ธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลำพัง ใหขอรับ การสนับสนุนจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ในเขตพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง) และ/หรือ กองอำนวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 
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(3.2) โครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 5-1 : โครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น 

หมายเหตุ : โครงสรางดังกลาวสามารถปรับไดตามความเหมาะสมกับสถานการณโดยยึดหลักมาตรฐาน 
เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุนของโครงสรางองคกรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

 (3.2) บทบาทหนาท่ีภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีดังนี้ 
(3.2.1) คณะท่ีปรึกษา/ผูเช่ียวชาญ มีหนาท่ี ใหขอเสนอแนะ คำแนะนำ ขอมูล 

ทางวิชาการ การสังเคราะหแนวโนมสถานการณ และเทคนิคการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับเหตุการณสาธารณภัย 
ท่ีเกิดข้ึน โดยใหคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเปนสำคัญ พรอมท้ังปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ี
ผูอำนวยการทองถ่ินเห็นสมควร 

(3.2.2) ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม มีหนาท่ี ประสานขอมูลเหตุการณกับสวน
ตาง ๆเพ่ือสื่อสารและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชนและสื่อมวลชน รวมท้ังปฏิบัติการ         
ทางจิตวิทยามวลชน  
   (3.2.3) สวนปฏิบัติการ มีหนาท่ี ปฏิบัติการลดอันตรายท่ีเกิดข้ึนโดยเร็ว โดย
รักษาชีวิตและปกปองทรัพยสิน เขาควบคุมสถานการณ  ฟนฟูสูสภาวะปกติ คนหาและกูภัย กูชีพ 
รักษาพยาบาล การแพทยและสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบรอย การจราจร ผจญเพลิง โครงสรางพ้ืนฐาน 
สารเคมี และวัตถุอันตราย กัมมันตรังสี สงกำลังบำรุง การขนสง อพยพ และบริหารจัดการผูเสียชีวิต  
     (3.2.4) สวนอำนวยการ มีหนาท่ี ติดตามสถานการณ  วิ เคราะหแนวโนม
สถานการณ  แจงเตือนภัย รวบรวม ประสานขอมูล และประเมินความตองการและความจำเปนในการ
สนับสนุนทรัพยากร ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใชขอมูลท่ีไดรับจาก

ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ 

ศูนยประสานการปฏิบตั ิ

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 

สวนปฏิบตักิาร สวนอำนวยการ สวนสนับสนุน 

ผูอำนวยการทองถ่ิน 

พ้ืนที่ 

กลุมภารกิจ 

หนวยสถานการณ 

หนวยทรัพยากร 

หนวยเอกสาร 

แผนกการเงิน แผนกบริการ แผนกสนับสนุน 

หนวยจัดหา 

สิ่งอุปกรณ 

หนวยสนับสนุน

ภาคพ้ืน 

หนวยสถานที ่
หนวยพัสด ุ

หนวยจัดซ้ือ จัดจาง 

หนวยการเงิน บัญช ี

หนวยเสบยีง 

หนวยแพทย 

หนวยสื่อสาร 
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- ผูเชี่ยวชาญดานการกูชีพกูภัย  
- ผูอำนวยการโรงเรียนในพื้นที ่
- ผูนำชุมชน เชน ปราชญชาวบาน 
- ฯลฯ 
 

ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ 

สวนปฏิบัติการเปนฐานดำเนินการ พรอมท้ังใหการสนับสนุนสถานท่ีปฏิบัติงานแกกองอำนวยการปองกัน      
และบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดจอก /ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.กุดจอก  
     
 (3.2.5) สวนสนับสนุน มีหนาท่ี ดังนี้ 
                (5.1) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในทุก ๆ ดานท่ีจำเปน เพ่ือใหการ
จัดการในภาวะฉุกเฉินดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว พ้ืนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย 
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การฟนฟู และงานชุมชน 
               (5.2) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในดานงบประมาณ การเงิน      
และการบัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ 
    ท้ังนี้  การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบั ติการฉุกเฉินทองถ่ินรายละเอียดตาม    
แผนภาพท่ี 5-2 : (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี 5-2 : การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น 

 

ผูอำนวยการทองถิ่น 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 

สวนปฏิบัติการ 

- รองนายก คนท่ี ๒ 
- งานปองกันและรักษาความสงบ

เรียบรอย 
- กองชาง 
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตำบล 
- กำนัน 
- ผูใหญบาน 
- สมาชิกสภา อบต. 
- อาสาสมัครตาง ๆ  เชน อปพร. 

/ อสม./จิตอาสาภัยพิบัติ 
 

 

สวนสนับสนุน สวนอำนวยการ 

- ปลัดอบต. 
- สำนักปลัด อบต. 
- ผูใหญบาน 
-  สมาชิกสภา อบต. 
- อาสาสมัครตาง ๆ  เชน      

อปพร. / อสม./จิตอาสาภัย
พิบตัิ 

 
 
 
 
 
 

 

- รองนายก คนท่ี ๑ 
- กองสวัสดิการและสังคม 
- กองการศึกษา 
- กองคลัง 
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
- ผูใหญบาน 
- สมาชิกสภา 
- อาสาสมัครตาง ๆ  เชน อปพร. 

/อสม./จิตอาสาภัยพิบัติ 
 

- สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนอง
บัวสะอาด 

- งานตรวจสอบภายใน 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 
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 (3.3) ผูมีอำนาจหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และผูท่ีเกี่ยวของอยางเปน
เอกภาพและชัดเจนแตละระดับ ตั้งแตระดับประเทศ ระดับจังหวัด อำเภอ และระดับทองถิ่น (ตามแผนภาพท่ี 5-3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

รับผิดชอบในการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยในเขต กทม. 

(มาตรา 32) 

 

แผนภาพที่ 5-3  การกำหนดบุคคลผูมอีำนาจในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                  ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

 
 

สา

ธารณ

ภัย 

ควบคุมและกำกับการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยทัว่

ราชอาณาจักร (มาตรา 13) 

ควบคุมและกำกับการปฏิบัติหนาที่ของ ผอ./รอง ผอ./ผช.ผอ. 

เจาพนกังาน และอาสาสมัคร ไดทั่วราชอาณาจักร (มาตรา 

14) 

รับผิดชอบในการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจงัหวัด 

(มาตรา 15) 

ชวยเหลือ ผอ.จังหวดั และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ ผอ.จว.
มอบหมาย (มาตรา 18) 

ชวยเหลือ ผอ.กทม. ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ

ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ ผอ.กทม.มอบหมาย (มาตรา 35) 

รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสา-

ธารณภัยในเขตของตน และมหีนาที่ชวยเหลือ ผอ.กทม. ตามที่

ไดรับมอบหมาย (มาตรา 36) 

 

รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทา-       

สาธารณภัยในเขตทองถิ่นของตนและมีหนาที่ชวยเหลือ ผอ.

ทองถิ่น ตามที่ไดรับมอบหมาย (มาตรา 20) 

 

รับผิดชอบในการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของ

ตนและมีหนาที่ชวยเหลือ ผอ.จว./ผอ.อ. ตามที่ไดรับ

   

นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมาย 

ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แหงชาติ (รมว.มท.) 

รองผูบัญชาการ (ปมท.) 

ผูอำนวยการกลาง (อ.ปภ.) 

ผอ.จังหวัด (ผวจ.) 

รอง ผอ.จังหวัด (นายก อบจ.) 

ผอ.กทม. (ผว.กทม.) 

รอง ผอ.กทม. (ปลัด กทม.) 

ผูชวย ผอ.กทม. (ผอ.เขต) 

ผอ.อำเภอ. (นายอำเภอ) 

ผอ.ทองถิน่ 
(นายก อบต./นายกเทศมนตรี/นายกเมืองพัทยา) 

ผช.ผอ.ทองถิ่น 

(ปลัด อบต./ปลัดเทศบาล/ปลัดเมอืงพัทยา) 

สาธารณภัย 

่

 

สั่งการให

ดำเนินการ

อยางหน่ึง

อยางใดเพ่ือ

ปองกันและ

บรรเทา    

สาธารณภัย 

/  

ใหความ

ชวยเหลือ

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีท่ี

กำหนด  

(มาตรา 31) 

รับผิดชอบในการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอำเภอ

ของตน และชวยเหลือ ผอ.จว. ตามที่ไดรับมอบหมาย (มาตรา 

19) 

ชวยเหลือผูบัญชาการ มอีำนาจบังคับบัญชาและส่ังการ ตามที่

ผูบัญชาการมอบหมาย (มาตรา 13) 
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(4) แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยและการประกาศเขตใหการชวยเหลือ
ผูประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
  (4.1) การประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย  
          กรณีเกิดสาธารณภัยตามนิยามของมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา       
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 ซ่ึงปรากฏชัดเปนท่ีทราบโดยท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีนั้น ใหมีการประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบ   
สาธารณภัยทันที หรือในกรณีเพ่ือประโยชนตอการจัดการสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีดังกลาวตามขอเท็จจริงท่ีปรากฏ 
และใชเปนหลักฐานยืนยันถึงขอเท็จจริงเก่ียวกับสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหสวนราชการ หนวยงาน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชน สามารถดำเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยไดตามระเบียบกฎหมาย   
ท่ีเก่ียวของก็สามารถออกประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยได โดยมีแนวทางการปฏบิัติ ดังนี ้
       (4.1.1) เม่ือเกิดเหตุสาธารณภัยในพ้ืนท่ีใดใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอและหรือกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล/องคการบริหารสวนตำบล ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและรายงานสถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครราชสมีาทราบ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบภัย 
     (4.1.2) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนและสงผลกระทบตอสาธารณชน และกอใหเกิดอันตราย     
ตอชีวิต รางกาย หรือกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน ในพ้ืนท่ี ใหผูอำนวยการจังหวัด
ประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบภัยสาธารณภัยตามดุลพินิจ โดยมีแนวทางการประกาศ ดังนี ้

(1) ระบุประเภทสาธารณภัย 
(2) สาเหตุการเกิดสาธารณภัย 
(3) ชวงเวลา ท่ีเกิดสาธารณภัย 
(4) พ้ืนท่ีท่ีเกิดสาธารณภัย 
(5) ผลกระทบตอสาธารณชนและกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือกอใหเกิด

ความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน 
เพ่ือประโยชนในการจัดการสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ี กำหนดใหมีการออกประกาศเขตพ้ืนท่ี

ประสบสาธารณภัยไดตามดุลยพินิจ เพ่ือใหสวนราชการ หนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน 
สามารถใหความชวยเหลือผูประสบภยัไดตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 

ระดับ การจัดการ ผูออกประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย 
1 สาธารณภัยขนาดเล็ก  ผูอำนวยการจังหวัด / ผูอำนวยการกรงุเทพมหานคร  
2 สาธารณภยัขนาดกลาง  ผูอำนวยการจังหวัด / ผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร  
3 สาธารณภัยขนาดใหญ  ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิ 
4 สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง  นายกรัฐมนตร ีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  

 

 
ท้ังนี้ ผูประสบภัยอาจขอใหมีหนังสือรับรองพ้ืนท่ีประสบภัย ท้ังท่ีเปนบุคคล และนิติบุคคลได โดยให

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดรูปแบบ แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย 
และหนังสือรับรองผูประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 
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(4.2) การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
    ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน มีวัตถุประสงคเพ่ือใหสวนราชการนำเงินทดรองราชการมาใชจายในการใหความชวยเหลือหรือ
สนับสนุนการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติเปนกรณีเรงดวนตามความจำเปนและเหมาะสม เม่ือเกิดภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินข้ึนในทองท่ีหนึ่งทองท่ีใด โดยมุงหมายท่ีจะบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาของผูประสบภัย
พิบัติ แตมิไดมุงหมายท่ีจะชดใชความเสียหายใหแกผูใด ซ่ึงการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติใหถือปฏิบัติ
ตามระเบียบและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลงักำหนด 

 
เม่ือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดข้ึนในทองท่ีใด ใหผูมีอำนาจดำเนินการประกาศใหทองท่ีนั้น        

เปนเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ดังนี ้
 

พ้ืนท่ี ผูมีอำนาจ 
กรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัด ผูวาราชการจังหวัดรวมกับคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบ                
ภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 
     หากไมสามารถประชุม ก.ช.ภ.จ. ไดทันทวงที และผูวาราชการจังหวัด
เห็นวาความเสียหายดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลัง
กำหนด ก็ให มีอำนาจพิจารณาประกาศเขตการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปกอนไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจาก ก.ช.ภ.จ. 

 การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตองกำหนดพ้ืนท่ี 
และระยะเวลาของการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัตินั้นดวย ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ     
และเง่ือนไขท่ีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 (5) แนวทางปฏิบัติในการตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัย 
                      ใหผูบัญชาการหรือผูอำนวยการใชเกณฑหรือเง่ือนไขดังตอไปนี้ ประกอบการพิจารณา
ยกระดบัการจัดการสาธารณภัย ดังนี้  

เกณฑ/เงื่อนไข ขอมูลที่ใชระบุเงื่อนไข 
(1) พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีใชสอยในลักษณะตาง ๆ ท่ีไดรับผลกระทบ และความเสียหาย 

(1.1) พ้ืนท่ีทางการเกษตรและปศุสัตว  
(1.2) พ้ืนท่ีธุรกิจ อุตสาหกรรม และการประกอบการ  
(1.3) พ้ืนท่ีอยูอาศัย )อนลังคาเรืวนหจำน  (  
(1.4) พ้ืนท่ีทางธรรมชาต ิ

(2) ประชากร จำนวนและลักษณะของประชากรในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบ 
(2.1) จำนวนผูไดรับผลกระทบ  
(2.2) จำนวนผูอพยพ  
(2.3) จำนวนผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวติ 

(3) ความซับซอน ความยากงาย สถานการณแทรกซอน และเง่ือนไขทางเทคนิคของสถานการณ 
(3.1) ความรุนแรงของภัย ความเฉพาะเจาะจงทางเทคนิคของภัย         
การเกิดภัยตอเนื่อง  
(3.2) ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนหรือสงผลกระทบตอสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน สถานท่ี

สำคัญ และเสนทางการให ความชวยเหลือ 
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เกณฑ/เงื่อนไข ขอมูลที่ใชระบุเงื่อนไข 
(3.3) การคาดการณการขยายตัวของภัย พ้ืน ท่ี ท่ีจะเสียหายตอไป  

ระยะเวลาท่ีการดำเนินกิจกรรมปกติที่ตองหยุดชะงัก ระยะเวลาท่ีตอง
ใชในการตอบสนองตอสถานการณ  และระยะเวลาท่ีตองชวยฟนฟู
เบื้องตน 

(4) ศักยภาพดานทรัพยากร ความสามารถในการปฏิบัติงานจากทรัพยากร 
(4.1) กำลังคน ท้ังของหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน พรอมท้ัง

อาสาสมัครหนวยตาง ๆ 
 
(4.2) เครื่องมือ อุปกรณ ยานพาหนะ และอุปกรณพิเศษตาง ๆ ท่ีตองใช

ตามแตลักษณะทางเทคนิคของภัย 
(4.3) ปจจัยยังชีพสำหรับแจกจายแกผูไดรับผลกระทบของหนวยงานหลัก 

และจากการสนับสนุนจากภาคีหลัก 
(4.4) แหลงท่ีมาและจำนวนเงินงบประมาณจากหนวยงานในพ้ืนท่ี 

(5) การพิจารณาตัดสินใจ
ของผูบัญชาการ /
ผูอำนวยการ 

ดุลยพินิจจากการประเมินสถานการณจากเง่ือนไขตาง ๆ 
(5.1) ขอบเขตการปกครอง 
(5.2) การประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัย 

 ท้ั งนี้  ให ใช เกณฑ เง่ือนไขทางดานพ้ืน ท่ี/ประชากร/ความซับซอน/ศักยภาพดานทรัพยากร              
และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผูอำนวยการอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางประกอบกันเปนเกณฑในการ
นำเสนอเพ่ือยกระดับการจัดการสาธารณภัย 
 (6) แนวทางการปฏิบัติในการอพยพ 
        เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ีใด และการอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีนั้นจะเปน
อันตราย ใหผูมีอำนาจตามมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550             
มีอำนาจสั่งอพยพผูซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีนั้น ออกไปจากพ้ืนท่ีอยางเปนระเบียบ ท้ังนี้ ใหดำเนินการอพยพกอนเกิด      
สาธารณภัย และจัดใหมีกำลังเจาหนาท่ีเขารักษาความสงบเรียบรอย เพ่ือปองกันทรัพยสินของประชาชน      
โดยใหผูนำชุมชนและหนวยงานปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 
           (6.1) การอพยพเคลื่อนยาย 
       (6.1.1) การตัดสินใจอพยพ 
       (1) ในเขตองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกกำหนดใหนายกเทศมนตรีองคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอกในฐานะผูอำนวยการทองถ่ิน หรือผูไดรับมอบหมายเปนผูตัดสินใจและควบคุมการ
อพยพประชาชนออกจากพ้ืนท่ีประสบภัย โดยมีปลัดเทศบาลหนองบัวสะอาดในฐานะผูชวยผูอำนวยการ
ทองถ่ินเปนผูชวย 
    (2) ในเขตพ้ืนท่ีหมูบาน กำหนดใหผูใหญบานแตละหมูบานเปนผูตัดสินใจและ
ควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนท่ีประสบภัย โดยมีผูชวยผูใหญบานและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอกเปนผูชวย ทุกข้ันตอนการปฏิบัติตองประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณไปยังนายก
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกในฐานะผูอำนวยการทองถ่ิน  
   (6.1.2) เม่ือไดรับขอมูลขาวสารแจงเตือน ใหแจงประชาชนตองเตรียมตัวไวใหพรอมสำหรับ      
การอพยพ โดยจัดเตรียมกระเปาท่ีมีของมีคา เงินสด เอกสารสำคัญ ของใชจำเปนสวนตัว ยารักษาโรค อาหาร 
น้ำดื่ม เทาท่ีจำเปน รวมท้ังดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวใหอยูในความสงบ กอนออกจากบานเรือนตองปด
บานเรือนใหมิดชิดท่ีสุดเทาท่ีจะทำได และเดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจำชุมชนโดยเร็ว 
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   (6.1.3) หนวยอพยพ ตองศึกษาเสนทางท่ีจะเขาสูพ้ืนท่ีเปาหมาย และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะสำหรับการอพยพใหพรอมปฏิบัติหนาท่ีอยูตลอดเวลา รวมท้ังติดตอประสานงานกับผูนำชุมชนหรือ
ผูนำหมูบานทุกระยะ ประชาสัมพันธใหคำแนะนำในข้ันตอนการอพยพตอผูอพยพ  

(6.1.4) จัดลำดับความสำคัญของผูอพยพ โดยแบงกลุมผูอพยพท่ีตองไดรับการดูแล      
เปนพิเศษ (กลุมเปราะบาง) เชน กลุมผูปวยทุพพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก สตรี ควรไดรับการพิจารณา     
ใหอพยพไปกอน เปนตน กรณีเด็ก บิดาและมารดาควรอพยพไปดวยกันท้ังครอบครัว และควรอพยพเปนกลุม  

(6.1.5) จัดใหมีสถานท่ีปลอดภัยและท่ีพักพิงชั่วคราวแกผูอพยพและเจาหนาท่ี โดยจัด
ระเบียบพ้ืนท่ีพักพิงใหเหมาะสมเปนสัดสวนและมีระบบสุขาภิบาล โดยใหสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล
กุดจอกเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(6.1.6) การบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว และสนับสนุนกิจกรรมดานสังคม
สงเคราะหเพ่ือการฟนฟูดานสังคมและจิตใจใหแกผูประสบภัย และผูประสบปญหาทางสังคม โดยใหโดยใหกอง
สวัสดิการสังคมเทสบาลองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(6.1.7) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพ้ืนท่ีท่ีเกิดสาธารณภัยและพ้ืนท่ีใกลเคียง 
รวมท้ังจัดระเบียบการจราจรในพ้ืนท่ีพักพิงชั่วคราวเพ่ือรองรับการอพยพ เพ่ือเปนการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิต   และทรัพยสินของประชาชนและสวนราชการ และสามารถดำเนินการอพยพเคลื่อนยาย เปนไปอยางมี
ระบบ สามารถระงับการแตกต่ืนเสียขวัญของประชาชนไปสูสถานท่ีปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยให
สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(6.1.8) ใหความชวยเหลือผูอพยพในการขนยายทรัพยสินของใชในพ้ืนท่ีท่ีเกิดสาธารณภัย        
และพ้ืนท่ีใกลเคียงตามท่ีไดรับการรองขอ โดยใหกองชางองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเปนหนวยงานรับผิดชอบ
หลักหากไมเพียงพอประสานหนวยงานทหารในพ้ืนท่ี 

(6.1.9) ใหมีการจัดทำทะเบียนเพ่ือตรวจสอบจำนวนผูอพยพและผูท่ียังติดคางในพ้ืนท่ี   
โดยใหกองคลังองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(6.1.10) จัดใหมีการบริการดานการแพทยและสาธารณสุขในพ้ืนท่ีอพยพ โดยให รพ.สต. 
และโรงพยาบาลในเขตพ้ืนท่ี รวมกันดำเนินการ 

(6.1.11) จัดใหมีระบบการรักษาความสงบเรียบรอยของพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ โดยจัด
กำลังเจาหนาท่ีตำรวจและอาสาสมัครตามความเหมาะสม  

   (6.1.12) จัดใหมีเจาหนาท่ีประสานงานกับเจาหนาท่ีตำรวจในพ้ืนท่ีเพ่ือจัดกำลังดูแล
บานเรือนและทรัพยสินของผูอพยพเปนระยะ ๆ หากกำลังเจาหนาท่ีตำรวจไมเพียงพอ ใหใชกำลังสนับสนุน
จากอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) หรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชน แตหากสถานการณ
ลอแหลมเสี่ยงตอการสูญเสียชีวิตหามเจาหนาท่ี/อาสาสมัครออกปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีเสี่ยงโดยเด็ดขาดจนกวา
สถานการณจะบรรเทาความรุนแรงลง และสามารถเขาไปตรวจในพ้ืนท่ีได โดยไมมีความเสี่ยง พรอมท้ังใหมี   
การประชาสัมพันธใหผูอพยพทราบสถานการณอยางตอเนื่องและท่ัวถึง 

 (6.1.13) จัดหาพ้ืนท่ีรองรับสำหรับการอพยพสัตวเลี้ยง โดยขอใหสำนักงานปศุสัตวอำเภอ
รวมกับกองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกดำเนินการสำรวจ จัดทำบัญชี ประชาชนผูเลี้ยงสัตว 
และผูประกอบการ รวมท้ัง จัดเตรียมยานพาหนะ เครื่องจักรกล สำหรับใชในการอพยพ หากไมเพียงพอให
ประสานงานหนวยงานท่ีมีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ  
  (6.2) การยกเลิกสถานการณ 
  (6.2.1) ใหติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเนื่อง 
พรอมท้ังตรวจสอบขอมูลจากทุกแหลงจนแนใจ และมีการยืนยันความชัดเจนวาสถานการณคลี่คลายกลับ        
สูภาวะปกติแลว ใหผูอำนวยการทองถ่ินรายงานขอมูลใหผูอำนวยการอำเภอทราบ เพ่ือประกาศยุติสถานการณ
สาธารณภัยในพ้ืนท่ี และประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงสถานการณเปนระยะ ๆ เพ่ือปองกันความสับสน 
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พรอมท้ัง ใหมีการยืนยันความชัดเจนถึงการยกเลิกสถานการณ และแจงใหผูอพยพเตรียมพรอมในการอพยพ
กลับสูพ้ืนท่ีอยูอาศัยตอไป 
  (6.2.2) เม่ือไดรับการยืนยันอยางชัดเจนจากผูอำนวยการทองถ่ิน ผูอำนวยการอำเภอ 
ตามลำดับ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหประกาศยุติสถานการณวาสาธารณภัยไดสิ้นสุดลงแลว ใหแจงขอมูล
ดังกลาวใหผูอพยพทราบเพ่ือเตรียมพรอมในการอพยพกลับสูท่ีตั้งตอไป 
  (6.2.3) เม่ือยกเลิกหรือปดศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกใหสง
มอบภารกิจท่ีตองดำเนินการตอใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามภารกิจของหนวยงานนั้นตอไป เพ่ือความตอเนื่อง
ในการปฏิบัติงาน 
 (6.3) การอพยพกลับ 
  เม่ือประชาชนไดรับแจงขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจนใหผูนำชุมชน          
หรือผูนำกลุมอพยพรีบแจงผูอพยพเพ่ือเตรียมความพรอมสำหรับการอพยพกลับและรอรับการแจงจุดอพยพกลับ   
โดยการจัดระเบียบและลำดับกอนหลังของการอพยพกลับอยางเปนระบบไปสู พ้ืน ท่ีอยูอาศัยเดิม              
พรอมท้ังประสานงานกับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 
  
(6.4) การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกแบงประเภทของสวนราชการและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะอพยพมาอยูในพ้ืนท่ีปลอดภัยตามลำดับและความจำเปนเรงดวน พรอมท้ัง
กำหนดพ้ืนท่ีรองรับการอพยพสวนราชการ ครอบครัวสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวลวงหนา 
โดยการดำเนินการอพยพใหเปนไปตามแผนอพยพสวนราชการ เพ่ือใหสามารถบริการประชาชนไดตามปกติ 

  
 
     
 1) แนวทางปฏิบัติในการส่ือสารและโทรคมนาคม 
  (1) การเตรียมความพรอมดานการส่ือสารและโทรคมนาคม 
      การเตรียมความพรอมดานระบบและเครื่องมือสื่อสารองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
มอบหมายใหนายดำรงค ประจิตร เปนผูกำกับดูแลและใชงานความถ่ีวิทยุ ๑๖๒.๕๕๐ เพ่ือใชเปนความถ่ีวิทยุ
กลางสำหรับติดตอประสานงานระหวางหนวยงานของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สำหรับการ
ประสานงาน  ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอ่ืน ๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไมปกติ 
โดยกำหนดให นนายพยุง  หนชัย เปนผูควบคุมดูแลการใชงานภายใน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
 (2) การปฏิบัติงานดานส่ือสารและโทรคมนาคมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
  (2.1) จัดตั้งศูนยสื่อสารและจัดใหมีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารอ่ืน ๆ 
ท่ีจำเปนใหใชงานไดตลอด 24 ชั่วโมง ใหสามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกลาวกับหนวยงานอ่ืนไดตามปกติโดยเร็ว
อยางท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 
  (2.2) ใชโครงขายสื่อสารทางโทรศัพท โทรสาร และวิทยุสื่อสารเปนหนวยงานหลัก 
     หนวยงานหลักท่ีวางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ไดแกองคการบริหารสวนตำบล
กุดจอก  หมายเลขโทรศัพท 044009825   
     หนวยงานสนับสนุน ไดแก เทศบาลเมืองบัวใหญ   หมายเลขโทรศัพท 044  
     
 
 
 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบและเครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหต ุ
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  ๔.๕.๒ หนวยงานสนับสนุน ไดแก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหนวยงาน 

 

นามเรียก
ขาน 

ความถี่
วิทยุ 

โทรศัพท โทรสาร หมายเหตุ 

1 อำเภอบัวใหญ   ๐๔๔ ๖๔๑ ๖๒๘ตอ ๖   

2 สภ.บัวใหญ   ๐๔๔ ๓๓๘ ๑๔๕   

3 รพ.บัวใหญ   ๐๔๔ ๔๖๒ ๙๓๔   

๔ ทม.บัวใหญ  162.550 ๐๔๔ ๔๖๑ ๓๗๐   

๕ อบต.บัวใหญ  162.550 ๐๔๔ ๒๙๒ ๓๘๙   

๖ อบต.ดานชาง  162.550    

7 อบต.หวยยาง  162.550 044 756 262   

8 การไฟฟาภูมิภาค 

สาขายอยบัวใหญ  
  ๐๔๔ ๔๖๑ ๖๘๓   

9 องคกรภาคเอกชน  
มูลนิธิฮุก 31 

  ๑๖๖๙   
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                   การสื่อสารหลัก – โทรศัพท,โทรศัพทเคลื่อนท่ี                                                                                         

                                                          การสื่อสารรอง – วิทยุสื่อสาร,วิทยุชุมชน 
            
                                                                   การสื่อสารสำรอง – วิทยุสมัครเลน 
 
 

  ใหฝายประชาสัมพันธของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก เปนหนวยงานหลัก ดำเนินการ ดังนี้ 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา

สาธารณ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 

โทร. 044-461163 

วิทยุสื่อสาร 162.550 Mhz 

   (ช่องความถี่) 

กองอำนวยการปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยจังหวดั

นครราชสมีา 

โทร. 044-242230 

วิทยุสื่อสาร 162.125 Mhz 
          (ชองความถ่ี)  

 

กองอำนวยการป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยอำเภอบัวใหญ่ 

โทร. 044-461163 

วิทยุสื่อสาร 156.200 Mhz 

  (ช่องความถี่) 

องค์กรภาคเอกชน  

(ชมรม/สมาคม/มูลนธิ)ิ 

ท่ีมีเครื่องมือสื่อสาร 

โทร. ............. 

วิทยุสือ่สาร 145.225 Mhz 

  (ช่องความถี่) 

 

กองอำนวยการป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย 

อบต.กุดจอก 

โทร. 044-009825 

วิทยุสื่อสาร 162.525 MHz 

          (ช่องความถี่)  

 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

อำเภอบัวใหญ่ 

โทร. 044461073 

วิทยุสื่อสาร 163.375 Mhz 

          (ช่องความถี่)  

 

 

กองประปาเทศบาลเมืองบัวใหญ 

โทร.044-461163 

วิทยุสื่อสาร 162.550Mhz 

 

สถานตีำรวจภูธรอำเภอบัว

ใหญ่ 

โทร.044-461299 

วิทยุสื่อสาร 152.375 

  (ช่องความถี่) 

 

โรงพยาบาล/สถานพยาบาลบวัใหญ 

โทร. 044-292045 ตอ 115,116 

1169 

วิทยุสื่อสาร 155.725 Mhz 

          (ชองความถี่)  
 

วทิยุชุมชน..... 

โทร. ............. 

วทิยุสื่อสาร .......... 

  (ช่องความถ่ี) 

 

วิทยุสมัครเล่นอำเภอบัวใหญ่ 

วิทยุสื่อสาร 145.225 Mhz 

  (ช่องความถี่) 
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    (2.1) เผยแพรขาวสารท่ีคาดวาจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยใหสวนราชการและประชาชนไดรับรู
และเขาใจสถานการณ (Situation Awareness) ในทุกระยะการจัดการภัย โดยผานชองทางการสื่อสารท่ีกำหนด
ไว เชน โทรทัศน วิทยุ หอกระจายขาว สื่อสังคมออนไลน ฯลฯ เพ่ือใหประชาชนเขาถึงขอมูลท่ีถูกตอง รวดเร็ว 
เปนปจจุบันและทันตอเหตุการณ ซ่ึงจะชวยสรางความเชื่อม่ัน และลดความตื่นตระหนกท่ีเกิดจากการรับรู     
และความเขาใจท่ีไมถูกตอง 
  (2.2) จัดต้ังศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม (Join Information Center : JIC) ณ พ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงอยู
ภายใตการกำกับ ดูแล ของศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม เพ่ือทำหนาท่ีประสานขอมูลขาวสารสาธารณะ           
ท่ีเก่ียวของกับการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเปนศูนยท่ีอยูใกลชิดกับเหตุการณ สามารถเขาถึง
ขอมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสำหรับสื่อขาวสารทุกประเภทท่ีไดรับ 
การกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพ่ือกระจายขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน และตอเนื่อง 
โดยใหเจาหนาท่ีขอมูลขาวสารสาธารณะควรตองเขามาอยูรวมกันในศูนยประสานขอมูลรวม 
  (2.3) ตรวจสอบยืนยันความถูกตองของขอมูลการเกิดภัยจากกำนัน ผูใหญบาน ผูนำชุมชน 
อาสาสมัครแจงเตือนภัย กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป รวมท้ังหนวยงานท่ี
เก่ียวของกอนแจงเตือนภัยผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด 
  (2.4) ดำเนินการแจงเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยและพ้ืนท่ีขางเคียง โดยสื่อ 
ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณการเตือนภัยท่ีมีอยูของชุมชน เชน วิทยุชุมชน หอกระจายขาว หอเตือนภัย      
โทรโขง เปนตน 
  (2.5) ขอมูลการแจงเตือนภัยนั้นตองชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย เปนขอมูลท่ีบอก
ถึงอันตรายท่ีกำลังเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสิน อันไดแก ลักษณะ ขนาด จุดท่ีเกิดภัย รัศมีความเสียหายตาม
พ้ืนท่ีการปกครอง ชวงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งข้ึนหรือไม และประชาชนตองปฏิบัติอยางไร หรือตองมี
การอพยพหรือไม รวมท้ังวิธีการแจงเหตุ หมายเลขโทรศัพท และการสื่อสารอ่ืน ๆ โดยแจงเตือนภัยจนกวา
สถานการณภัยจะสิ้นสุด 
  (2.6 ) ในกรณีเกิดไฟฟาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไมสามารถใชได                
ใหใชสัญลักษณการเตือนภัย เชน ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอ่ืนท่ีไดมีการซักซอมความเขาใจกับประชาชนไวแลว 

 (3) แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ (Incident Command) 
        ใหนำหลักการของระบบการบัญชาการเหตุการณ  (Incident Command System : ICS)         
มาประยุกตใชเปนเครื่องมือในการสั่งการ ควบคุม และประสาน ความรวมมือของแตละหนวยงานในการ
จัดการในภาวะฉุกเฉิน และเปนระบบปฏิบัติการในการระดมทรัพยากรไปยังท่ีเกิดเหตุเพ่ือใหสามารถปกปอง
ชีวิต ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค โดยใหทุกสวนราชการ 
หนวยงาน และภาคเอกชนใชระบบบัญชาการเหตุการณเปนระบบมาตรฐานในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน       
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ไดกำหนดแนวทางปฏิบัติโดยใชหลักการบัญชาการณเหตุการณไว ดังนี้  
   (3.1) วัตถุประสงคการบัญชาการเหตุการณ  
    (1) ความปลอดภัยท้ังผูประสบภัยและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
    (2) ใชทรัพยากรในการปฏิบัตงิานอยางคุมคา และมีประสิทธิภาพ 
     (3) การจัดการสาธารณภัยมีประสิทธิผล 
    (3.2) การปฏิบัติเม่ือเกิดสาธารณภัย 
          (3.2.1) การรายงานตัวและทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย             
     ใหเจาหนาท่ีเจาพนักงาน และอาสาสมัครตาง ๆ ท่ีมารวมปฏิบัติงานเขารายงานตัวท่ี
ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีเกิดภัย กอนรับมอบภารกิจและพ้ืนท่ีรับผิดชอบไปปฏิบัติ 

(3.2.2) การเขาควบคุมสถานการณ คำนึงถึงหลักการ ดังนี้ 
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     (1 ) การปฏิ บัติ การระยะ 24 ช่ัวโมงแรก  เนนการคนหาผู รอดชีวิต                 
การรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ น้ำดื่ม อาหารปรุงสำเร็จ เสื้อผา ฯลฯ 
       (2) การปฏิบัติการระยะ 24-48 ช่ัวโมง (1-2 วัน) เนนการคนหาผูรอดชีวิต         
และทรัพยสิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค 
เครื่องครัว 
     (3) การปฏิบัติการระยะ 48-72 ช่ัวโมง (2-3 วัน) เนนการคนหาผูรอดชีวิต      
การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะหเบื้องตน เงินชดเชย การคนหาทรัพยสิน     
และขอมูลการใหความชวยเหลือ ฯลฯ 
     (4 ) การปฏิ บัติ การคนหาหลังระยะ 72 ช่ัวโมงข้ึนไป (หลัง 3  วัน 
ข้ึนไป) ใหพิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการคนหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเนนการชวยเหลือชีวิตคนกอน ตามดวย
ทรัพยสิน พรอมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานใหครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกำลังพลเพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง  ฯลฯ 
      (3.2.3) การควบคมุสถานการณและการเผชิญเหตุ 
               เทศบาลไดวางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนอยางเปนระบบ  โดย
กำหนดโครงสรางองคกร ขอมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการใชแนวทางปฏิบัติท่ี
เหมาะสมเพ่ือใหการจัดการในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  
 (1) การรับแจงเหตุและการรายงาน 
     ใหผูรับผิดชอบจัดทำรายงานขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ท้ังดานสถานการณ         
สาธารณภัย ดานการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ดานการใหความชวยเหลือ และดานอ่ืน ๆ ท่ีจำเปน 
โดยคำนึงถึงความถูกตอง ชัดเจน รวดเร็ว โดยใหชุมชน/หมูบานสำรวจความเสียหายและความตองการเบื้องตน
ตามแบบรายงานเหตุดวนสาธารณภัย แลวรายงานตอกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร
สวนตำบลกุดจอก 
 (2) การประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

  (2.1) นำขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน     
  (2.2) กำหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางท่ีดีท่ีสุดและมีความเสี่ยงนอยท่ีสุด 

  (2.3) มีการคาดการณเพ่ิมเติมในเรื่องปจจัยความเสี่ยงท่ีเพ่ิมข้ึน การขอรับการ
สนับสนนุเพ่ิมเติม 
  (2.4) การจัดการขอมูล ใหหัวหนาทีมเปนผูนำในการสอบถามสำรวจขอมูล
สถานท่ี สิ่งท่ีเปนอันตรายตอนักกูภัย พรอมท้ังบันทึกวัน เวลา ชื่อท่ีอยูผู ใหขอมูล และรายงานขอมูล           
ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (ระบุชื่อ อปท.) ทราบ มีการบรรยายสรุปใหลูกทีมทราบ กำหนดพ้ืนท่ีอันตราย พ้ืนท่ี
ปฏิบัติการ พ้ืนท่ีปลอดภัย รวมท้ังตัดระบบตาง ๆ ไดแก แกส ไฟฟา ประปา เปนตน ซ่ึงเปนอันตรายตอนักกูภัย 
   (2.5) การสั่งการ ผูสั่งการตองเปนคนเดียวท่ีสามารถชี้แจงการปฏิบัติได 
การสั่งการตองชัดเจน ไมคลุมเครือ มีความม่ันใจและเด็ดขาด หัวหนาหนวยหรือผูควบคุมชุดปฏิบัติการตองรายงาน
ตัว   ตอผูอยูในเหตุการณ และตอผูบัญชาการเหตุการณ ณ จุดเกิดเหตุ ท้ังกอนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จสิ้น
ภารกิจ 
 (2.6) การรวบรวมขอมูล ไดแก ปญหาอุปสรรคขอขัดของ สาเหตุของการ
เกิดเหตุการณ ผลการปฏิบัติ รวมท้ังแนวทางการแกไขและนำขอเสนอแนะมาวิเคราะห 
         (3) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
            องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกกำหนดโครงสรางองคกรปฏิบัติรับผิดชอบ
ในการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินในแบบโครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบล
กุดจอก(การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑) โดยมีผูอำนวยการทองถ่ินเปนผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(ระบุชื่อ อปท.) มีอำนาจในการควบคุม สั่งการ และบัญชาการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน
ในพ้ืนท่ี หากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกลุกลามขยายเปนวงกวาง ประชาชน
ไดรับผลกระทบจำนวนมาก และผูอำนวยการจังหวัดตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัยของ องคการบริหาร
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สวนตำบลกุดจอกการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ ๒) ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน องคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอกจะรับขอสั่งการจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปปฏิบัติ โดยไดกำหนด
รูปแบบองคกรปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี ตามตารางท่ี 5-1  

ตารางท่ี 5-1  :  รูปแบบองคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพ้ืนท่ี 

ระดับการจัดการ 
สาธารณภัย 

องคกรรับผิดชอบ 
การจัดการสาธารณภัย 

ในภาวะปกติ 
 

องคกรรับผิดชอบ 
ในภาวะฉุกเฉิน 

(เม่ือเกิด 
หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) 

ผูบัญชาการ 
(ผูมีอำนาจ 

ตามกฎหมาย) 

ระดับ 1 
(อำเภอ/เทศบาล     

เขาควบคุมสถานการณ) 

กองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี 
- กอปภ.ทน. .........-.........แหง 
- กอปภ.ทม. .........1........แหง 
- กอปภ.ทต. ......1...........แหง 
กองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 
(กอปภ.อ.)  

- ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน 
  โดย กอปภ.อปท. จัดตั้ง 
- ศู น ย บั ญ ช าก าร เหตุ ก ารณ
อำเภอ  (ศบก.อ.)  
  โดย กอปภ.อ. จัดตั้ง 
 

ผูอำนวยการ
ทองถ่ิน 

ผูอำนวยการ
อำเภอ 

 
     (4) การคนหาและชวยชีวิต 
             - กำหนดเขตและกันเขตพ้ืนท่ีประสบภัย หามไมใหผู ท่ีไมมีหนาท่ีและความ
รับผิดชอบเขาพ้ืนท่ีประสบภัย 
             - สนธิกำลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใช
หนวย กูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย พรอมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ท่ีจำเปนในการกูชีพกูภัย 
             - กรณีมีสถานการณรุนแรง ควรจัดหาอุปกรณท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงมาใชในการกูภัย 
 

ตารางท่ี 5-2 :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

ลำดั
บท่ี 

การปฏิบัต ิ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

1 จัดตั้งศูนยปฏิบัตกิารฉุกเฉินทองถ่ิน  สวน
อำนวยการ 

 

2 รับแจงเหตุและรายงานสถานการณ 
  จัดเตรียมเจาหนาท่ีเพ่ือรับแจงเหตุและรายงานสถานการณใหกองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท.) และกองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอทราบเพ่ือจะไดเสนอ    ผูวาราชการจังหวัด/ผูอำนวยการ
จังหวัด พิจารณาประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย และประกาศเขตพ้ืนท่ีการให
ความชวยเหลือฯ ตอไป            จนกวาสถานการณสิ้นสุด 

สวน
อำนวยการ 

 

3 ออกสำรวจพ้ืนท่ีและประเมินสถานการณ 
จัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วเขาสำรวจพ้ืนท่ีและประเมินสถานการณ เพ่ือวางแผนรับมือกับ
สถานการณภัย 

สวน
อำนวยการ 

 

4 ประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน 
  วิเคราะหและประเมินสถานการณการเกิดสาธารณภัยเพ่ือการตัดสินใจแกปญหา 

สวน
อำนวยการ 
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ลำดั
บท่ี 

การปฏิบัต ิ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พ้ืนท่ีและประชาชนผูท่ีจะ
ไดรบัผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของพ้ืนท่ีในการรับภัย แนวโนม
การเกิดภัยซ้ำข้ึนอีก ภัยท่ีตามมา รวมถึงภัยท่ีมีความซับซอน เพ่ือกำหนดแนว
ทางการตอบโตและการแจงเตือนภยั 

5  บริหารจัดการขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉินอยางถูกตอง ชัดเจน และเปนระบบ  
 

สวน
อำนวยการ 

 

6  แจงเตือนประชาชน 
  (1) ตรวจสอบขอมูลยืนยันความถูกตองของการเกิดสาธารณภัยจากหนวยงานท่ี
เก่ียวของทุกแหลง กอนแจงเตือนผานชองทางการสื่อสารทุกชนดิ  
  (2) ดำเนินการแจงเตือนภัยไปยังชุมชนพ้ืนท่ีประสบภัยและพ้ืนท่ีขางเคียง โดยสื่อ 
ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณเตือนภัยท่ีมีอยูของชุมชน เชน วิทยุชุมชน หอ
กระจายขาว หอเตือนภัย โทรโขง เปนตน 
  (3) ขอมูลการแจงเตือนภัยตองชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย    บงบอก
ถึงอันตรายท่ีกำลังจะเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสิน วิธีการปฏิบัติของ 
ประชาชน รวมท้ังวิธีการแจงเหตุ โดยตองแจงเตือนจนกวาสถานการณภัย จะสิ้นสุด 
  (4) ในกรณีเกิดไฟฟาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไมสามารถใชได 
ใหใชสัญลักษณการเตือนภัย เชน ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอ่ืนท่ีไดมีการซักซอม
ความเขาใจกับประชาชนไวแลว เปนตน 

สวน
อำนวยการ 

 

7 อพยพผูประสบภัย  
กรณีเม่ือเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ี และมีผูอยูอาศัยในพ้ืนท่ีนั้นจะเกิด
อันตราย โดยอพยพเฉพาะเทาท่ีจำเปนแกการปองกันและบรรเทา   สาธารณภัย 
พรอมท้ังรายงานผูอำนวยการทองถ่ิน ผูอำนวยการอำเภอ ตามลำดับ  

สวน
ปฏิบัติการ 

 

8 กำหนดพ้ืนท่ีเตรยีมปฏิบัติการ (Staging Area)  
เปนพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการจัดตั้งข้ึนเพ่ือใชเปนสถานท่ีจัดเก็บและพักรอชั่วคราวของ
ทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)   ท่ีไดมาและพรอมใช 
เพ่ือรอการสั่งใชทรัพยากร  

สวน
อำนวยการ 

 

9 ระดมทรัพยากรเขาสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
  (1) ระดมทรัพยากร ท้ังกำลังคน วัสดุอุปกณ เครื่องมือ เครื่องจักร มายังจุด
รวบรวมทรัพยากรเพ่ือรอรับการมอบหมายภารกิจ ใหพรอมใชตลอด 24 ชั่วโมง 
เพ่ือรอการสั่งใชเขาสนับสนุนการปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย 
  (2) ระดมทรัพยากรเขาพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พรอมท้ังจัดเตรียม 
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และพลังงาน เพ่ือจัดการ
สาธารณภยั 

สวน
สนับสนุน 

 

10 กำหนดและแบงโซนพ้ืนท่ีในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ  

ออกเปน   ๓   โซน ประกอบดวย      

      โซนท่ี ๑ ประกอบดวย หมู ๑, ๒, 3, 4 , 13 มีผูใหญบานรับผิดชอบพ้ืนท่ี 

      โซนท่ี ๒ ประกอบดวย หมู 14 , 5, 6,7  มีผูใหญบาน รับผิดชอบพ้ืนท่ี 

      โซนท่ี ๓ ประกอบดวย หมู  8 , 9, ๑๐, 11,12  มีผูใหญบานรับผิดชอบพ้ืนท่ี 

    หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพ้ืนท่ีไดตามสถานการณและขนาดของพ้ืนท่ี 

สวน
อำนวยการ 
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11 จัดชุดปฏิบัติการเคล่ือนท่ีเร็วเขาปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
  สั่งใหหนวยกูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย เพ่ือควบคุมสถานการณ
ไมใหลุกลามขยายตัวใหเจาหนาท่ี เจาพนักงาน และอาสาสมัครตาง ๆ ท่ีมารวม
ปฏิบัติงานเขารายงานตัวท่ีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
กอนรับมอบภารกิจและพ้ืนท่ีรับผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณในการ
เขาสนับสนุนจัดการสาธารณภัย 

สวน
ปฏิบัติการ 

 

12 การเผชิญเหตุ 
 (1) การปฏิบัติการระยะ 24 ช่ัวโมงแรก ใหความสำคัญในการคนหาผูรอดชีวิต
เปนลำดับแรก ตอดวยการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 (1.1) กำหนดเขตและกันเขตพ้ืนท่ีประสบภัย หามมิใหผูท่ีไมมีหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบท่ีเก่ียวของเขาพ้ืนท่ีประสบภัยโดยเด็ดขาด 

 (1.2) สนธิกำลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว ดังนี้ 
         (1 .2 .1 ) สั่ งการใหหนวยกูชีพ กูภัย ท่ี มี ศักยภาพเขาปฏิบั ติ งาน           

ในพ้ืนท่ีประสบภัย 
         (1 .2 .2) สั่ งการให เจาหนา ท่ี ท่ีรับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร           

ท่ีจำเปนในการกูชีพกูภัย เขาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัย 
        
         (1 .2 .3 ) อพยพประชาชนและสัตว เลี้ ยงตามความจำเปนของ

สถานการณภัย 
                (1.2.4) กรณีพ้ืนท่ีใดเปนพ้ืนท่ีวิกฤต ไมสามารถเขาพ้ืนท่ี     โดยทาง
รถยนตหรือทางเรือได ใหประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอรจากหนวยงาน
ทหารหรือตำรวจในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีใกลเคียงเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยอยางเรงดวน 
                (1.2.5) จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราวแกผูประสบภัยท่ีบานเรือนเสียหาย
อยางเรงดวนเปนลำดับแรก และจัดระเบียบศูนยพักพิงชั่วคราว พรอมท้ังลงทะเบียน
ผูอพยพ 
                (1.2.6) ระดมกำลังแพทยและพยาบาลจากโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพประจำตำบลใกลเคียง เขาชวยปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัย 
                (1.27) กรณีโครงสรางพ้ืนฐานไดรับความเสียหายใหเรงซอมแซม
เสนทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟา และประปา แลวแตกรณี   ใหสามารถใชการ
ไดหรือจัดทำระบบสำรองเพ่ือใหชุดปฏิบัติการสามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได 
                (1.2.8) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพ้ืนฐาน ตลอดจนจัดหาอาหาร
ท่ีปรุงสำเร็จ น้ำดื่ม เครื่องยังชีพท่ีจำเปนใหแกประชาชนและเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน
ในพ้ืนท่ีประสบภัยใหเพียงพอและท่ัวถึง 
  (2) การปฏิบัติการระยะ 24-48 ช่ัวโมง (1-2 วัน) ใหความสำคัญในการคนหา
ผูรอดชีวิตและทรัพยสิน การสืบหาญาติ การจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว การ
รักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค เครื่องครัว ขอมูล
สถานการณ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
        (2.1) สำรวจความตองการของผูประสบภัยในเบื้องตน เพ่ือกำหนดมาตรการ
ชวยเหลืออยางตอเนื่องในชวงระหวางเกิดภัยและจัดทำบัญชี การชวยเหลือ
ผูประสบภัย 
        (2.2) จัดเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ  ท่ีจำเปน
มายังพ้ืนท่ีประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสำรองใหเพียงพอ 

สวน
ปฏิบัติการ 
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        (2.3) จัดสงปจจัยสี่ท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิต เชน อาหาร น้ำดื่ม เครื่องนุงหม 
และยารักษาโรค เปนตน มายังศูนยพักพิงชั่วคราว 
        (2.4) ตรวจสอบเสนทางคมนาคมท่ีไดรับความเสียหายจาสาธารณภัย พรอม
ท้ังติดปายเตือน หรือวางแผนปดก้ันชองทางจราจรใหประชาชนผูใชเสนทางทราบ 
จัดเจาหนาท่ีตำรวจหรืออาสาสมัครอำนวยความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย 
        (2.5) รักษาความสงบเรียบรอยและจัดการจราจรในพ้ืนท่ีประสบภัยและศูนย
พักพิงชั่วคราว 
        (2.6) ตั้งศูนยขอมูลผูประสบภัย เพ่ือรวบรวมและเปนแหลงขอมูลในการติดตอ
ประสานงานใหประชาชนสามารถสอบถามขอมูลผูบาดเจ็บและเสียชีวิตได 
  (3) การปฏิบัติการระยะ 48-72 ช่ัวโมง (2-3 วัน) ใหความสำคัญกับการคนหา
ผูรอดชีวิตอยางตอเนื่องจากปฏิบัติการระยะ 24-48 ชั่วโมงแรก การสืบหาญาติ 
การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะหเบื้องตน อาหาร น้ำดื่ม ยารักษา
โรค เงินชดเชย การคนหาทรัพยสิน และขอมูลการใหความชวยเหลือ มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 
        (3.1) กรณีมีผูเสียชีวิตจำนวนมากใหจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ เก็บรักษา
ศพในระยะแรก (วัดและตูแชศพ) พรอมท้ังใหหนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจชันสูตร
เบื้องตน บันทึกขอมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียมขอมูลท้ังหมดเพ่ือการ
ตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล 
        (3.2) การจัดหนวยบริการประกันสังคมเคลื่อนท่ีและใหบริการทางการแพทย 
        (3.3)  การประเมินสถานการณภัยอยางใกลชิด ตลอดจนประสานการ
ชวยเหลือ รับเรื่องราวรองทุกข ประสานรับขอมูลความเสียหายเบื้องตน ความ
ตองการเบื้องตน 
  (4) การปฏิบัติการระยะ 72 ช่ัวโมง (3 วัน) ข้ึนไป ใหพิจารณาสนับสนุนการ
ปฏิบัติการคนหาระยะ 24 ชั่วโมงแรก (1 วัน) เปนลำดับแรกกอนการปฏิบัติการ
คนหาระยะ 24-48 ชั่วโมง (1-2 วัน) และการปฏิบัติการคนหาระยะ 48-72 
ชั่วโมง (2-3 วัน) ตามลำดับ โดยเนนการชวยเหลือชีวิตคนกอน ตามดวยทรัพยสิน 
พรอมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานใหครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยน
กำลังพลเพ่ือใหสามารถปฏิบัตงิานไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 

13 ปกปองสถานท่ีสำคัญ เชน โรงพยาบาล  โรงเรียน วัด เขตพระราชฐาน แหลง
โบราณสถาน (ถามี) เปนตน และปกปองระบบสาธารณูปโภค  เชน ระบบไฟฟา 
ระบบประปา เปนตน 

สวน
ปฏิบัติการ 

 

14 การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว (กรณีท่ีมีการอพยพ)  สวน
สนับสนุน 

 

15 สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
  สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยและจัดสงปจจัยสี่ท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิต เชน 
อาหาร น้ำดื่ม และเครื่องนุงหม เปนตน ไปยังพ้ืนท่ีประสบภยั 

สวน
สนับสนุน 

 

16 การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือในชวงขณะเกิดภัย องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีสำรวจและจัดทำขอมูลความตองการของผูประสบภัย
ในเบื้องตน และรายงานใหอำเภอเพ่ือประกอบการรองขอการสนับสนุน และนำไป
กำหนดเปนมาตรการและแนวทางในการชวยเหลือ เชน ความชวยเหลือ ดานอาหาร น้ำ
ดืม่ การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน  

สวน
อำนวยการ 

 

17 จดัตั้งศูนยประสานขอมูลรวม (Joint Information Center : JIC)  ศูนยขอมูล  
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ณ พ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงอยูภายใตการกำกับ ดูแล ของศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม เพ่ือทำ
หนาท่ีประสานขอมูลขาวสารสาธารณะท่ีเก่ียวของกับการดำเนินกิจกรรมการจัดการ
เหตุ ฉุกเฉิน และเปนศูนย ท่ีอยู ใกลชิดกับเหตุการณ  สามารถเขาถึงขอมูลท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสำหรับสื่อขาวสารทุกประเภท
ท่ีไดรับการกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพ่ือกระจายขอมูลขาวสารใหเกิดความ
ถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน และตอเนื่อง โดยใหเจาหนาท่ีขอมูลขาวสารสาธารณะ
เขามาอยูรวมกันในศูนยประสานขอมูลรวม 

ประชาสัมพั
นธรวม 

18 -  กรณีมีผูเสียชีวิตจำนวนมาก จัดใหมีการพิสูจนเอกลักษณบุคคลใหเปนไปตามอำนาจ
หนาท่ีการปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแหงชาติ และหรือ ตามบันทึกขอตกลงระหวาง
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
- กำหนดใหมีสถานท่ีรองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตูแชศพ) และการเคลื่อนยายศพ 
หรือนำศพไปตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคลตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียงของอยางเปน
ระบบ 

สวน
ปฏิบัติการ 

 

19 เม่ือสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ียุติแลว ใหผูอำนวยการทองถ่ินรายงานสถานการณสา
ธารณภัยใหผูอำนวยการอำเภอทราบ และเม่ือมีการประกาศหรือยืนยันสถานการณ
สาธารณภัยในพ้ืนท่ียุติลงแลว ใหดำเนินการอพยพประชาชนกลับท่ีตั้งอยาง
ปลอดภัย 

สวน
อำนวยการ 

 

20 อพยพกลับ กรณีสถานการณสาธารณภัยยตุ ิ
  เม่ือไดรับแจงขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนำชุมชน
หรือกลุมผูนำอพยพรีบแจงผูอพยพเพ่ือเตรียมความพรอมในการอพยพกลับไปสูท่ีอยู
อาศัยตอไป โดยจัดระเบียบและลำดับกอนหลังการอพยพกลับ  พรอมท้ั ง
ประสานงานกับเจาหนาท่ีท่ีดำเนินการควบคุมดแูลการอพยพกลับ 

สวน
ปฏิบัติการ 

 

21 หากสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัยซ้ำซอน 
เกินขีดความสามารถของ อปท. ใหรองขอขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินขางเคียงหรืออำเภอ 
  ใหประสานขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทา    สาธารณ
ภัย องคการบริหารสวนตำบลบัวใหญ เทศบาลเมืองบัวใหญ และกองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเพ่ือดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

สวน
อำนวยการ 

 

  
 
   
  (1) แนวทางปฏิบัติในการขอใชเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
       เม่ือเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินข้ึนในพ้ืนท่ีใด ใหผูมีอำนาจดำเนินการประกาศใหทองท่ีนั้น        
เปนเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงคลังวาดวยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และหลักเกณฑวิธีการท่ีเก่ียวของ โดยมีวัตถุประสงค
บรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาของผูประสบภัยพิบัติ แตมิไดมุงหมายท่ีจะชดใชความเสียหายใหแกผูใด 
ท้ังนี้ ตองเปนคาใชจายท่ีจำเปนในการดำรงชีพและความเปนอยูของประชาชน หรือเปนการซอมแซมใหคืนสู
สภาพเดิมอันเปนการบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา โดยไดกำหนดวงเงินทดรองราชการของสวนราชการท่ี
เก่ียวของสำหรับใหความชวยเหลือผูประสบภัยไวในระเบียบนี้ และใหการขอใชวงเงินทดรองราชการดำเนินการ
ตามวิธีการและหลักเกณฑท่ีกำหนดไวในระเบียบใหถูกตอง 

กลยุทธท่ี 3 เสริมสรางระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข 
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  (2) แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA)  
     กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ประเมิน
สถานการณความเสียหายและความตองการความชวยเหลือภายในพ้ืนท่ีประสบภัยตามหลักการดานมนุษยธรรม
ในเบื้องตน (Early Recovery) เปนการใหความชวยเหลือแกผูที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยในชวงของ
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน ขณะที่สถานการณสาธารณภัยกำลังดำเนินอยู โดยมีการประเมินความเสียหาย
ทางกายภาพและการประเมินความตองการรับความชวยเหลือของผู ท่ีไดรับผลกระทบ (Damage and Need 
Assessment)  หรือ DANA เพื่อใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถดำเนินการใหความชวยเหลือไดอยางครอบคลุม 
รวดเร็ว และตรงกับความตองการของผูรับความชวยเหลือในระยะเวลาสั้น ๆ เพ่ือใหผูประสบภัยสามารถ
ดำรงชีวิตในสถานการณ   สาธารณภัยดังกลาวไดอยางปลอดภัย และวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัย 
ในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเอง รวมท้ังความตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติมจากหนวยงาน
ภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล ความ
ชวยเหลือดานสุขภาวะ ท่ีพักพิง อุปกรณยังชีพ เปนตน การประเมินนี้เปนกระบวนการท่ีสำคัญในการ
ปฏิบัติงานดานมนุษยธรรมและการชวยเหลือผูประสบภัยใหอยูรอดปลอดภัย โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
   (2.1) การประเมินเพ่ือวิเคราะหผลกระทบเบื้องตน (initial assessment) ใหดำเนินการภายใน    
3 ชั่วโมงแรก โดยรวบรวมขอมูลมาประเมินและวิเคราะหผลกระทบเบื้องตน (ขอมูลกอนเกิดภัย ขอมูลจาก
หนวยงานตางๆ รายงานจากสื่อตาง ๆ เอกสารสรุปขอมูลสำคัญ) เชน ขอมูลประชากร ขอมูลทรัพยากร ขอมูล
พ้ืนฐานของพ้ืนท่ีประสบภัย ขอมูลดานการเกษตร เปนตน 
   (2.2) การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) ใหดำเนินการทันทีภายหลังจากเกิดสาธารณภัย
ตอเนื่องไป 72 ชั่วโมง โดยเปนการประเมินเพ่ือรวบรวมขอมูลความตองการทรัพยากรท่ีจำเปนทุกๆ ดาน                 
ท้ังผูประสบภัย โครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งแวดลอม  และสิ่งท่ีควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย ลำดับความสำคัญกอน    
และหลังในการใหความชวยเหลือเบื้องตน เพ่ือใหการดำเนินความชวยเหลือมีประสิทธภิาพและทันตอความตองการ
ในภาวะฉุกเฉิน โดยใหความสำคัญกับการชวยชีวิตเปนความเรงดวนในลำดับแรก 
   (2.3) การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) ใหดำเนินการเม่ือภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง 
หรืออยางนอยภายใน 2 สัปดาห ข้ึนอยูกับการเขาถึงพ้ืนท่ีประสบภัย ซ่ึงเปนการประเมินเพ่ือใชในการฟนฟู
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวไดอีกดวย โดยตองประเมินมูลคาความเสียหายในมิติตาง ๆ ทางกายภาพ 
โครงสรางทางสังคม ประมาณการดานการเงิน และเครื่องมือวัสดุอุปกรณท่ีจะตองใชในการใหความชวยเหลือ
อยางตอเนื่องตามความจำเปน ท้ังนี้ จำเปนตองใชผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาดำเนินการประเมินความเสียหาย
และความตองการความชวยเหลือในแตละดาน 
   การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ จะตองมีความเชื่อมโยงกับการ
ตอบสนองความตองการของผูท่ีไดรับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคำนึงถึงปจจัยดานตาง ๆ เชน อายุ 
เพศ เชื้อชาติ  ศาสนา กลุมเปราะบาง 
   เม่ือประเมินความเสียหายและทราบความตองการความชวยเหลือแลว ใหนำขอมูลท่ีไดมาทำ
การวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเองและจัดทำรายงานสรุป
เสนอผูอำนวยการทองถ่ินเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดความเสมอภาคและท่ัวถึงรวมถึงการขอรับ
ความตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติมจากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร น้ำดื่ม              
การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล ความชวยเหลือดานสุขภาวะ ท่ีพักพิง อุปกรณยังชีพ เปนตน 

    ท้ังนี้ ตัวอยางแนวทางปฏบิัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ด (ตัวอยาง) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตน 
ระยะท่ี 1 (Initial Disaster Assessment Form) 
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   (3) แนวทางปฏิบัติในการรับบริจาค 
        หากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
พิจารณาเห็นวามีความจำเปนตองจัดใหมีการรับบริจาคเงินหรือทรัพยสิน เพ่ือชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย         
ใหดำเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้ 
        (1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือ         
ผูประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
        (2) ระเบยีบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 
        (3) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. 2526 
          (4) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาดวยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช ของ
ศูนยรับบริจาคเพ่ือการสงเคราะหผูเดือดรอน พ.ศ. 2547 
       กรณีท่ีบุคคล หนวยงาน หรือองคกรใดจัดตั้งศูนยรับบริจาคเพ่ือชวยเหลือผูประสบ     
สาธารณภัย โดยท่ีบุคคล หนวยงาน หรือองคกรนั้นไมไดรับมอบภารกิจใด ๆ จากกองอำนวยการปองกัน        
และบรรเทาสาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท.) ใหรับผิดชอบคาใชจายในการขนยายและสงมอบสิ่งของบริจาคเอง 
  (4) แนวทางปฏิบัติในการรายงานขอมูล 
            เปนการรายงานขอมูลขาวสารกรณีเกิดสาธารณภัย ใหผูรับผิดชอบจัดทำรายงาน      
พรอมท้ังรายงานขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนท้ังดานสถานการณสาธารณภัย ดานการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย       
ดานการใหความชวยเหลือ และดานอ่ืน ๆ ท่ีจำเปน โดยใหคำนึงถึงความถูกตอง ความชัดเจน และรวดเร็ว     
ตามแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
      (4.1) ใหผูนำชุมชนสำรวจความเสียหายและความตองการเบื้องตน แลวรายงานให           
ศูนยบัญชาการเหตุการณ และรวบรวมความเสียหายและความตองการเบื้องตน 
         (4.2) ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกรายงานสถานการณ   
สาธารณภัย ตอกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัอำเภอ/จังหวัด ตามลำดับชั้นท่ีเหนือข้ึนไป 
        (4.3) ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุด
จอกรายงานสถานการณสาธารณภัยตอกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัอำเภอ/จังหวัด ตามลำดับชั้นท่ี
เหนือข้ึนไป 
     (5) แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว 

  ศูนยพักพิงชั่วคราวเปนสถานท่ีซ่ึงไดจัดเตรียมไวสำหรับผูประสบภัยท่ีจำเปนตองยายออก
จากท่ีอยูอาศัยเดิมเนื่องจากไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยจนไมสามารถอาศัยอยูได ผูบัญชาการเหตุการณ       
จะสั่งการใหดำเนินการเปดศูนยพักพิงข้ึน โดยผูประสบภัยจะอาศัยอยูชั่วคราวจนกวาสถานการณภัยจะยุติ 
หรือท่ีอยูอาศัยเดิมจะไดรับการฟนฟู/มีการซอมสรางใหสามารถอพยพกลับไปอาศัยได  

 ท้ังนี้ การบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราวใหเปนไปตามมาตรฐานของแผนการบริหารจัดการ
ศูนยพักพิง โดยจะตองสามารถตอบสนองความตองการพ้ืนฐานใหแกผูประสบภัยไดอยางพอเพียง                
ท้ังการบริการดานโภชนาการอาหาร และน้ำดื่ม ความปลอดภัย คุณภาพชีวิต สาธารณูปโภค รวมถึงสุขาภิบาล
และสุขอนามัย โดยจะตองดำเนินการ ดังนี้ 

5.1 การเปดศูนยพักพิงช่ัวคราว 
      (1) จัดใหมีการทำทะเบียนผูอพยพอยางละเอียดโดยคำนึงถึงกลุมเปราะบางทางสังคม 

เพ่ือใหทราบความตองการพ้ืนฐาน และความตองการพิเศษของผูอพยพ ท้ังขอมูลประชากร ขอมูลสวนบุคคล 
และรายงานใหศูนยบัญชาการเหตุการณทราบ 

  (2) จัดใหมีอาหาร น้ำดื่ม และความตองการพิเศษอยางพอเพียง เชน นมเด็กทารก 
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  (3) จัดใหมีการกำหนดพ้ืนท่ีอาศัยภายในศูนยพักพิงชั่วคราวโดยคำนึงถึงความปลอดภัย   
ของผูอพยพ  ซ่ึงหมายความรวมถึงขอจำกัดทางการแพทย ประเด็นทางเพศสภาพ และมิติหญิงชายดวย  

     (4) ใหศูนยพักพิงชั่วคราวจัดใหมีระบบสาธารณูปโภค เชน ประปา ไฟฟา เพ่ืออำนวย      
ความสะดวกใหแกผูอพยพ ใหเพียงพอ และท่ัวถึง 

  (5) จัดใหมีระบบการแพทยและสาธารณสุขสนับสนุนภายในศูนยพักพิงเพ่ือดูแลท้ังสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตของผูอพยพ 

5.2 การบรหิารศูนยพักพิงช่ัวคราว   
    (1) คัดเลือกสถานท่ีตั้งศูนยพักพิง โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ไมเสี่ยงตอการเกิดน้ำทวมซ้ำอีก 
ตองมีการคมนาคมสะดวก มีความพรอมของสาธารณูปโภค เชน ประปา ไฟฟา เปนตน เปนพ้ืนท่ีท่ีอยูเหนือ
ระดับน้ำทวม และตองมีพ้ืนท่ีเปนคลังสินคาของบริจาค พ้ืนท่ีสำหรับคลินิก และสำนักงาน  

  (2) การบริหารจัดการขอมูลในศูนยพักพิงเปนสิ่งท่ีสำคัญและจำเปนท่ีสุดของการบริหาร
จัดการศูนยพักพิง โดยขอมูลท่ีจำเปนตองเก็บบันทึก ประกอบดวย ขอมูลประชากรผูอพยพ ขอมูลสวนบุคคล
ของผูอพยพ ขอมูลดานธุรการ  

 (3) การจัดระเบียบศูนยพักพิงชั่วคราวและการอำนวยความปลอดภัย  
     (3.1) ประสานงานลวงหนากับหนวยงานท่ีเปนเจาของสถานท่ีปลอดภัยสำหรับการอพยพ

ในการจัดพ้ืนท่ีใหเหมาะสมกับจำนวนประชาชนท่ีจะอพยพเขามา หากเนื้อท่ีไมเพียงพอจะตองจัดหาสถานท่ี
ปลอดภัยแหงอ่ืนไวรองรับ โดยศึกษาจากฐานขอมูลประชากรในชุมชนหรือหมูบานเปาหมาย  

     (3.2) จัดเตรียมสถานท่ีใหมีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานใหแก ผูอพยพตามมาตรฐานข้ันต่ำ  
    (3.3) จัดแบงพ้ืนท่ีใหเปนสัดสวนของแตละครอบครัวหรือของแตละชุมชนใหเปนระเบียบ 

เพ่ือใหเกิดความสะดวกแกการสื่อสาร การสงเคราะห และการเก็บขอมูล  
    (3.4) จัดระเบียบเวรยามโดยอาจประสานงานขอกำลังจากเจาหนาท่ีตำรวจในพ้ืนท่ีหรือ

ใชกำลังจากหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนหรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชนผูอพยพ เพ่ืออำนวย
ความสะดวกและความปลอดภัยแกผูอพยพ 

 (4) การดูแลความปลอดภัยบานเรือนของผูอพยพ  
     ศูนยพักพิงชั่วคราวควรประสานงานกับเจาหนาท่ีตำรวจในพ้ืนท่ีเพ่ือจัดกำลังสายตรวจ     

ไปดูแลบานเรือนของผูอพยพเปนระยะ ๆ หากกำลังเจาหนาท่ีตำรวจไมเพียงพอศูนยพักพิงชั่วคราวอาจขอรับ
กำลังสนับสนุนจากหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนหรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชนผูอพยพ            
แตสิ่งสำคัญท่ีสุดคือขอมูลสถานการณภัยพิบัติท่ีเปนปจจุบัน ภายหลังจากเสร็จภารกิจควรนำขอมูลกลับมา
รายงานหัวหนาศูนยพักพิงชั่วคราว เพ่ือแจงขอมูล/ขาวสารแกผูอพยพโดยเร็ว จะทำใหผูอพยพหมดความกังวล
ในความปลอดภัยในทรพัยสินของตน 

 (5) การอำนวยความสะดวกแกผูอพยพ 
 ดูแลดานความสะอาดใหถูกสุขลักษณะ จัดใหมีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เชน น้ำบริโภค 

น้ำอุปโภค กระแสไฟฟา ใหเพียงพอกับความตองการ จัดสัดสวนพ้ืนท่ีรักษาพยาบาล พ้ืนท่ีซักลาง พ้ืนท่ีตากผา 
พ้ืนท่ีออกกำลังกาย พ้ืนท่ีสันทนาการ พ้ืนท่ีประกอบศาสนกิจใหสอดคลองกับจำนวนผูอพยพ และการจัดระบบ
รับของบริจาค โดยจัดใหมีสถานีรับบริจาค สำรวจความตองการรับของบริจาค ตามลำดับความสำคัญสำหรับ 
แตละครอบครัว หรือแตละกลุม เม่ือมีของบริจาคมาถึงใหพยายามกระจายแกผูอพยพตามความตองการอยาง
ท่ัวถึงและเปนธรรม 

  (6) การแจงความเคลื่อนไหวของสถานการณ 
ศูนยพักพิงชั่วคราวควรติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณอยางใกลชิดและตอเนื่อง

จากทางสื่อทุกทางและหนวยงานท่ีเก่ียวของ แลวนำขอมูลขาวสารดังกลาวมาแจงแกผูอพยพทุกระยะ เพ่ือให  
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ผูอพยพผอนคลายความวิตกกังวล และเม่ือมีขาวสารยืนยันอยางชัดเจนจากผูบังคับบัญชาถึงการยกเลิก
สถานการณใหรีบแจงผูอพยพเตรียมพรอมในการอพยพกลับสูท่ีตั้งตอไป 

กำหนดใหกองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กรณีเทศบาล)  
หรือสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กรณีองคการบริหารสวนตำบล) เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการบริหาร
ศูนยพักพิงชั่วคราว และประสานงานท่ีเก่ียวของในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ ระบบสื่อสาร 
ระบบสาธารณูปโภค รวมท้ังประสานงานกับกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และจังหวัด        
เพ่ือประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว 

5.3 การปดศูนยพักพิงช่ัวคราว  
 เม่ือสถานการณภัยยุติ และผูอพยพสามารถอพยพกลับไปยังท่ีอยูอาศัยเดิมหรือท่ีอยูอาศัย

ใหมใหดำเนินการ 
 (1) จัดใหมีการแจงการปดศูนยพักพิงชั่วคราวใหผูอพยพทราบลวงหนา พรอมจัดทำทะเบียน 

ผูอพยพกลับอยางเปนระบบ 
   (2) ประสานการเตรียมความพรอมอพยพกลับตามแผนการสงกลับ 
   (3) ให มีแจงประกาศปดศูนยพักพิงชั่วคราวอยางเปนทางการ พรอมท้ังรายงานให           
ศูนยบัญชาการเหตุการณท่ีรับผิดชอบทราบ 
  ท้ังนี้ ในทุกระยะการดำเนินการใหรายงานขอมูลใหผูบัญชาการเหตุการณทราบเปนระยะ 
เพ่ือเปนขอมูลในการบริหารจัดการเหตุการณ จนกวาเหตุการณจะยุติ 

           ให องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเปนหนวยรับผิดชอบหลัก ในการจัดทำคูมือการบริหาร
ศูนยพักพิงชั่วคราว โดยขอความรวมมือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดในการให
คำแนะนำในการจัดทำคูมือการบริหารศูนยพักพิงชั่วคราวใหเปนไปตามมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 6 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

ยุทธศาสตรท่ี 3: การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางย่ังยืน 

  หลังจากภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัยไดบรรเทาลงหรือไดผานพนไปแลว จะเขาสูการจัดการสาธารณภัย   
ในระยะฟนฟู โดยใชกระบวนการฟนสภาพ (Rehabilitation) และซอมสราง (Reconstruction) ซ่ึงเปนการดำเนินการ   
เพ่ือปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีวิต และสภาวะวิถีความเปนอยูของชุมชนท่ีประสบภัย ใหกลับสู
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สภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีข้ึนกวาเดิมตามความเหมาะสม โดยแบงระยะเวลาในการดำเนินการออกเปน         
3 ระยะ ไดแก  
 1) ระยะส้ัน เปนการดำเนินการตอเนื่องจากการคนหาและการบรรเทาหรือการชวยเหลือในภาวะ
ฉุกเฉินไดผานพนไปแลว เปนการใหความชวยเหลือเพ่ือยกระดับวิถีชีวิต และเพ่ือตอบสนองความตองการของผูท่ี
ไดรับผลกระทบ รวมถึงการจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยไมใหเกิดอันตรายหรือสาธารณภัยซ้ำข้ึนอีก           
การประเมินความเสียหายข้ันพ้ืนฐาน การจัดท่ีพักอาศัยชั่วคราว และการใหบริการสาธารณะ  
 2) ระยะกลาง เปนการดำเนินการประสานและสนับสนุนชุมชนท่ีประสบภัยใหอยูในพ้ืนท่ีปลอดภัย 
ฟนฟูหรือสรางสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตข้ึนใหม การฟนฟูเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม รวมท้ังสภาพ
จิตใจ รางกาย และสังคมของผูประสบภยั  
 3) ระยะยาว เปนการดำเนินการตอเนื่องจากระยะกลาง เชน การซอมสรางโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ 
เปนตน ซ่ึงอาจจะใชระยะเวลาในการดำเนินการยาวนาน นับจากเกิดสาธารณภัยไปจนกวาสถานการณจะกลับ
เขาสูสภาวะปกติ และดีกวาหรือปลอดภัยกวาเดิม 

6.1 แนวคิดในการฟนฟู  
 6.1.1 แนวคิดการพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer) 

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยท่ีเปนมาตรฐานไดนำแนวคิด “การพัฒนาใหดีกวา         
และปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer)” มาประยุกตใชในการดำเนินการตาง ๆ มุงให
ความสำคัญกับการลดความเสี่ยงเดิมที่มีอยูและปองกันความเสี่ยงใหมไมใหเกิดข้ึน เพ่ือมุงสูการเปนชุมชน
หรือสังคมท่ีมีความพรอมรับและฟนกลับเร็วตอสาธารณภัยอยางยั่งยืน (Resilience) ประกอบดวย แนวทาง
มาตรการตาง ๆ ทางดานการฟนฟู ไดแก 1) การชวยเหลือผูประสบภัยใหสามารถชวยเหลือตนเองได เพ่ือให
การดำรงชีวิตกลับเขาสูภาวะปกติ โดยไมจำเปนตองพ่ึงพิงความชวยเหลือจากภายนอกแตเพียงอยางเดียว                
2) ผูประสบภัยมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ เพ่ือใหเกิดการยอมรับและมีสวนรวมในข้ันตอนตาง ๆ  ท่ีจะดำเนินการ 
3) การพิจารณาประเด็นความเสี่ยงจากสาธารณภัยในการดำเนินการฟนคืนสภาพ และการสรางใหม
เสมอ โดยมุงเนนการลดความเสี่ยงเดิมที่มีอยูและปองกันความเสี่ยงใหมไมใหเกิดข้ึน 4) การดำเนินการซอม
สรางใหเร็วข้ึนเทาท่ีสามารถทำไดเพ่ือลดผลกระทบท่ีจะเกิดตามมา โดยเฉพาะทางดานการดำรงชีวิต 
(Building Back Faster) 5) การสรางใหมใหมีความมั่นคงแข็งแรงกวาเดิม (Building Back Stronger) 
เพ่ือใหสามารถทนตอสาธารณภัยในอนาคตไดยาวนานข้ึน 6) การใหความสำคัญกับการซอมสรางแกกลุมเสี่ยงท่ีมี
โอกาสไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยมากท่ีสุด (Building Back Inclusively) และ 7) การปรับวิถีชีวิตท่ีไม
คุนเคยใหเปนสิ่งปกติใหม (New Normal) ในการรับมือสาธารณภัยรูปแบบใหมท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต       
ท้ังนี้ หากรัฐสามารถดำเนินการฟนฟูไดตามแนวทางดังกลาวแลว จะสงผลตอการใชงบประมาณในการลงทุน
ดานการฟนฟูท่ีมีประสิทธิภาพและคุมคาอยางแทจริง 

อยางไรก็ตาม การฟนฟูที่ดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม โดยเฉพาะในกระบวนการฟนสภาพ 
และการซอมสรางเปนการดำเนินการท่ีตองใชระยะเวลาในการดำเนินการยาวนาน และมักจะถูกกำหนดไว
เปนสวนหนึ่งในแผนพัฒนาประเทศ ซ่ึงถือเปนมาตรการทางดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยท่ีรัฐจะตอง
ใหความสำคัญในการดำเนินการเปนลำดับตน ๆ เพ่ือสรางความพรอมรับและฟนกลับเร็วใหแกประเทศ              
ดังแผนภาพท่ี 6-1 
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6.1.2 เครื่องมือในการขับเคล่ือนการพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม  
  การประเมินเปนกิจกรรมสำคัญท่ีกำหนดไวในการปฏิบัติงานดานการใหความชวยเหลือ          
ดานมนุษยธรรม เพื่อใหไดขอมูลความตองการความชวยเหลือของผูประสบภัยที่สามารถนำมาวิเคราะห 
ประมวลผลและนำไปประกอบในการดำเนินมาตรการความชวยเหลือตาง ๆ ตามความจำเปนและเหมาะสม 
โดยกระบวนการประเมินตามหลักสากล แบงเปน 2 ระยะ ไดแก 1) กอนเกิดภัย หรือระยะ 0 ในชวงนี้จะเปน
การเตรียมพรอมการประเมินและการวางแผนในการรวบรวมขอมูลกอนเกิดภัย 2) หลังเกิดภัย ประกอบดวย    
ระยะท่ี  1 - ระยะท่ี  4 โดยในระยะท่ี  1 เปนการประเมิน เพ่ือวิ เคราะหผลกระทบเบื้ องตน (Initial 
Assessment) ภายใน 3 วันแรก โดยใชขอมูลทุติยภูมิเปนสวนใหญ ระยะท่ี 2 เปนการประเมินอยางรวดเร็ว 
(Rapid Assessment) ตอจากระยะท่ี 1 เรื่อยไปประมาณ 2 สัปดาห เพ่ือวิเคราะหผลกระทบและดำเนินการให            
ความชวยเหลือบรรเทาทุกขอยางเรงดวน ซ่ึงในระยะท่ี 1 - ระยะท่ี 2 นี้ จะใชแนวทางการประเมินความเสียหาย      
และความตองการความชวยเหลือ (Damage and Need Assessment : DANA) เปนเครื่องมือในการประเมิน 
ทั้งนี้จะมีการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิเพิ่มเติมโดยการสำรวจภาคสนาม หลังจากนั้น ในระยะท่ี 3 - 
ระยะท่ี 4 เปนการประเมินแบบเชิงลึก (In-depth Assessment) ตอเนื่องมาจากระยะท่ี 2 ในรายละเอียดของแต
ละสาขาหรือภาคสวนท่ีไดรับผลกระทบ เพ่ือนำขอมูลการประเมินท่ีไดไปสูกระบวนการวางแผนฟนฟูตอไป        
โดยจะใชแนวทางการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster Need Assessment : PDNA)      
เปนเครื่องมือในการประเมินดังแสดงในแผนภาพท่ี 6-2          

พัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดมิ 

แผนภาพท่ี 6-1 วงจรการจัดการสาธารณภัยสูการพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 
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ดัดแปลงจาก : UNDAC Field Handbook. (2013). 6th Edition.  
แผนภาพท่ี 6-2  กระบวนการประเมินเพ่ือการปฏิบัติงานดานการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม 

6.2 เปาประสงค 

6.2.1 เพ่ือฟนฟูใหผูประสบภัยไดรับการสงเคราะหชวยเหลืออยางรวดเร็ว ท่ัวถึง ตอเนื่อง เปนธรรม 
สอดรับกับความจำเปนในการใหความชวยเหลือ และสามารถกลับไปดำรงชีวิตไดตามปกติ  

6.2.2 เพ่ือใหพ้ืนท่ีประสบภัยไดรับการฟนฟูใหกลับคืนสูสภาวะปกติหรือใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 

6.3 กลยุทธการเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน  

 

  

  

 การประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster Needs Assessment : PDNA) 
เปนเครื่องมือท่ีเก็บรวบรวมขอมูลในรายละเอียดของแตละภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือนำไปวิเคราะห ประมวลผล 
และวางแผนในการดำเนินมาตรการตาง ๆ เพ่ือฟนฟูอยางยั่งยืนตามความจำเปน โดยใชขอมูลความเสียหาย 
ความสูญเสีย ผลกระทบ และความตองการในการฟนฟู 
 (1) แนวทางปฏิบัติในการจัดทำมาตรฐานแบบประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย 
(PDNA) เพ่ือใชเปนกรอบการประเมินความตองการของภาคสวนท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
           กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกสำรวจ
ความตองการของผูประสบภัยและความเสียหายเบื้องตนภายในพ้ืนท่ีประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดย
วิเคราะหผลกระทบจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสาธารณภัยเพ่ือประเมินและวิเคราะหความสามารถของ
ผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเอง ความตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติมจากหนวยงาน

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย  

(Post - Disaster Needs Assessment : PDNA) 
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ภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน 
รวมท้ังจัดทำฐานขอมูล การสำรวจความเสียหาย เพ่ือเปนขอมูลในการฟนฟูและกำหนดกรอบแนวทางในการ
สรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธภิาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
 (1.1) ชุมชน/หมูบาน สำรวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชนตางๆ 
จนถึงระดับครัวเรือน รวมท้ังจัดทำฐานขอมูลการสำรวจความเสียหาย เพ่ือเปนขอมูลในการฟนฟูและกำหนด
กรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  (1.2) องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกสำรวจประเมินความจำเปนในการฟนฟูภายหลังการเกิดสา
ธารณภัย ดังนี้ 
   (1) ขอมูลพ้ืนฐานดานชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
   (2) ขอมูลดานความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉินการชวยเหลือ
จากภายนอก 
   (3 ) ขอมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความออนแอ         
หรือความลอแหลมตอสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
  (1.3) สำรวจและประเมินความจำเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัยควรสำรวจ
ขอมูลดังตอไปนี้ 
   (1) ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย เชน ดานอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช ท่ีพักพิง สุขภาพ 
สุขาภิบาล และสิ่งแวดลอมการประกอบอาชีพ และองคความรู (การชวยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) โดยให
คำนึงถึงการฟนฟูกลุมเปราะบาง (กลุมเด็ก สตรีมีครรภ คนชรา ผูปวย และผูพิการ) ท่ีไดรับผลกระทบจาก      
สาธารณภัยเปนพิเศษ 
   (2 ) ขอมูลการฟนฟู พ้ืนท่ีประสบภัย เชน ท่ีอยูอาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล 
สิ่งกอสรางตาง ๆ การชลประทาน การขนสง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เปนตน 
  (1.4) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
จัดตั้งคณะทำงานประสานกับชุมชน/หมูบาน ใหตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การใหความชวยเหลือ 
และความตองการเบื้องตนของผูประสบภัยโดยเรว็ 
  (1.5) ดำเนินการฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเสียหายในเบื้องตน โดยงบประมาณท่ีอยูในความ
รับผิดชอบ กรณีท่ีเกินขีดความสามารถใหขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
หรืองบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
      (1.6) รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟนฟูไปยังกองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัด เพ่ือขอรับการสนับสนุนในการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะ
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับความเสียหาย (คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 
และคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 
      การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ จะตองมีความเชื่อมโยงกับ
การตอบสนองความตองการของผูท่ีไดรับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคำนึงถึงปจจัยดานตาง ๆ เชน อายุ 
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ และผูพิการ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

(ท้ังนี้ ในการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัยใชแบบประเมินตามภาคผนวก ด และ ภาคผนวก ต) 

(2) แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งระบบและกลไกในการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย 
(PDNA) ให กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท.) จัดใหมีทีมประเมิน 
PDNA ในทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับการประเมิน โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติ (SOP) และคูมือเพ่ือใช
เปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัยแบบบูรณาการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
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(1) แนวทางปฏิบัติในการฟนฟูดานตาง ๆ  

               กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกจัดทำ
แผนฟนฟูท้ังในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยดำเนินการตามหลักการ ดังนี้ 

(1.1) การฟนฟูระยะส้ัน 
  เปนการดำเนินการตอเนื่องจากการคนหา การบรรเทา และการชวยเหลือไดยุติลง เพ่ือ

สนองความตองการท่ีจำเปนของผูประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเรงดวน
หรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการดานการรักษาความปลอดภัยไมใหเกิดอันตรายหรือสาธารณภัย ซ้ำข้ึนอีก 
การประเมินความเสียหายของโครงสรางพ้ืนฐาน การจัดเตรียมท่ีพักอาศัยชั่วคราว และการใหบริการสาธารณะ 
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

    (1.1.1) การสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัยในเบ้ืองตน 
เปนการฟนฟูดานสมรรถภาพทางกายใหแกผูประสบภัย เชน การตรวจรักษา 

ปองกันควบคุมโรค และการฟนฟูความแข็งแรงทางรางกาย เปนตน รวมถึงการฟนฟูดานสภาพจิตใจและจิต
สังคมของผูไดรับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุนและชวยเหลือใหเกิดการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง
ตามความจำเปน โดยใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบลคูขาด และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำ
ตำบลหนองพลวง เปนหนวยงายหลัก โดยดำเนินการ ดังนี้ 

 (1) การชวยเหลือและสงเคราะหผูประสบภัย 
 - แจงใหชุมชน/หมูบาน สำรวจตรวจสอบขอมูลผูประสบภัยและความเสียหาย 

เพ่ือใหความชวยเหลือตาง ๆ ตรงกับขอเท็จจริงตลอดจนสงผูประสบภัยกลับภูมิลำเนา 
 - ใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และองคกรภาคเอกชนในการ

สงเคราะหผูประสบภัยใหเปนไปอยางมีระบบ รวดเร็ว ท่ัวถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ำซอนในการสงเคราะห
ผูประสบภัย 

 - ใหชุมชน/หมูบาน จัดทำบัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสินท่ีเสียหายไว
เปนหลักฐานเพ่ือการสงเคราะหผูประสบภัย พรอมท้ังออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไวเปนหลักฐานในการ
รับการสงเคราะหและฟนฟู 

 - จัดใหมีการรักษาพยาบาลแกผูประสบภัยอยางตอเนื่องจนกวาจะหาย
กลับมาดำรงชีวิตไดตามปกติ รวมท้ังจัดการท่ีพักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแกผูประสบภัย ในกรณีท่ี
ตองอพยพจากพ้ืนท่ีอันตราย 

 - ใหการสงเคราะหแกครอบครัวของผูท่ีประสบภัยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ  
ในกรณีท่ีผูเปนหัวหนาครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไมสามารถประกอบอาชีพตอไปได โดยการให
ทุนการศึกษาแกบุตรของผูประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพใหแกบุคคลในครอบครัว 

 - เลี้ยงดูผูประสบภัยท่ีไมสามารถชวยตัวเองไดในระยะแรก เชน ดูแลเด็ก
กำพรา นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผูสูงอายุท่ีประสบภัย 

(1.1.2) การปองกัน เฝาระวัง และควบคุมโรคระบาด ท้ังคนและสัตว 
(1.1.3) ประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางขวัญและกำลังใจของประชาชนใหคืนสู

สภาพปกติโดยเร็ว 
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(1.1.4 ) รายงานขาวและประชาสัมพันธขาวสารตอสาธารณชนใหทราบ
สถานการณเปนระยะ ๆ 

(1.1.2) การฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย 
เปนการบูรณะท่ีอยูอาศัย โครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ ท่ีไดรับความเสียหายจาก

เหตุการณ สาธารณภัยใหกลับสู สภาพ ท่ีสามารถใชงานได  ท้ั งนี้  ควรใหความสำคัญ กับการฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยตามความเหมาะสมกับสถานการณและการใชงาน หากการบูรณะ
โครงสรางและสิ่งกอสรางหรือการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีตองฟนฟูใหดีกวาเดิม อาจตองใช
เวลาและงบประมาณในการฟนฟู ควรกำหนดแผนงานไวในการฟนฟูระยะยาวตอไป และการฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย
ในระยะเริ่มตนใหปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ทำความสะอาดบานเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน ในพ้ืนท่ีประสบภัย     
และขนยายขยะมูลฝอย 

(2) ให องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกท่ีเกิดเหตุ ดำเนินการฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย 
ปรบัสภาพภูมิทัศน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ 

(3) กรณีท่ีเกินขีดความสามารถของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ให
หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงสรางพ้ืนฐานนั้น ๆ ดำเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการท่ีไดรับความ
เสียหาย ดังนี้ 

   - ทางหลวงแผนดินและเสนทางคมนาคม 
- ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงสีดา และแขวงทางหลวงชนบทคง 
- ระบบไฟฟา ดำเนินการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา สาขา

บัวใหญ และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
- ระบบประปา 

    ดำเนินการโดยการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 
(4) ใหรื้อถอนซากปรักหักพัง และซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสรางพ้ืนฐาน    

และอาคารบานเรือนของผูประสบภัย เพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพไดตอไป 
(5) ซอมแซมสถานท่ีราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน สถานท่ี

ราชการ สถานท่ีทองเท่ียว และสาธารณูปโภคตาง ๆ ใหกลับมาใชงานไดดังเดิม 
(6) พ้ืนท่ีประสบภัย เชน การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบความแข็งแรง      

ของอาคารเบื้องตน การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหลงน้ำอุปโภคบริโภค การจัดทำภูมิทัศน ดำเนินการ
โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา สำนักชลประทานท่ี ๘  โครงการชลประทานจังหวัด
นครราชสีมา องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

(1.2) การฟนฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
   (1.2.1 ) การฟนฟูระยะกลางเปนการดำเนินการตอเนื่องโดยการประสาน             

และสนับสนุนชุมชนท่ีประสบภัย ฟนฟู หรือสรางสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตข้ึนใหม การฟนฟู
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม รวมท้ังสภาพรางกาย จิตใจ และสังคมของผูประสบภัย โดยใหปฏิบัติ ดังนี้ 

         - การฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ ท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิต เชน ประปา 
ไฟฟา ระบบโทรคมนาคม เปนตน 

          - การฟนฟูและเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 
            ใหกองคลังขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเปนหนวยหลักในการฟนฟูและเสริมสราง

ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ท้ังนี้ ใหสามารถรวมมือกับภาคเอกชน ไดแก หอการคา สภาอุตสาหกรรม สมาคม
ทองเท่ียว และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
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   (1.2.2) สำหรับการฟนฟูระยะยาว เปนการดำเนินการตอเนื่องจากระยะ
กลาง   ซ่ึงอาจใชเวลาหลายเดือนหรือหลายปนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุงเนนการกลับสูสภาวะปกติ 
หรือใหดียิ่งข้ึนกวาเดิม โดยหนวยงาน...... (ชื่อหนวยงานท่ีเก่ียวของ) ทำการสำรวจและจัดทำแผนโครงการ เพ่ีอ
วางแผนการฟนฟูพ้ืนท่ีเกิดภัย ใหสามารถรองรับสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดดีกวาและปลอดภัย
กวาเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้

          - ให องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเปนหนวยหลักในการวางแผนและ
ดำเนินกิจกรรมฟนฟูชุมชนรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีสวนรวมกับ
ชุมชน เพ่ือใหมีความพรอมรับมือและฟนกลับอยางรวดเร็ว เปนการดำเนินงานฟนฟูท่ีตอเนื่องจากการบรรเทา
ภัยท่ีเกิดข้ึน  การใหความชวยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟนฟู การระบุและติดตามการแกไขความ
ขัดแยงและการลดความแตกตาง การประยุกตใชหลักการพัฒนาอยางยั่งยืนในการวางแผน และการ
กำหนดการประสาน ความตองการท่ียังไมไดรับการชวยเหลือ 

            - ให มีการบูรณะและการกอสรางท่ีอยูอาศัยท่ี ถูกทำลายและไดรับ     
ความเสียหายใหมหรือพัฒนาท่ีอยูอาศัยถาวร เพ่ือเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยท่ีจะ
รองรับ โดยชุมชนมีสวนในการเสริมสรางความถาวรยั่งยืนและความตานทานตอสาธารณภัยของท่ีอยูอาศัย 
ท้ังนี้ การฟนฟูท่ีอยูอาศัยมุงท่ีจะแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยใหผูประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพ่ือปองกัน
และลดผลกระทบตอสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนอีก 

            - ปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมและทรัพยสินทาง
ประวัติศาสตรในการดำเนินงานตอบโตและฟนฟูท่ีเหมาะสม เพ่ือท่ีจะสงวน อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณ       
ใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาหรือปลอดภัยกวาเดิม 

 
 
 
  การฟนฟูใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer) เปนการนำมาตรการดานการ
ฟนฟู ฟนสภาพ และซอมสราง มาใชเพ่ือวางแผนในการลดความเสี่ยงท่ีมีอยูเดิมและปองกันไมใหความเสี่ยงใหม
เกิดข้ึน และการปรับวิถีชีวิตท่ีไมคุนเคยใหเปนสิ่งปกติใหม (New Normal) รวมถึงการนำผลการศึกษา วิจัย 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนในการฟนฟูอยางยั่งยนื ดังนี้ 
  (1) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูชุมชนและการพัฒนาศักยภาพ 
  จัดใหมีการวางแผนและดำเนินกิจกรรมฟนฟูอยางมีประสิทธิภาพ โดยการมีสวนรวมกับชุมชนเพ่ือให 
มีความพรอมรับมือและฟนกลับอยางรวดเร็ว ซ่ึงเปนการดำเนินงานฟนฟูท่ีตอเนื่องจากการบรรเทาภัยท่ีเกิดข้ึน 
โดยจัดเวทีประชุมหารือเพ่ือบูรณาการกระบวนการวางแผนการฟนฟูใหมีสาระสำคัญ เชน ระบุขอบเขต 
ลักษณะสำคัญของผลกระทบจากภัย การใหความชวยเหลือทางวิชาการในการวางแผนการฟนฟู การระบุ     
และติดตามการแกไขความขัดแยง และการลดความแตกตาง รวมถึงการประยุกตใชหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน
ในการวางแผน และการกำหนดการประสานความตองการท่ียังไมไดรับการชวยเหลือ 
 (2) แนวทางปฏิ บัติ ในการวางแผนและสนับสนุนการฟ นฟูบริการดานสุขภาพ และ                  
การบริการสังคม  
  เสริมสรางความพรอมท่ีจะรับมือ และการฟนกลับสูสภาวะปกติไดอยางรวดเร็วของทองถ่ินใน
การบริการดานสุขภาพ และการบริการดานสังคมของบุคคลและชุมชนท่ีประสบภัย ครอบคลุมถึง 
การสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย  
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 (3) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูท่ีอยูอาศัย 
  จัดใหมีการบูรณะ และการกอสรางท่ีอยูอาศัยท่ีถูกทำลายและไดรับความเสียหายใหม      
หรือพัฒนาท่ีอยูอาศัยถาวร เพ่ือเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยท่ีจะรองรับความตองการ
ของท้ังชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยชุมชนมีสวนในการเสริมสรางความถาวรยั่งยืนและความตานทาน     
ตอสาธารณภัยของท่ีอยูอาศัย ท้ังนี้ ภารกิจสนับสนุนการฟนฟูท่ีอยูอาศัยมุงท่ีจะแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยหลัง
การเกิดสาธารณภัยเพ่ือปองกันและลดผลกระทบตอสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนอีก  

 (4) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 
  เพ่ิมศักยภาพในการดำเนินงานฟนฟูระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหลุลวงเร็วข้ึน โดยจะเก่ียวของ
กับหนวยงานเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีความเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมบริการและประชาชนในภาคสวน
โครงสรางพ้ืนฐานหลายภาคสวน ซ่ึงมีขอบเขตครอบคลุมโครงสรางพ้ืนฐาน สวนหลักและสวนยอยดังตอไปนี้: 
พลังงาน น้ำ เข่ือน การสื่อสาร ระบบการขนสง การเกษตร (การผลิตอาหารและการจัดสง) สถานท่ีทำการของ
รัฐบาล สาธารณูปโภค การสุขาภิบาล วิศวกรรม การควบคุม และระบบอ่ืน ๆ ท่ีสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐาน
ทางกายภาพดานการสื่อสาร รวมถึงสถานท่ีทำการสำหรับการใหบริการ ไดแก ความปลอดภัยสาธารณะ       
การบริการฉุกเฉิน และสถานท่ีพักผอนหยอนใจ เปนตน 
 (5) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  ปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และทรัพยสินทางประวัติศาสตรในการ
ดำเนินงานตอบโตและฟนฟูท่ีเหมาะสม เพ่ือท่ีจะสงวน อนุรักษ บูรณะ และปฏิสังขรณใหกลับคืนสูสภาพเดิม
หรือดีกวาหรือปลอดภัยกวาเดิมตามท่ีชุมชนรองขอการสนับสนุน โดยเปนการกระตุนใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ี
รับผิดชอบในทุกระดับ รวมถึงหนวยงานภาคเอกชนท่ีเปนเครือขายใหการสนับสนุนแผนงานและภารกิจสำคัญ
ตามแผนปฏิบัติการทองถ่ินท่ีกำหนดวิธีการท่ีจะใชทรัพยากรและสมรรถนะเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ชุมชนไดตรงและเพียงพอ 
 (6) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูระบบเศรษฐกิจ 
 สงเสริมและสนับสนุนการพลิกฟนระบบเศรษฐกิจ รวมถึงดานเกษตรกรรมคืนสูสภาวะท่ีม่ันคง 
และพัฒนาโอกาสทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจะสงผลใหชุมชนเกิดความเขมแข็งยั่งยืน และสามารถอยูรอดในเชิง
เศรษฐกิจได  ท้ังนี้ สาธารณภัยไมเพียงแตสรางความเสียหายตอทรัพยสินเทานั้น แตยังเกิดความเสียหายใหกับ
ตลาดสินคาและบริการท้ังหมดอีกดวย ดังนั้น ความรวดเร็วและประสิทธิผลในการพลิกฟนชุมชนใหสามารถ
พ่ึงพาตนเอง และมีความสามารถในการอยูรอดข้ึนอยูกับการปรับตัวอยางรวดเร็วใหเขากับสภาวะตลาดท่ี
เปลี่ยนไป การเปดดำเนินธุรกิจตอเนื่อง และ/หรือ การสรางธุรกิจใหม การดำเนินธุรกิจทำใหมีการจางคนงาน 
การจัดหาบริการใหและตอบสนอง ความตองการของชุมชน รวมถึงการสรางรายไดอีกครั้งซ่ึงเปนการชวยเหลือ
ชุมชน รวมถึงการสนับสนุน ทางการเงินในการฟนฟูดานอ่ืน ๆ ท่ีมีความจำเปนตอการเสริมสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจ การดึงดูดการลงทุนจากภายนอก และบทบาทการมีสวนรวมของภาคเอกชนเปนประเด็นสำคัญ  
ท่ีไมอาจจะมองขามไดในฐานะท่ีเปนรากฐานท่ีสำคัญสำหรับการฟนฟูเศรษฐกิจ 
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    บทท่ี 7 
ยุทธศาสตรที่ 4 : การสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศ 

ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

 จากสถิติสาธารณภัยของโลกแสดงใหเห็นแนวโนมการเกิดสาธารณภัยท่ีมีความรุนแรงและความถ่ีมากข้ึน 
ท้ังการเกิดสาธารณภัยรูปแบบเดิม และภัยคุกคามรูปแบบใหม กอใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสิน 
ทำให การพัฒนาตาง ๆ หยุดชะงัก ส งผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว ประชาคมโลก            
จึงตระหน ักถ ึงความสำค ัญ ในการยกระด ับความร วมม ือในเช ิงหุ นส วนทางยุทธศาสตร (Strategic 
Partnership) เพ่ือดำเนินการไปสูเปาหมายรวมกัน (Common Goals) ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
  ในขณะเดียวกันประเทศไทยจำเปนตองสรางความเปนหุนสวนการจัดการสาธารณภัยและประสาน
ความรวมมือระหวางประเทศดานการใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรมในทุก ๆ ระดับรวมกับประเทศตาง ๆ 
และหนวยงานภาคีเครือขายในระดับสากล โดยการนำแนวคิดกรอบการพัฒนาระดับโลกที่เกี่ยวของ     
เชน การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนา
ที่ยั่งยืน เปนตน มาเชื่อมโยง (Coherence) และปรับใชกับแผนพัฒนาทุกภาคสวนเพื่อการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยตามบริบทของประเทศสูการปฏิบัติตั้งแตระดับชาติจนถึงระดับชุมชน (Localization) รวมถึง
การพัฒนาศักยภาพของชุมชนใหเกิดความยั่งยืนและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ยังตองสงเสริม
การพัฒนาศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยทั้งระบบของประเทศผานการเรียนรูรวมกัน สรางระบบ
การบูรณาการทรัพยากรท่ีเหมาะสม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณและแนวทางปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 
เพื่อสรางความรวมมือ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยง และนำไปสูการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง 
(Risk-Informed) ใหเกิดความตระหนักในการลงทุนท่ีคำนึงถึงความเสี่ยงและประโยชนท่ีไดรับอยางรอบดาน 
และสมดุล อันจะนำไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน  
7.1 แนวคิดการสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศในการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัย 
 การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเปนหัวใจหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือ 
แบบเปนหุนสวน (Partnership) จากทุกภาคสวนในทุกระดับอยางครอบคลุม (Inclusive approach) โดยแตละ
ประเทศตองเห็นพองรวมกันในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมท่ีคำนึงถึงความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมถึง
การประชุมหารือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายใต
กรอบความรวมมือตาง ๆ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดผลผลิตอยางเปนรูปธรรม 
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการสงเสริมบทบาทของประเทศไทย ใหมีความม่ันคง (Security) มีความม่ังค่ัง
และยั่งยืน (Sustainability) มีสถานะและเกียรติภูมิ (Status) มีมาตรฐานสากล (Standard) และมีเอกภาพ 
มีพลัง (Synergy) 

7.2 เปาประสงค 
 7.2.1 เพ่ือใหทุกภาคสวนมีความตระหนัก และเขารวมเปนหุนสวนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยอยางยั่งยืน  
 7.2.2 เพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับชุมชน ระดับชาติ และนานาชาติ 
 7.2.3 เพ่ือยกระดับการประสานความชวยเหลือดานมนุษยธรรมอยางมีเอกภาพ 
 
7.3 กลยุทธการสงเสริมการเปนหุนสวนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 เพ่ือเปนการสงเสริมศักยภาพ และพัฒนาความรวมมือของหนวยงานภาคีเครือขายตามแนวทาง
ของกรอบการพัฒนาระดับโลก องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกจึงไดนำแนวคิดตามกรอบของประเทศซ่ึง
มุงเนน การสงเสริมและประสานความรวมมือกับหนวยงานระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย ท่ีสอดคลองกับกรอบนโยบายตางประเทศ ซ่ึงตองพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณท่ีจะ
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ไดรับประโยชนรวมกัน โดยเฉพาะความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน ระดับภูมิภาค และระดับโลก มาเปน
แนวทางในการปฏิบัติในการสงเสริมการเปนหุนสวนในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกดำเนินยุทธศาสตรการเปนหุนสวนดานการจัดการความเส่ียงจากสา
ธารณภัยท้ังแบบทวิภาคี และพหุภาคีตามแนวทางของประเทศ ดังนี้ 
 (1) ใหมีการจัดทำบันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ความรวมมือทาง
วิชาการดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยกับประเทศเพ่ือนบานท่ีมีชายแดนติดกัน  
       (2) จัดทำโครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยริเริ่ม   
ในภาคสวนตาง ๆ อาทิ ภาคเกษตร ภาคคมนาคม ภาคการศึกษา ภาคสาธารณสุข เปนตน  
 (3) รวมกันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการปองกันและลดผลกระทบ เชน การจัดทำแผนท่ี
เสี่ยงภัย การพัฒนาระบบแจงเตือนภัย การจัดทำกรอบและแผนการฟนฟูหลังการเกิดสาธารณภัย การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เปนตน 
 (4) เขารวมประชุมสัมมนาเวทีแลกเปลี ่ยน (Platform) องคความรู ทางวิชาการ และการ
ฝกซอมดานการจัดการสาธารณภัย การฝกการรับและใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมจากตางประเทศ 
เปนตน 
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บทที่ 8 
ยุทธศาสตรที่ 5 : การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตใชนวัตกรรมดานสาธารณภัย 

ระบบบริหารจัดการ (Management System) และนวัตกรรม (Innovation) เปนเครื่องมือท่ีใชเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทำงานใหเกิดความรวดเร็ว ความประหยัด เพ่ิมขีดความสามารถในการทำงาน โดยการพัฒนาคน 
องคกร หนวยงาน รวมไปถึงการปรับปรุงในกระบวนการทำงานท่ีมีอยูเดิมใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 
ดังนั้น เพ่ือใหการจัดการสาธารณภัยของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงใชระบบบริหารจัดการ และนวัตกรรม 
ภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมอยางยั่งยืน โดยใชฐานขอมูล องคความรู เทคโนโลยี การลงทุน 

บุคลากร องคกรท่ีเก่ียวของ การวิจัยและการสรางนวัตกรรมดานสาธารณภัย การทบทวนและบังคับใชกฎหมาย 
ตลอดจนการเสริมสรางความเขาใจความตระหนักและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนในการปองกันและจัดการ         
สาธารณภัย เปนเครื่องมือในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศใหดียิ่งข้ึน  

8.1 แนวคิดการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบรหิารจัดการและสรางนวัตกรรมดานสาธารณภัย 
สาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนมีแนวโนมทวีความรุนแรง มีความถ่ีในการเกิดเพ่ิมข้ึน มีลักษณะการเกิดท่ีไมแนนอน 

ผันผวนตลอดเวลา มีความซับซอน ทำใหการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยรูปแบบเดิมไมสามารถ
ดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเปนตองมีการปรับเปลี่ยนการจัดการสาธารณภัยและการสราง
การจัดการสาธารณภัยรูปแบบใหม เพ่ือตอบสนองตอการจัดการสาธารณภัยท่ีมีความซับซอนเพ่ิมข้ึน โดยใช
กรอบแนวคิดการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการท่ีมุงเนนการสรางการมีสวนรวมการสรางภูมิคุมกัน  
จากสาธารณภัยในทุกภาคสวน โดยมีชุมชนเปนฐาน (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM) 

เปนแนวทางและวางรากฐานใหชุมชนมีสวนรวมกับหนวยงานภาครัฐอยางเขมแข็ง การพัฒนาศักยภาพให
ชุมชนหรือเมืองมีความสามารถรับมือและปรับตัวกับสาธารณภัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป (Smart Community/City) 
รวมถึงการสรางนวัตกรรมดานสาธารณภัย โดยใชความคิดสรางสรรคเพ่ือพัฒนาหรือประดิษฐสิ่งใหมๆ เชน 
การบริการ ผลิตภัณฑ หรือกระบวนการใหมๆ (Service, Product, Process) ท่ีมีคุณคา (Value Creation) 
สามารถพัฒนาตอยอดเพ่ือนำไปสูการเปลี่ยนแปลงการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยท่ีดี ข้ึนเปน

มาตรฐานสากลและมีความยั่งยืน 

8.2 เปาประสงค 
8.2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศโดยนำระบบอัจฉริยะในการสราง

ระบบบริหารจัดการ การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปญญา  
8.2.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันดวยการรูเทาทันภัยใหกับประชาชนทุกชวงวัยอยางเสมอภาค และการมีสวนรวม

ของผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวน (Stakeholder) 

8.3 กลยุทธการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสรางนวัตกรรมดานสาธารณภัย 
 

 

 

สารสนเทศดานสาธารณภัยสามารถนำมาใชในการสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย ตั้งแต
การปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการฟนฟูใหมีประสิทธิภาพ

กลยุทธท่ี 1  พัฒนาระบบสารสนเทศดานสาธารณภัย 
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มากข้ึน สามารถเขาถึงและเชื่อมโยงขอมูลจากแหลงตาง ๆ ไวเปนระบบเดียวกันและนำมาวิเคราะหประเมินผล
เพ่ือใชในการตัดสินใจ การปฏบิัติงาน รวมท้ังการเผยแพรสูสาธารณะ  

 แนวทางปฏิบัติการพัฒนาฐานขอมูลสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกดังนี้ 
(1) แนวทางปฏิบัติในการใชแพลตฟอรม (Platform) สารสนเทศดานการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัยของอปท. องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก โดยการจัดทำขอมูลสารสนเทศสาธารณภัยภายใต
แพลตฟอรมท่ีกองอำนวยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกำหนด เพ่ือใหพัฒนาระบบสารสนเทศระหวาง
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  

(2) แนวทางปฏิบัติในการจัดทำมาตรฐานชุดขอมูลสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบล
กุดจอกโดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลดานสาธารณภัยเพ่ือใหทุกหนวยงานสามารถนำระบบมาตรฐานกลาง
ฐานขอมูล ไปดำเนินการจัดทำ พัฒนา ปรับปรุงระบบฐานขอมูลของแตละหนวยงานใหเปนไปตามมาตรฐาน
เดียวกัน ซ่ึงสามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานได ฐานขอมูลท่ีเก่ียวของ ไดแก 

(1) ขอมูลดานพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 
(2) ขอมูลดานทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ เครือขาย ผูเชี่ยวชาญ 
(3) ขอมูลขอมูลทางสังคม ขอมูลทางสาธารณูปโภค ขอมูลโครงสรางพ้ืนฐาน ขอมูลทางเศรษฐกิจ  
(4) ขอมูลดานการใหความชวยเหลือ ความเสียหายและการฟนฟู  

(3) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาระบบวิเคราะหและประมวลผลขอมูลจากฐานขอมูลสาธารณภัย 
  สนับสนุนระบบการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) ในการจัดการความเสี่ยง

สาธารณภัยดานการปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การฟนฟู       
ท่ีมีความถูกตอง แมนยำ รวดเร็วบนพ้ืนฐานหลักวิชาการท้ังมิติดานเศรษฐกิจและสังคม และนำไปใชในการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี ภายใตแพลตฟอรม (Platform) สารสนเทศ ดานการจัดการ       
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใตระบบท่ีกองอำนวยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกำหนด 

(4) แนวทางปฏิบัติในการจัดทำระบบนำเสนอขอมูลการเขาถึงขอมูล สนับสนุนการใชประโยชน
จากการใชระบบสารสนเทศดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เชน ระบบสืบคน การคัดกรอง 
วิเคราะห การแสดงผลดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใตแพลตฟอรม (Platform) สารสนเทศท่ี
กองอำนวยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกำหนด 

 

 
 
 

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากล จำเปนตอง
ใชองคความรูจากการศึกษา วิจัย นวัตกรรม เทคโนโลย ีมาประยุกตใชในการดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ นอกจากนี้
จำเปนตองมีกระบวนการเผยแพรถายทอดองคความรูดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยเพ่ิม       
ขีดความสามารถใหบุคลากรดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยมีทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึง
ประชาชน เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู นำไปสูการเตรียมความพรอมรับมือจากสาธารณภยัท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

  องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาองคความรูดานการจัดการความ
เส่ียง จากสาธารณภัย ดังนี้ 

(1) แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมใหมีการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี  
     กำหนดใหมีการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีท้ังในภาครัฐ เอกชน ในพ้ืนท่ี เพ่ือประยุกตใช    

ในงานดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือใหเกิดการสรางและการใชนวัตกรรม ตลอดจนผสมผสาน 
ตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน และการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการวางแผนปองกันและลด
ผลกระทบไดอยางเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ีและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณภัยในอนาคต  

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาการจัดการองคความรูดานการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
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(2) แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาองคความรูในดานการจัดการ
ความเส่ียงจากสาธารณภัย  

กำหนดใหมีการสนับสนุนใหบุคลากรเขาใจในบทบาทหนาท่ี โดยการสงใหมีการฝกอบรม 
พัฒนา องคความรูในดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมท้ังการแลกเปลี่ยนบุคลากรในการ
ปฏิบตัิงานระหวางหนวยงาน 

 (3) แนวทางปฏบัิติในการสงเสริมกระบวนการจัดการความรูดานสาธารณภัย  
กำหนดใหมีการถายทอดองคความรูสูสาธารณะดวยวิธีการตาง ๆ อาทิ การจัดเวทีเสวนา 

สัมมนา อบรม สื่อออนไลน ตลอดจนสงเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ สังเคราะหบทเรียน แนวปฏิบัติท่ีดี 
(best practice) การจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัยในทองถ่ิน เพ่ือถายทอดความรูดานสาธารณภัยแกทุกภาค
สวนท่ีเก่ียวของ ท้ังภาครัฐทุกระดับ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และอาสาสมัคร  

 
 

การสื่อสารเปนกลไกสำคัญท่ีสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหบรรลุเปาหมาย             
ไดอยางรวดเร็ว ท่ัวถึง คุมคา โดยเฉพาะสื่อสารใหเกิดการปฏิบัติระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดการ 
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมถึงเปนเครื่องมือในการแจงขาวสารและเผยแพรขอมูลสาธารณภัยแกประชาชน      
ใหรับทราบอยางท่ัวถึงสามารถลดความสูญเสียดานชีวิตและทรัพยสิน ท้ังนี้ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี    
มาประยุกตใชในการพัฒนาระบบสื่อสารจะเพ่ิมประสิทธิภาพ การติดตอสื่อสาร การกระจายขอมูลขาวสาร 
นำไปสูการสรางมาตรฐานการสื่อสารการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภยั 

  องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการสื่อสารความเส่ียงจากสา
ธารณภัยท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 (1) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาและสรางรูปแบบการส่ือสารความเส่ียงจากสาธารณภัย 
สูสาธารณะ  
  กำหนดใหมีการพัฒนารูปแบบ สื่อประชาสัมพันธ ท่ีมีความรวดเร็ว ครอบคลุม ทันตอ
สถานการณ เชน การสรางสื่อออนไลนเพ่ือใหขอมูลความเสี่ยงจากสาธารณภัย เกมส แอพพลิเคชั่นบน Smart 
Phone เว็บไซตรวมถึงเปนชองทางในการโตตอบ รับและสงขอมูลความเสี่ยง โดยความรวมมือภาครัฐ         
และภาคเอกชน ไปยังประชาชนทุกกลุม รวมท้ังกลุมเปราะบาง และนักทองเท่ียว ท่ีเขาใจไดงายและสามารถ   
นำขอมูลดังกลาวไปใชในการวางแผนเตรียมความพรอมรับมือจากสาธารณภัยท่ีอาจเกิดข้ึน และในระหวางเกิด
สาธารณภัย  
 (2) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการแจงเตือนภัยแบบครบวงจร (End-to-End Early 
Warning System) ท่ีสามารถแจงเตือนภัยท่ีหลากหลายประเภทภัย (Multi-Hazard)  
  กำหนดใหมีการแจงเตือนสถานการณสาธารณภัย ขาวสารขอมูล แนวทางการปฏิบัติตนเม่ือเกิด
สาธารณภัยใหประชาชนในพ้ืนท่ีรับทราบ โดยตองมีความแมนยำ รวดเร็ว ครอบคลุม ท่ัวถึง ทุกพ้ืนท่ี          
และเหมาะสมกับประเภทสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
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 การลงทุนในการจัดการความเสี ่ยงจากสาธารณภัย สามารถดำเนินการไดท้ังมาตรการดาน
โครงสรางและดานไมใชโครงสราง เชน ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน มาตรการทางการเงิน ฯลฯ และใช
กระบวนการสรางความเปนหุนสวนเขามาเปนกลไกในการขับเคลื่อนใหเกิดการลงทุนเพ่ือการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยใหบรรลุเปาหมาย เพ่ือสรางรากฐานใหมีความม่ันคงและยั่งยืน  
 องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีแนวทางปฏิบัติในการสงเสริมใหภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนมีการลงทุน ดังนี้ 
  
  (1) แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมใหภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีการลงทุน 
   กำหนดใหมีการสงเสริมใหภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีการลงทุนดานการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยแบบมีสวนรวมดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยการนำผลงานวิจัย 
นวัตกรรมและเทคโนโลยดีานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาเปนขอมูลพิจารณาประกอบการลงทุน ดังนี้ 
   (1.1) ภาครัฐ สงเสริมใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในทองถิ่น จัดสรรงบประมาณในการ
ปองกันและลดความเสี่ยงดวยการลงทุนในการบำรุงบูรณะโครงสรางพื้นฐานเดิมและกอสรางโครงสราง
พื้นฐานใหมดวยนวัตกรรมท่ีตอบโจทยการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เชน การกอสรางระบบปองกันน้ำ
ทวม ระบบชลประทานสำหรับภัยแลง  
   (1.2) ภาคเอกชน สงเสริมใหหนวยงานภาคเอกชนในพื้นที่ลงทุนดานโครงสรางเพ่ือปองกัน
และลดความเสี่ยงของตนเอง เชน สรางคันปองกันน้ำรอบนิคม การลงทุนในระบบดานการปองกันอัคคีภัย ดานพลังงาน  
   (1.3) ภาคประชาชน สงเสริมใหประชาชนสรางพ้ืนท่ีอยูอาศัยและพ้ืนท่ีทำกินของตนเองใหมี
ความปลอดภัย  
  (2) แนวทางปฏิบัติในการเสริมสรางความเปนหุนสวนระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชน  
   กำหนดใหมีการสนับสนุนเสริมสรางความเปนหุนสวนระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชน    
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยท้ังในทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดความเปนเจาของรวมกันในการดำเนินการ 
ผลประโยชน และความรับผิดชอบ เชน สงเสริมใหภาคเอกชนและชุมชนรวมดำเนินโครงการดานการปองกัน  
และบรรเทาสาธารณภัย 
  (3) แนวทางปฏิบัติในการกำหนดกลไก/มาตรการทางการเงินและการคลัง เพ่ือการจัดการ
ความเส่ียงจากสาธารณภัย  
   กำหนดใหมีการกำหนดกลไก/มาตรการทางการเงินและการคลัง เพ่ือการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย เชน การจัดต้ังกองทุนการจัดการสาธารณภัยในระดับชุมชน มาตรการให อปท. ยกเวนหรือลด
ภาษีสำหรับผูประกอบการและประชาชน เพ่ือจูงใจใหตระหนักถึงสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน เชน การสราง    
สิ่งปลูกสรางเพ่ือรองรับสาธารณภัย การดำเนินธุรกิจของผูประกอบการท่ีคำนึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
  (4) แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมธุรกิจประกันภัยเพ่ือลดความเส่ียงจากสาธารณภัย และขยาย
ขอบเขตใหครอบคลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ใหท่ัวถึงและเปนธรรม  
    กำหนดใหมีการสงเสริมใหผูประกอบการ และประชาชนทำประกันภัยเพ่ือกระจายความเสี่ยง    
และลดภาระท่ีเกิดจากผลกระทบจากสาธารณภัย  

 

 
     
   

กลยุทธท่ี 5  เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

 

กลยุทธท่ี 4 สงเสริมการลงทุนดานการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยแบบมีสวนรวมจากภาครัฐ 

เอกชน และภาคประชาสังคม 
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 การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม โดยสรางขีดความสามารถในการปฏิบัติติงานรวมกันอยางสอดคลองเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน รวมถึงการสรางชุมชนที่มีภูมิคุมกันจากสาธารณภัยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช โดยมี
เปาหมายเพ่ือพัฒนาไปสูสังคมท่ีมีความปลอดภัย 

 องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีแนวทางปฏิบัติเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ใน
การจัดการ  ความเสีย่งจากสาธารณภัย ดังนี้ 
 (1) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาความรวมมือระหวางภาคีเครือขาย ภาคประชาชน อาสาสมัคร 
และอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเจาหนาท่ีรัฐ โดยสงเสริมการรวมคิด รวมดำเนินการ รวมวางแผนในการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้  

  (1.1) สรางจิตสำนึกการทำงานรวมกันและการแสวงหาผูรวมดำเนินการ โดยการเสริมสราง         
องคความรูดานการจัดการสาธารณภัย โดยการฝกอบรมใหความรูดานการจัดการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแก
ผูนำชุมชนรวมถึงคนในชุมชน เพ่ือกระตุนใหชุมชนตระหนักถึงสภาพความเสี่ยงในพ้ืนท่ีและเขามามีสวนรวมใน
ทุกภาคสวนทุกข้ันตอนของการจัดการสาธารณภัย 

  (1.2) สรางขอตกลงและรวมกันวางแผน (Partnership Agreement & Action Planning)    
โดยสรางแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยระดับชุมชน โดยมุงเนนการวางกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมการลด
ความเสี่ยงจากในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีชุมชนเปนศูนยกลางในการวางแผนเตรียมพรอมรับมือปองกัน
จัดการบรรเทาและฟนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย 

  (1.3) กำกับ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือใชเปนเครื่องมือทบทวนผลการดำเนินงานการดำเนินการ
รวมกัน วามีความกาวหนาหรือประสบผลสำเร็จตามท่ีกำหนดไว และนำผลจากการติดตามและประเมินผลมา
ใชพัฒนาแนวทางการพัฒนาความรวมมือท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 

  (1.4) สรางความเขมแข็งและความตอเนื่องของเครือขายอยางยั่งยืน โดยใชงานวิจัยในการแสวงหา
ทางเลือกในการทำกิจกรรมท่ีสงเสริมความสัมพันธและการแสวงหาแกนนำเครือขาย เชน การฝกการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแบบมีสวนรวมอยางตอเนื่อง การสรางระบบจูงใจการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอยาง
พอเพียงในการใหความชวยเหลือหรือแกไขปญหา 
 (2) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาศักยภาพชุมชนหรือเมืองใหมีขีดความสามารถในการรับมือสาธารณภัย 
  (2.1)  การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (Community Based 
Disaster Risk Management : CBDRM) เนนการอาศัยชุมชนเปนศูนยกลางในการปองกัน แกไข บรรเทา 
และฟนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผน ตัดสินใจ กำหนดแนวทาง
แกปญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือลดความเสี่ยงภัยของชุมชนและ เพ่ิมขีดความสามารถให
คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยไดดวยตนเองในระดับหนึ่งกอนท่ีหนวยงานภายนอกจะเขาไปให
ความชวยเหลือจึงเปนเครื่องมือในการเตรียมประชาชน/ชุมชน ใหมีความพรอมท่ีจะเผชิญสาธารณภัยและ
ไดรับผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินใหนอยท่ีสุดรวมท้ังเปนการสรางภาคีเครือขายภาคประชาชนในรูปแบบ
อาสาสมัครเพ่ือชวยเหลืองานเจาหนาท่ีในข้ันตอนการเตรียมความพรอม เชน การศึกษาขอมูลการวิเคราะห
ขอมูลภัย การแจงเตือนภัย การจัดต้ังคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน/หมูบาน       
การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประเมินผล 
    องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกไดดำเนินการฝกอบรมประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยใหมี
ความพรอมรับมือกับภยัพิบัติท่ีจะเกิดข้ึนไดดวยชุมชนเองกอนท่ีหนวยงานภายนอกจะเขามาใหความชวยเหลือ           
ตามหลักการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (Community Based Disaster Risk 
Management: CBDRM) รวมกับสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเปนประจำทุกป 

  (2.2) การพัฒนาศักยภาพชุมชนหรือเมืองใหมีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวกับ
สถานการณสาธารณภัยท่ีเปล่ียนแปลงไป (Smart Community/City) โดยเสริมสรางศักยภาพการจัดการความ
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เสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชนและเมือง (Community Base Disaster risk Management) ใหมีความรู 
ความเขาใจ และทักษะ บนกรอบแนวคิด “ความพรอม รับมือและฟนกลับเร็ว (Resilience)” ท้ังนี้ มีแนว
ปฏิบัติตามการสรางเมืองปลอดภัยอยางยั่งยืนของสำนักงานลดความเสี่ยงภัยพิบัติแหงสหประชาชาติ 10 
ประการ ดังนี้ 

(2.1) จัดตั้งองคกรเพ่ือสรางการรับรู ความตระหนัก และเตรียมความพรอมดานการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยในระดับพ้ืนท่ีอยางมีสวนรวมกับภาคสวนตาง ๆ  

(2.2) จัดสรรงบประมาณและการสรางแรงจูงใจทุกระดับในสังคมใหมีการลงทุน เพ่ือการลด    
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

(2.3) ปรับปรุงขอมูลภัยและขอมูลความเปราะบางให เปนปจจุบัน รวมท้ังมีการประเมิน        
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพ่ือนำไปสูการตัดสินใจและวางแผนพัฒนาเมืองอยางเหมาะสม 

(2.4) ลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานโดยคำนึงถึงปจจัยทางดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
(2.5) ประเมินและปรับปรุงสถานศึกษาและสถานพยาบาลใหมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย 
(2.6) บังคับใชกฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง และจัดสรรพ้ืนท่ีท่ีมีความปลอดภัยจาก

สาธารณภัยอยางเทาเทียม  
(2.7) อนุรักษระบบนิเวศวิทยา และจัดให มีแนวปองกันลดผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยใช

โครงสรางทางธรรมชาติ 
(2.8) พัฒนาระบบการแจงเตือนภัยลวงหนาและเสริมสรางศักยภาพเรื่องการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

รวมท้ังการฝกซอมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(2.9) ประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัยเพ่ือเปนขอมูลในการดำเนินการฟนสภาพ    

และซอมสรางท่ีอยูอาศัย และสภาพชีวิตความเปนอยูของผูไดรับผลกระทบ รวมท้ังเปนขอมูลในการกำหนด
แนวทางมาตรการท่ีสามารถสนับสนุนการจัดการในภาวะฉุกเฉินในอนาคต 
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บทท่ี 9 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกไปสูการปฏิบัติ 
 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอก ไปสูการปฏิบัติ ประกอบดวย 1) การขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ 2) การติดตามประเมินผล 3) 
การวิจัยและพัฒนา   และ 4) การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 9.1 การขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัติ 

 แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก พ.ศ.
2564-2570 ไดจัดทำข้ึนโดยใชกรอบแนวคิดใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 
พ.ศ.2564 และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ.2564-2570 การจัดทำแผนเชิง
ยุทธศาสตร แนวคิดการบริหาร      แบบมุงผลสัมฤทธิ์ การมองอนาคต การทบทวนสถานการณตาง ๆ นโยบาย 
กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ตลอดจน
แนวโนมสถานการณทางสังคม รวมท้ังการประเมินผลแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ท่ี
ผานมาเปนแนวทางในการจัดทำแผนปฏบิัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใชกระบวนการแบบมี
สวนรวมของภาคีทุกภาคสวน โดยการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ ดังนี้ 

9.1.1 กลไกการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอกพ.ศ.2564 

      กลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร
สวนตำบลกุดจอก พ.ศ. 2564-2570 ไปสูการปฏิบัติเปนไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย    พ.ศ.2550 มาตรา 20 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีมีหนาท่ีปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตน โดยมีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้นเปนผูรับผิดชอบใน
ฐานะผูอำนวยการทองถ่ิน 

9.1.2 แนวทางการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอกพ.ศ. 2564-2570 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอก พ.ศ.2564 มีกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. เปนกลไกสำคัญ
ในการกำกับดูแลยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน 
ดังนี้ 

(1) เสริมสรางและพัฒนาความเขาใจเก่ียวกับสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการในการปองกัน         
และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกพ.ศ.2564-2570 นโยบายการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย และยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เชน การประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ การสื่อสาร             
และถายทอดแผน โดยการจัดประชุมสรางความเขาใจ การอบรม และซักซอมการปฏิบัติจากการจำลองฉากทัศน       
เปนตน และการเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในทุกระดับ โดยสรางความเปนเจาของแผนปฏิบัติการ
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกพ.ศ.2564-2570 (Sense of 
Belonging) เชน ผลักดันแผนงาน โครงการและกิจกรรม บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนตน  
 (2) จัดทำแนวทางปฏิบัติของยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสูการปฏิบัติผานแผนงาน โครงการ และกิจกรรมภายใตแผนปฏิบัติการระดับ
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หนวยงานสูระดับพ้ืนท่ี โดยการผสาน (Mainstreaming) ภารกิจหลักของหนวยงานท่ีมีเปาหมายและตัวชี้วัด         
ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
 (3) ผลักดันใหมีงบประมาณเชิงบูรณาการดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของทุก
หนวยงาน โดยการจัดประชุมหารือกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือกำหนดแนวทางวิธีการจัดสรรงบประมาณ
ใหสอดคลองกับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบล
กุดจอกพ.ศ.2564-2570 รวมท้ังงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของหนวยงาน และการจัดสรร
งบประมาณใหแกระดับพ้ืนท่ี 
 (4) จัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
แผนเผชิญเหตุใหสอดคลองกัน รวมท้ังแผนจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ยานพาหนะ เครื่องหมาย 
สัญญาณหรือสิ่งอ่ืนใดในการแจงใหประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย และสำหรับใชในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และบรรจุไวในแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเปนกรอบในการ
ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ี 
 (5) กำหนดบทบาทหนวยงานและภาคีเครือขายทุกระดับในการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติตามบทบาท
หนาท่ีความรับผิดชอบท่ีกำหนดไวในพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 รวมท้ังนโยบาย    
และกฎหมายตาง ๆ โดยมีแนวทางดำเนินการของแตละภาคสวน ดังนี้ 
ตารางท่ี 9-1 : แนวทางดำเนินงานในการขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัติ 
ลำดับท่ี การดำเนินการ หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ 
1 ดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับแผนปฏิบัติการในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก พ.ศ.
2564 รวมท้ังแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ท่ีอาจเกิด ข้ึนใน พ้ืนท่ีของตนเอง เพ่ือสรางความตระหนักใหกำนัน 
ผูใหญบาน อาสาสมัคร คนในชุมชน/ทองถ่ินไดรับรู รับทราบ เขาใจถึง
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ สาธารณภัย และสรางการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนและภาคเอกชนในพ้ืนท่ี 

- องค ก ารบ ริ ห าร
สวนตำบลกุดจอก 
- ห น ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

2 จัดให มีการประชุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก อยางนอยทุก ๒ เดือน อยางตอเนื่อง 
เพ่ือใชเปนกลไกและเวทีในการบูรณาการการทำงานระหวางหนวยงานท่ี
เก่ียวของ ต้ังแตภารกิจดานการปองกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม
ความพรอม การรวมวิเคราะหประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

- อบต.กุดจอก 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ
กับการป องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

3 มีสวนรวมกับอำเภอบัวใหญ และจังหวัดนครราชสีมา อยางตอเนื่อง เพ่ือ
เชื่อมการทำงานอยางประสานสอดคลอง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นการดำเนินการกิจกรรม เชน รวมสำรวจประเมินวิเคราะห    
พ้ืนท่ีเสี่ยง ปจจัยเสี่ยงท่ีทำใหเกิดภัย เปนตน 
 
 

- องคการบริหาร
สวนตำบลกุดจอก 
- สนง.ปภ.จว. 
นครราชสีมา 
- ศูนย ปภ. เขต ๕ 
นครราชสีมา 

4 จัดทำแผนเผชญิเหตุสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก การ
รวมฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการปองกันและ
บรรเทา   สาธารณภัยระดับตาง ๆ เพ่ือทดสอบและฝกความชำนาญรวมกับ
หนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

- องคการบริหาร
สวนตำบลกุดจอก 
- สนง.ปภ.จว. 
นครราชสีมา 
- ศูนย ปภ. เขต ๕ 
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ลำดับท่ี การดำเนินการ หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

นครราชสีมา 
- ห น ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภยั 

5 จัดทำแผนงานโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน
ภารกิจ เชน งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุมจังหวัด งบพัฒนาทองถ่ิน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความ
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องคกร    
สาธารณกุศล โดยใหเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาต ิ
 

- องค ก ารบ ริ ห าร
สวนตำบลกุดจอก 
- สำนักงานจังหวัด
นครราชสีมา 
- ห น ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

6 กำหนดแผนงาน/โครงการท่ีไดมีการประเมินความเสี่ยงในพ้ืนท่ีท่ีมุงเนนการ
ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในภาพรวมอยางมีสวน
รวมแบบบูรณาการ ซ่ึงรัฐบาลไดใหความสำคัญกับการเตรียมพรอมแหงชาติ 
ประกอบกับใหมีความเชื่อมโยงและสงผลตอทิศทางการพัฒนาจังหวัด    
และกลุมจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามภารกิจ
ของอำเภอ/องคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุมจังหวัด โดยบรรจุใน
แผนปฏิบัติราชการประจำปจังหวัดและกลุมจังหวัด ท่ีเปนกรอบแผนงาน/
โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดตอไป 

องคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอก 

7 ใหความรูแกภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของท้ังดานวิชาการและการปฏิบัติ     
สรางองคความรูเพ่ือเปนขอมูลในการกำหนดนโยบายท้ังระดับจังหวัด 
ระดับอำเภอ และระดับพ้ืนท่ี 

องคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอก 
- สพป จังหวัด
นครราชสีมา 
- สพม จังหวัด
นตครราชสีมา 

8 สนับสนุน กำกับ ติดตาม ใหคำแนะนำในการจัดทำแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมูบาน เพ่ือเปนกรอบปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ี
ใหมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

- องค ก ารบ ริ ห าร
สวนตำบลกุดจอก 
 

9 การติดตามและประเมินผล โดยการมีสวนรวมของหนวยงานตาง ๆ         
ท้ังสวนกลางและระดับพ้ืนท่ี การกำหนดใหจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ใหผูอำนวยการจังหวัดเพ่ือรายงานผลตอไปยังผูอำนวยการกลางและ
ผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบเปนประจำทุกป รวมท้ังการติดตาม
และประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา           
สาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกไปสูการปฏิบัติ ในชวงกลาง

- องคการบริหาร
สวนตำบลกุดจอก 
- สนง.ปภ.จว. 
นครราชสีมา 
- ศูนย ปภ. เขต ๕ 
นครราชสีมา 
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ลำดับท่ี การดำเนินการ หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

แผนและปลายแผน พรอมท้ังพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 
 

- สำนักงานจังหวัด
นครราชสีมา 

 
โดยมีกระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลบตำบลหนอง         
บัวสะอาด พ.ศ. 2564-2570 ไปสูการปฏิบัติ ดังแผนภาพท่ี 9-1
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แนวทางขับเคลื่อน                     นโยบาย                                                                                                                                                              ยุทธศาสตร                                                การปฏิบัติ ผลผลิต 
 

ผลลัพธ 

 

 

เช่ือมโยงเปาหมาย กลยุทธ             

และมาตรการในการลดความเสี่ยง           

จากสาธารณภัยจากแผนในทุกระดับ      

ใหเกิดการบูรณาการการดำเนนิงาน

และการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 

การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือใช

ประโยชนรวมกันของหนวยงาน

ภาครัฐรวมกับองคกร ภาคีเครือขาย  

และภาคสวนตางๆ 

การศึกษา วิจัย และพัฒนา 

(1) การสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการนำองคความรูการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยสูการขับเคลื่อนแผน 

ไปสูการปฏิบัติ 

(2) การสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภัยและเผยแพรความรูผานสื่อตางๆ ที่ครอบคลุมทุกภาคสวน รวมทั้งกลุมเปราะบาง 

(1) การจัดทำแผนปฏิบัตกิารในการปองกันละบรรเทาสาธารณภัยขององคืกรปกครองสวนทองถิน่ และแผน

อื่นๆ ทีเ่กีย่วของกับการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย  

(2) การประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย เพ่ือการวางแผนและเลือกใชมาตรการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 

(3) การลงทนุดานการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย แบบสรางความเปนหุนสวน 

(4) การฝกอบรม การฝกซอม และการทดสอบแนวทางปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทกุรูปแบบ 

(5) การพัฒนาชมุชนหรือเมืองใหมขีีดความสามารถ รูเทาทันภัย โดยปรับใชและพัฒนาระบบอจัฉรยิะ            

ในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย (Smart Community/ City) 

 

 

 

 

 

 

(1) การกำหนดใหหนวยงานหลักและภาคีเครือขายความรวมมอื จัดสรรทรัพยากร (อาทิ เครื่องมืออุปกรณ

งบประมาณ บุคลากร องคความรู ขอมูล เปนตน) และการลงทนุเพ่ือการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 

(2) การจัดใหมีระบบและกลไกการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) การเชือ่มโยงระบบการจดัสรรทรพัยากรเชิงพ้ืนที ่ทั้งในระดบัภูมิภาค และนานาชาติ  

(4) การเพ่ิมความสามารถในการเขาถงึขอมูลความเส่ียงสาธารณภัย ระบบการแจงขาวและการเตอืนภัยของสาธารณะ 
 

(1) แผนของหนวยงานมีการบรรจุ                 

แนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

(2) ทุกภาคสวนสามารถถายทอด     

องคความรูการลดความเสี่ยงจาก      

สาธารณภัยสูแนวปฏิบัติในลักษณะ

ตางๆ ได 

(3) ไดหุนสวนความรวมมือเพ่ือ      

การลงทุนดานการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัย 

(4) แผนมีความเชื่อมโยงในเปาหมาย

และวัตถุประสงคการลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัย 

(5) หนวยงาน เครือขาย และชุมชมมี

กิจกรรมการเตรียมพรอมเพ่ือการ

ลดเความเสี่ยงจากสาธารณภัย และ

ทบทวนบทเรียนจากการฝกซอม 

(6) แผนการปองกันและบรรเทา        

สาธารณภัยทุกระดับมีการดำเนินงาน

เชิงบูรณาการ     

(7) มีระบบการติดตามและประเมินผล   

(8) นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม       

รวมถึงองคความรู เพ่ือเปนแนวทาง     

การปรับปรุงแผนและการดำเนินงานใน

ทุกมิติ โดยสามารถพัฒนาเปนแนวทาง

ปฏิบัติหรือสรางนวัตกรรมลดความ

เสี่ยงจากสาธารณภัยในชุมชน/ เมืองได 

(9) รูปแบบขอมูลความเสี่ยงและระบบ

เตือนภัยที่ครอบคลุม 

เสริมสราง พัฒนา 
ความเขาใจเกีย่วกับแนวคิด 

และกำหนดใหประเด็นการลด         
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย               
เปนสาระสำคัญของแผน 

แผนภาพที ่9-1 กระบวนการขบัเคล่ือนแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ 2564 - 2570 ไปสูการปฏิบัติ 

 

การติดตาม 

และประเมินผล 

 

 

1. ใหกลไกติดตาม                   

ความกาวหนา 

และผลการดำเนินงาน 

 

(1) การจัดการความรู และถอดบทเรียนเพื่อการพัฒนาและขยายผล 
(2) การวจิัยและพัฒนาองคความรูการกำหนดมาตรฐานตางๆ  
(3) การสรางสรรคนวัตกรรมการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยเพื่อใชในการปรับปรุงพัฒนา         
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณและสามารถลดความเส่ียงสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

(1) มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม    

และแผนปฏิบัติราชการ ที่มีการกำหนด

วัตถุประสงค และตัวชี้วัดการลด 

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

(2) แนวปฏิบัติเฉพาะความเสี่ยง          

จากสาธารณภัย และภัยที่มีความคาบ

เกี่ยวตอเนื่อง รวมทั้งมาตรการที่มี

เปาหมายการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

(3) เกิดการลงทุนมาตรการในการลด

ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของทุกภาค

สวนรวมกัน  

(4) หนวยงานสามารถนำไป

ดำเนินการตามแผนและการจัดสรร

ทรัพยากรอยางเปนระบบรวมกันทุก

ภาคสวน 

(5) เครือขายชุมชนปลอดภัยที่มี       

การทำกิจกรรมการลดความเสี่ยงจาก        

สาธารณภัย 

(6) เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ

ภาวะฉุกเฉิน และการสนธิกำลังอยาง

เปนระบบดวยมาตรฐาน 

(7) แผนไดรบัการปรับปรุง ดวย

บทเรียนจากการประเมินผล พรอม

ทบทวนโดยสอดคลองกับกฎหมาย

และสถานการณสาธารณภัยที่เปน

ปจจุบัน 

(8) ชุมชน/ เมืองสรางแนวปฏิบัติการลด

ความเสีย่งจากสาธารณภัยตามองค

ความรู/นวัตกรรมของตนเอง 

(9) ประชาชนเขาถึงขอมูลความเสี่ยง 

และสามารถเตรียมพรอมเพ่ือความ

ปลอดภัย 

 

 

2. ใหกลไกประเมนิผลลัพธ 
การดำเนนิงานการลด            

ความเส่ียงจากสาธารณภัย       
และสังเคราะหบทเรยีน           

เพ่ือการปรับปรุง 
 

3.1 มีความเชื่อมโยงการติดตาม        
และประเมินผล โดยมีขอเสนอแนะ               
การดำเนินการหรือยุทธศาสตร เพ่ือใหมี
การปรับแผน โดยไมตองรอใหแผนสิ้นสุด 
3.2 การใหชองทางการปรับปรุงระหวาง     
การดำเนินการตามยุทธศาสตร  

 

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

พ.ศ. 2564 ไปสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกำหนด จำเปนตองมีกลไกการกำกับ ติดตามและ
ประเมินผลเชิงยุทธศาสตร ท่ี มีกระบวนการและการจัดการให เกิดการทบทวนท้ังดานการจัดการ 
(Management Review) และการทบทวนผลงาน  (Performance Review) ท่ี เหมาะสมและทันต อ
สถานการณ  

(1) แนวทางการติดตามและประเมินผล 
แนวทางการติดตามและประเมินผล ประกอบดวย หลักการประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยวิเคราะห 

การบรรลุถึงเปาหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย หลักการคิดเชิงเหตุผล เชื่อมโยงความสัมพันธเชิง
สาเหตุและผลผลิตไปสูผลลัพธและผลกระทบดวยขอมูล รวมถึงเหตุผลเชิงประจักษท่ีเชื่อถือได และหลักความ
รวมมือระหวางหนวยงาน และภาคสวนตาง ๆ ในสังคม พรอมท้ัง กำหนดใหมีการจัดทำรายงานผลเสนอตอ
คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
พ.ศ. 2564-2570  ท้ังรายป กลางแผน และปลายแผน โดยใหคณะกรรมการจัดทำแผนฯ เปนหนวย
รับผิดชอบหลักดำเนินงาน  ตามแนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสูปฏิบัติ โดยมีแนวทางปฏิบัติในการ
ติดตาม และประเมินผล ดังนี้ 

(1.1) คณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ระบุชื่อ อปท.) พ.ศ. 2564-2570 ดำเนินงาน ดังนี ้

1) ติดตามและประเมินผลประเด็นการขับเคลื่อนท่ีสำคัญ 
2) ติดตามและประเมินผลระดับยุทธศาสตร 
3) ติดตามและประเมินผลภาพรวม 

โดยใหจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมท่ีบรรลุผลตามเปาหมายการจัดการความเสี่ยงจาก   
สาธารณภัย การประเมินผลกระทบจากการขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผล พรอมท้ัง 
จัดทำเปนรายงานเสนอตอคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร
สวนตำบลกุดจอกพ.ศ. 2564-2570 พิจารณาเพ่ือนำไปสูการปรับปรุงหรือทบทวนแนวทางการดำเนินงาน
ตอไป 

(1.2) กรอบระยะเวลาการติดตามและประเมินผล 
1) การติดตามและประเมินผลรายป 
2) การติดตามและประเมินผลในระยะกลางแผนฯ 
3) การติดตามและประเมินผลในระยะปลายแผนฯ 

โดยใหจัดทำรายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร
สวนตำบลกุดจอกพ.ศ.2564-2570 ไปสูการปฏิบัติเพ่ือตอบสนองตอเปาหมายการจัดการความเสี่ยงจาก สา
ธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสูมาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนำปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
ไปปรบัปรงุแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท.) พ.ศ.2564-2570 ตอไป 

(1.3) กลไกการติดตามและประเมินผล ใหคณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท.) พ.ศ.2564-2570 เปนกลไกในการประสานการ
ปฏิบัติ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอกพ.ศ.2564-2570 ภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกพ.ศ.2564-2570  
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(2) ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล ประกอบดวย 

         

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
(3) หนวยงานและภาคีเครือขายดำเนินการติดตามและประเมินผล 
      ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเปน

หนวยรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสูการปฏิบัติ โดยใหจัดทำ
รายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมท่ีบรรลุผลตามเปาหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผลกระทบ 
การขับเคลื่อน    และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลใหผูอำนวยการอำเภอเพ่ือรายงานผลตอไปยัง
ผูอำนวยการจังหวัด ผูอำนวยการกลางและผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบ เพ่ือนำไปสูการปรับปรุงแนว
ทางการดำเนินงานตอไป 

กำหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสรางความเขาใจในสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด แนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสูการปฏิบัติ 
รวมท้ังแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แลวกำหนดประเด็นและตัวช้ีวัด การประเมิน
แหลงขอมูล     เพ่ือประกอบการวิเคราะหประเมนิผลใหสะทอนกระบวนการดำเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ 

รวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผล ไดแก (๑) ขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจากการสำรวจภาคสนาม 
การระดมความคิดเห็น และอ่ืน ๆ รวมท้ังควรกำหนดเปาหมายและพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลท่ีชัดเจนและ (๒) ขอมูล
ทุติยภูมิท่ีไดจากเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของหนวยงาน 

ประเมินผลและวิเคราะหขอมลูตามหลักการท่ีกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาลตำบล
หนองบัวสะอาด กำหนดข้ึนมา 

จัดทำรายงานสรุปผลภาพรวม และขอเสนอแนะ 

นำเสนอรายงานสรปุผลใหผูบริหารระดับหนวยงานพิจารณาใหความเห็นชอบ 

นำผลการประเมินเสนอใหผูอำนวยการทองถ่ิน 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสีย่งจากสาธารณภยัสูแผนพัฒนาทองถ่ิน  
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การจัดทำรายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา สาธารณภัย     

องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกไปสูการปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองตอเปาหมายการจัดการสาธารณภัยของ 

องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกใหมีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสูมาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนำปญหา

อุปสรรคและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร

สวนตำบลกุดจอกตอไป 

9.3 การวิจัยและพัฒนา 
      เปนกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู และการคนหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติ

หรือสิ่งประดิษฐ เพ่ือนำไปใชในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดำเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยท่ีเปนประโยชนท้ังแกประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน รวมท้ังการนำสิ่งท่ีได    
มีการคิดคนหรือคนพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการดำเนินงาน กระบวนการดำเนินงาน         
และการบริการใหมีลักษณะรูปแบบใหม หรือการปรับปรุงใหดีข้ึนกวาเดิม และสามารถดำเนินการรวมกับ   
การติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของ
การทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรู ท้ังกอนการดำเนินการ ระหวางดำเนินการ และเม่ือเสร็จสิ้น          
การดำเนินการ โดยมีแนวทางการดำเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี ้

       (1) (ระบุชื่อ อปท.) เปนหนวยงานหลักในการประสานงานดานการศึกษา คนควา     
และการวิจัยและพัฒนาท่ีเก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนำองคความรูและเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกตใชเพ่ือการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของ (ระบุชื่อ อปท.) ใหเหมาะสม 

       (2) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณสาธารณภัยสำคัญท่ีผานมาของ องคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอกเพ่ือใหทราบขอมูลขอเท็จจริงสำหรับไปประยุกตใชในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

       (3) จัดทำสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสำคัญท่ีผานมา
ของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเพ่ือเปนประโยชนในการบริหารจัดการในอนาคต 

9.4 การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (ระบุช่ือ อปท.) 
      พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 44 กำหนดวา       

ในกรณีท่ีขอเท็จจริงเก่ียวกับสาธารณภัยหรือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีไดกำหนดไวในแผนตาง ๆ 
ตามพระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไป หรือแผนดังกลาวไดใชครบหาปแลว ใหเปนหนาท่ีของผูรับผิดชอบในการ
จัดทำแผนดำเนินการปรบัปรุงหรอืทบทวนแผนท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

      ดังนั้น หาก องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกไดดำเนินการตามกระบวนการท่ีกำหนดไว
ในแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกพ.ศ.2564-2570 
และไดมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณสาธารณภัยท่ีไมไดกำหนดไวในแผน หรือมี
การวิจัยและพัฒนาพบขอบกพรอง หรือมีนวัตกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีทันสมัยและ
เหมาะสม  ให องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกพิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกพ.ศ.2564-2570 ไดตามความเหมาะสมทุกป 
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    ศบภ.กห. 

   ศบภ.ทบ. 

    ศบภ.ทร. 

   ศบภ.ทอ. 

   ศบภ.บก.ทท 

    ศบภ.สป.   

 

นร. 

    สมช. 

ตร. 
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: 
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: 

: 

: 

: 

: 
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 : 
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: 

: 

: 

: 

: 

 

 

 

: 

กระทรวงกลาโหม 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

กองทัพไทย 

กองบัญชาการกองทัพไทย 

หนวยข้ึนตรงกองบัญชาการกองทัพไทย 

หนวยบัญชาการทหารพัฒนา 

สำนักงานพัฒนาภาค 

หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 

กองทัพบก 

หนวยข้ึนตรงกองทัพบก 

กองทัพภาค 

มณฑลทหารบก 

กองทัพเรือ 

ทัพเรือภาค 

ฐานทัพเรือกรุงเทพ 

ฐานทัพเรือสัตหีบ 

ฐานทัพเรือพังงา 

กองบัญชาการปองกันชายแดนจันทบุรีและตราด 

หนวยเรือรักษาความสงบเรียบรอยตามลำแมน้ำโขง 

หนวยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต 

กองทัพอากาศ 

หนวยข้ึนตรงกองทัพอากาศ 

โรงเรียนการบินกองทัพอากาศ 

กองบิน 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทย 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 

สำนักนายกรัฐมนตรี 

สำนักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 

สำนักงานตำรวจแหงชาติ 



คำยอ  หนวยงาน 

มท. 

   รมว.มท.  

 ปมท. 

    ผวจ. 

 อปภ. 

    นอภ. 

องคกรปฏิบัติ 

    กอ.รมน. 

   กอปภ.ก. 

   กอปภ.กทม. 

   กอปภ.จ. 

   กอปภ.ทน./ทม./ทต. 

   กอปภ.เมืองพัทยา 

   กอปภ.สนข. 

   กอปภ.อ. 

   กอปภ.อบต. 

   บกปภ.ช. 

   สปฉ. 

   ศบก.อ. 

   ศบก.สนข. 

   ศบก.จ. 

   ศบก.จ. (สวนหนา) 

   ศบก.กทม. 

   ศบก.กทม. (สวนหนา) 

   ศปก.อปท. 

คณะกรรมการ 

    ก.ช.ภ.จ. 

    กนช. 

   กปภ.ช. 

   กปอ. 

   กภช. 

   นปท. 

ผูบัญชาการและผูอำนวยการ 

  ผบ.ปภ.ช. 
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:    
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:    
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: 

: 

: 
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: 

 

กระทรวงมหาดไทย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ผูวาราชการจังหวัด 

อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

นายอำเภอ 

 

กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขต 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบล 

กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

การสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน 

ศูนยบัญชาการณเหตุการณอำเภอ 

ศูนยบัญชาการณเหตุการณสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร 

ศูนยบัญชาการณเหตุการณจังหวัด 

ศูนยบัญชาการณเหตุการณสวนหนาจังหวัด 

ศูนยบัญชาการณเหตุการณกรุงเทพมหานคร 

ศูนยบัญชาการณเหตุการณสวนหนากรุงเทพมหานคร 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน 

 

คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด 

คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ 

คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ 

คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 

คณะกรรมการนโยบายการรกัษาผลประโยชนของชาตทิางทะเล 

 

ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

(รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) 



คำยอ  หนวยงาน 

  ผอ.กลาง 

   

  ผอ.กอปภ.ก. 

  ผอ.จว. 

  ผอ.กทม. 

  ผอ.อำเภอ 

  ผอ.ทองถ่ิน 

  ผอ.เขต 

: 

 

: 

 

: 

: 

: 

ผูอำนวยการกลาง 

(อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)  

ผูอำนวยการกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 

ผูอำนวยการจังหวัด 

ผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร 

ผูอำนวยการอำเภอ 

ผูอำนวยการทองถ่ิน 

ผูอำนวยการเขต 
 



ภาคผนวก ข : ตัวอยางลักษณะภัย 

 สาธารณภัย  หมายถึง  อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว        

โรคระบาดสัตวน้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจาก

ธรรมชาติ มีผู ทำใหเกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื ่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิตรางกายของประชาชน      

หรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศและการกอ

วินาศกรรมดวย 

1. ภัยจากอัคคีภัย 

อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทำใหเกิดการติดตอลุกลามไป

ตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหมตอเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้น ถาการลุกไหมที่มีเชื้อเพลิง

หนุนเนื่อง หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความรอนแรงก็จะมากยิ่งข้ึน 

2. ภัยจากวาตภัย 

2.1 ภัยจากพายุหมุนเขตรอน หมายถึง ภัยที่กอใหเกิดความเสียหายของอาคารบานเรือน ตนไม

และสิ่งกอสรางตาง ๆ เปนบริเวณกวางจากความแรงของลมท่ีพัดเวียนเขาหาศูนยกลางของพายุหมุนภัยดังกลาว

เกิดข้ึนตามแนวเสนทางเดินของพายุ โดยปกติจะมีความกวาง 50-100 กิโลเมตร ข้ึนอยูกับขนาดและความแรง

ของพายุแตละลูก โดยความเสียหายจะมีมากท่ีสุดบริเวณใกลแนวศูนยกลางท่ีพายุเคลื่อนผาน 

2.2 ภัยจากคลื่นพายุซัดฝง หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนเขาหาฝง 

ความสูงของคลื่นข้ึนกับความแรงของพายุ ปรากฏการณนี้เกิดข้ึนเม่ือพายุหมุนเขตรอนท่ีมีความแรงลมมากกวา 

100 กิโลเมตรตอชั่วโมง ระดับน้ำท่ีสูงข้ึนจากความกดอากาศท่ีลดต่ำลงบริเวณใกลศูนยกลางของพายุพรอมกับ

คลื่นลมแรงจัดท่ีพัดเขาหาฝงกอใหเกิดความเสียหายตอพ้ืนท่ีราบชายฝงทะเลใกลศูนยกลางของพายุ โดยเฉพาะพ้ืนท่ี

ชายฝงท่ีเปนดานรับลม ระดับความรุนแรงของความเสียหายจะข้ึนอยูกับความแรงลมของพายุ สภาพภูมิประเทศ 

และขนาดของชุมชน 

2.3 ภัยจากพายุโซนรอน  หมายถึง พายุท่ีเกิดในชวงท่ีมีลักษณะอากาศรอนอบอาวติดตอกันหลาย

วัน และเม่ือมีอากาศเย็นจากความกดอากาศสูงในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนพัดมาปะทะกับอากาศรอน

จะทำใหอากาศรอนชื้นที่เบากวาลอยตัวข้ึนเหนืออากาศเย็นอยางรวดเร็ว  เกิดเปนเมฆและพายุฟาคะนองที่มี

ยอดเมฆสูงมาก (เมฆคิวมูโลนิมบัส) เกิดพายุฟาคะนอง ลมกรรโชกแรง ฟาผา และมักมีลูกเห็บตกตามมาดวย 

พายุฤดูรอนมักเกิดขึ้นและสิ้นสุดลงในชวงเวลาสั้นๆ ไมเกินหนึ่งชั่วโมง และครอบคลุมบริเวณพื้นที่ไมเกิน 20-30 

ตารางกิโลเมตร แตจะมีลมกรรโชกแรงที่เริ่มสรางความเสียหาย เมื่อมีความรุนแรงลมตั้งแต 50 กิโลเมตร     

ตอชั่วโมงข้ึนไป 

 2.4 ภัยจากพายุฤดูรอน  หมายถึง ความเสียหายของอาคารบานเรือน ตนไม และสิ่งกอสรางตาง ๆ   

ที่เกิดข้ึนเปนบริเวณแคบๆจากลมกระโชกแรงที่เกิดจากพายุฝนฟาคะนอง หรือลูกเห็บ มักเกิดในระยะเวลาสั้น ๆ  

ซ่ึงบอยครั้งมีความเร็วลมเกินกวา 100 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

 

 



 2.5 ภัยจากลูกเห็บ หมายถึง ภัยที ่เกิดจากกอนน้ำลักษณะเหมือนน้ำแข็งรูปรางไมแนนอน      

เกิดจากละอองหยาดฝนซึ่งเย็นแบบยิ่งยวดในเมฆฝน (ยังอยูในสภาพของเหลวที่อุณหภูมิต่ำกวาจุดเยือกแข็ง) 

ปะทะกับวัตถุแข็ง เชน ผงฝุน หรือกอนลูกเห็บที่เกาะตัวอยูกอนแลว จนเกิดการแข็งตัวเกาะรอบวัตถุนั้น ๆ    

และกลายเปนกอนลูกเห็บ ซ่ึงมักเกิดข้ึนพรอมกับพายุฤดูรอน  

3. ภัยจากอุทกภัย 

3.1 ภัยจากอุทกภัย หมายถึง เหตุการณที่มีน้ำทวมพื้นดินสูงกวาระดับปกติ ซึ ่งมีสาเหตุจาก        

มีปริมาณน้ำฝนมากจนทำใหมีปริมาณน้ำสวนเกินมาเติมปริมาณน้ำผิวดินที ่มีอยู ตามสภาพปกติจนเกิน          

ขีดความสามารถการระบายน้ำของแมน้ำ ลำคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระทำของมนุษย โดยการปดก้ัน

การไหลของน้ำตามธรรมชาติ ทั ้งเจตนาและไมเจตนา จนเปนอันตรายตอชีวิต ทรัพยสินของประชาชน      

และสิ่งแวดลอม สามารถจำแนกตามลักษณะการเกิดได ดังนี้ 

(1) น้ำทวมขัง/น้ำลนตลิ่ง หมายถึง สภาวะน้ำทวมหรือสภาวะน้ำลนตลิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจาก

ระบบระบายน้ำไมมีประสิทธิภาพ มีลักษณะคอยเปนคอยไป อันเปนผลจากการเกิดฝนตกหนัก ณ บริเวณนั้น ๆ 

ติดตอกันเปนเวลาหลายวัน มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุมริมแมน้ำและบริเวณชุมชนเมืองใหญๆ น้ำทวมขัง  

สวนใหญจะเกิดบริเวณทายน้ำและแผเปนบริเวณกวางเนื่องจากไมสามารถระบายน้ำไดทัน 

(2) น้ำทวมฉับพลัน หมายถึง สภาวะน้ำทวมท่ีเกิดข้ึนอยางฉับพลันในพ้ืนท่ีเนื่องจากฝนตกหนัก

ในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ำหรือตานน้ำนอยหรืออาจเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ   

เชน เขื่อนหรืออางเก็บน้ำพังทลาย น้ำทวมฉับพลัน มักเกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนัก และมักเกิดขึ้นในบริเวณ      

ท่ีราบระหวางหุบเขา ซ่ึงอาจจะไมมีฝนตกหนักในบริเวณนั้นมากอนเลย แตมีฝนตกหนักมากบริเวณตนน้ำท่ีอยู

หางออกไป การเกิดน้ำทวมฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื ่อนที ่ดวยความเร็วมาก โอกาสที ่จะปองกัน          

และหลบหนีจึงมีนอย 

3.2 ภัยจากดินถลมหรือโคลนถลม หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากปรากฏการณท่ีมวลดินหรือหินไถลเลื่อน

ลงจากพื้นที่สูงสูพื้นที่ต่ำกวาภายใตอิทธิพลแรงโนมถวงของโลก และการมีน้ำเปนตัวกลางทำใหมวลวัสดุเกิด

ความไมมีเสถียรภาพ อัตราการไถลเลื่อนดังกลาวขางตนอาจชาหรือเร็วขึ้นกับประเภทของวัสดุ ความลาดชัน 

สภาพสิ่งแวดลอม และปริมาณน้ำฝน ในบางกรณีแผนดินถลมอาจเกิดจากแผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด    

การเคลื่อนตัวของวัสดุดังกลาวอาจพัดพาตนไม บานเรือน รถยนต สิ่งปลูกสรางอื่นๆ ชำรุด หรือพังทลาย    

และยังอาจทำใหชองเปดของสะพานและแมน้ำลำคลองอุดตันจนเปนสาเหตุใหเกิดอุทกภัยขึ้นไดในเสนทาง       

การเคลื่อนตัวปรากฏการณดังกลาวเปนอันตรายตอชีวิต ทรัพยสินของประชาชนและสิ่งแวดลอม 

4. ภัยแลง หมายถึง ภัยที่เกิดจากความแหงแลงของลมฟาอากาศ อันเกิดจากการที่มีปริมาณฝนนอย 

หรือฝนไมตกเปนระยะเวลานานและครอบคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวาง ทำใหเกิดการขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช    

พืชพันธุ ไมตาง ๆ ขาดน้ำไมสามารถเจริญเติบโตไดตามปกติ เกิดความเสียหายและสงผลกระทบอยาง

กวางขวางรุนแรงตอประชาชนโดยภัยแลงเกิดจากสาเหตุ ดังนี้ 

(1)  ฝนแลง หมายถึง สภาวะที่มีฝนนอยหรือไมมีฝนเลยในชวงเวลาหนึ่งซ่ึงตามปกติจะตองมีฝน 

(ภาวะท่ีปริมาณฝนตกนอยกวาปกติหรือไมตกตองตามฤดูกาล) โดยข้ึนอยูกับสถานท่ีและฤดูกาล ณ ท่ีนั้น ๆ  

(2)  ฝนท้ิงชวง หมายถึง ชวงท่ีมีปริมาณฝนตกไมถึงวันละ 1 มิลลิเมตรติดตอกันเกิน 15 วัน ในชวง

ฤดูฝน เดือนท่ีมีโอกาสเกิดฝนท้ิงชวงสูงคือเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 



5. ภัยหนาว  หมายถึง  ภัยที่เกิดจากสภาพอากาศที่มีความหนาวจัด อุณหภูมิต่ำกวา 8 องศาเซลเซียส 

และลดลงตอเนื่องซ่ึงประชาชนไดรับผลกระทบอยางรุนแรงและกวางขวาง  

6. ภัยจากโรคระบาดในมนุษย หมายถึง ภัยจากโรคซ่ึงปรากฏข้ึนในประชากรกลุมหนึ่งในระยะเวลาหนึ่ง 

ในอัตราที่สูงขึ้นมากกวาที่คาดการณไว โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีตโรคนั้นอาจเปนโรคติดตอทาง

สัมผัสหรือไมก็ได แตสงผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีเกิดโรคระบาดและพ้ืนท่ีใกลเคียง 

7. ภัยจากโรคระบาดสัตว หมายถึง ภัยที่เกิดจากโรคซึ่งปรากฏขึ้นในประชากรสัตวเลี้ยงหรือสัตวปา 

โดยเปนโรคติดตอทั้งในสัตวชนิดเดียวกัน ตางชนิดกัน รวมถึงการติดตอมาสูคน ในระยะเวลาหนึ่ง ในอัตรา     

ที่สูงขึ ้นมากกวาที่คาดการณไว โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีต สรางความเสียหายตอเศรษฐกิจ         

และสุขภาพของประชาชน 

8. ภัยจากโรคระบาดสัตวน้ำ หมายถึง ภัยที่เกิดจากโรคซึ่งปรากฏขึ้นในประชากรสัตวน้ำ โดยเปน

โรคติดตอทั้งในสัตวน้ำชนิดเดียวกัน ตางชนิดกัน รวมถึงการติดตอมาสูคน ในระยะเวลาหนึ่ง ในอัตราที่สูงข้ึน

มากกวาที่คาดการณไว โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีต สรางความเสียหายตอเศรษฐกิจและสุขภาพ  

ของประชาชน 

9. ภัยจากการระบาดของศัตรูพืช หมายถึง ภัยที่เกิดจากสิ่งซึ่งเปนอันตรายแกพืช เชน เชื้อโรค พืช 

แมลง สัตว หรือพืชท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกพืช สงผลใหสวนหนึ่งสวนใดของพืช เชน ตน ตา ตอ แขนง 

หนอ กิ่ง ใบ ราก เหงา หัว ดอก ผล เมล็ด เชื้อ และสปอรของเห็ด ไมวาที่ยังทำพันธุไดหรือตายแลว และให

หมายความรวมถึงตัวห้ำ ตัวเบียน ตัวไหม ไขไหม รังไหม ผึ้ง รังผึ้ง และจุลินทรีย  จนสงผลกระทบในวงกวาง

ตอเศรษฐกิจ สังคม และประชาชน 

10.  ภัยจากไฟปาและหมอกควัน หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากไฟปาไมวาจะจากสาเหตุใดก็ตาม เกิดข้ึนใน

ปาธรรมชาติหรือสวนปาก็ตาม แลวลุกลามไปไดโดยอิสระปราศจากการควบคุม ตลอดจนสงผลใหเกิดฝุน ควัน 

และอนุภาคแขวนลอยในอากาศ รวมตัวกันในสภาวะที่อากาศปด ทำใหเกิดอันตรายตอทรัพยสินและสุขภาพ

ของประชาชน 

11. ภัยจากมลพิษทางอากาศประเภท PM2.5 หมายถึง เหตุการณที่มลพิษทางอากาศประเภท

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ที่มีแหลงกำเนิดจากเหตุการณทางธรรมชาติหรือ   

จากกิจกรรมของมนุษยเกิดการสะสมในบรรยากาศ อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ ทำให PM2.5 ปกคลุมพื้นท่ี

อยูอาศัยของประชาชน จนมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนจำนวนมาก 

 

 

 



12. ภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม 
12.1 ภัยจากแผนดินไหว หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ ่งเกิดจากการปลดปลอยพลังงานใตพิภพ    

ทำใหเกิดการสั่นสะเทือนของพื้นดิน การสั่นสะเทือนนี้อาจมีระดับความรุนแรงขั้นต่ำที่ไมกอใหเกิดความเสียหาย
ใด ๆ แตบางครั้งก็อาจมีระดับความรุนแรงในข้ันท่ีเปนอันตรายจนกอใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงได 

 12.2 ภัยจากอาคารถลม หมายถึง ภัยที่เกิดจากอาคารและสิ่งปลูกสราง ไดแก ตึก บาน โรงเรือน 
ราน แพ คลังสินคา สำนักงาน ที่ไดรับความเสียหายจากการโยกไหวตัวรุนแรงของแผนดิน ซึ่งเปนผลมาจาก
แผนดินไหวและกอใหเกิดความเสียหายหรือพังทลายลงมาได 

13. ภัยจากสึนามิ หมายถึง ภัยที่เกิดจากคลื่นยักษ คำวา สึนามิ เปนภาษาญี่ปุน แปลวา คลื่นทาเรือ 
สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ประเภทแรก คือ คลื่นสึนามิเฉพาะแหง (Local Tsunami) มักจะเกิดใกล ๆ 
ชายฝงและเคลื่อนเขาถลมชายฝงอยางทันทีทันใด และประเภทที่สอง คือ คลื่นสึนามิท่ีเดินทางขามทวีป 
(Distance Tsunami) มักจะเกิดจากแผนดินไหวที่คอนขางรุนแรงและสามารถเคลื่อนตัวขามทวีปไปยังชายฝง
ที่อยูหางไกลหลายหมื่นกิโลเมตร โดยสาเหตุของการเกิดคลื่นสึนามิ มีหลายสาเหตุ เชน แผนดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด ดินถลม และอุกกาบาตตกลงสูมหาสมุทร โดยภัยจากสึนามิกอใหเกิดความเสียหายท้ังตอชีวิตประชาชน
และสิ่งปลูกสรางตลอดแนวพ้ืนท่ีราบชายฝง 

14.  ภัยจากการคมนาคม หมายถึง ภัยจากอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ 
ภัยจากระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ ภัยจากกระบวนการขนสงสารเคมีและวัตถุอันตราย และภัยจาก        
การรั่วไหลของน้ำมันและวัตถุอันตรายในแหลงน้ำ รวมถึงการเทท้ิงน้ำมันหรือของเสียในแมน้ำหรือทะเล  

15. ภัยทางอากาศ หมายถึง ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ โดยอากาศยาน อาวุธนำวิถี ขีปนาวุธ  
หรือสิ่งใด ๆ ท่ีสามารถเคลื่อนท่ีหรือทรงตัวบนอากาศ และการโจมตีดังกลาวสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 

16. ภัยจากการกอวินาศกรรม 
16.1 ภัยจากการกอวินาศกรรม หมายถึง ภัยที่เกิดจากการกระทำใด ๆ อันเปนการมุงทำลาย

ทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐหรือสิ่งอันเปนสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวาง หนวงเหนี่ยว    
ระบบการปฏิบัติงานใด ๆ ตลอดจนการประทุษรายตอบุคคลอันเปนการกอใหเกิดความปนปวนทางการเมือง 
การเศรษฐกิจ และสงัคมแหงชาติ โดยมุงหมายท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายตอความม่ันคงของรัฐ 

16.2 ภัยจากการกอการราย หมายถึง ภัยที่เกิดจากการกระทำใด ๆ ที่สรางความปนปวน        
ใหประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเพื่อขูเข็ญหรือบีบบังคับรัฐบาล หรือองคการระหวางประเทศใหกระทำ
หรือละเวนกระทำการอยางหนึ่งอยางใด อันกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินท่ีสำคัญ 

16.3 ภัยจากการกอการรายสากล หมายถึง ภัยที่เกิดจากการปฏิบัติการของบุคคล หรือกลุม
บุคคลที่มุงหวังผลตามเงื่อนไขขอเรียกรองทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งสวนใหญจะปฏิบัติการลวงล้ำ
เขตแดน หรือเกี่ยวพันกับชาติอื่น การกระทำนั้นอาจเปนไปโดยเอกเทศ ปราศจากการสนับสนุนจากรัฐใด ๆ 
หรือมีรัฐใดรัฐหนึ่งสนับสนุนรูเห็นก็ได เมื่อเกิดขึ้นยอมมีผลกระทบโดยตรงตอผลประโยชนของชาติ พันธกรณี
ระหวางประเทศ นโยบายของชาติทั้งดานการเมืองและการปองกันประเทศ การเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา 
ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของชาติ 

 
 

 



ภาคผนวก ค : นิยามศัพท 

 กลยุทธ (Strategy) หมายถึง แผนทั่วๆ ไป หรือคำแนะนำที่เลือกมาใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค   

ของการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 กลุ มเปราะบาง (Vulnerable Group) หมายถึง กลุ มบุคคลที ่มีความสามารถจำกัดในการเผชิญ

เหตุการณสาธารณภัย ซึ่งตองการความดูแลเปนพิเศษ เชน เด็ก สตรีมีครรภ ผูสูงอายุ บุคคลทุพลภาพ ผูปวย 

ผูพลัดถ่ิน ผูลี้ภัย  คนตางดาว เปนตน  

 การกำกับ ควบคุมพื้นท่ี (Area Command) หมายถึง การกำกับดูแลการจัดการเหตุฉุกเฉินที่เกดิข้ึน  

ในชวงเวลาเดียวกันหลายเหตุการณ และมีองคกรระบบการบัญชาการเหตุการณหลายองคกรแยกกันทำหนาท่ี

จัดการเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นแตละเหตุการณ หรือทำหนาที่กำกับดูแลการจัดการเหตุฉุกเฉินขนาดใหญหรือเหตุ

ฉุกเฉินท่ีกำลังลุกลามขยายตัวซ่ึงมีทีมงานจัดการเหตุฉุกเฉินหลายทีมงานเขามามีสวนเก่ียวของ 

 การเขาใจและตระหนักถึงความเสี ่ยง (Risk - Informed) หมายถึง กระบวนการสรางความเขาใจ 

ความเสี ่ยง โดยมีขอมูลความเสี ่ยงครบถวนและรอบดาน และนำไปสู แนวทางปฏิบัต ิเพื ่อลดความเส ี ่ยง                 

เชน การลงทุนเพื่อการลดความเสี่ยง (Risk – Informed Investment) หมายถึง การสรางความเขาใจความ

เสี่ยงดานการลงทุน ซึ่งนำไปสูการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงโดยเนนไปที่ความคุมคาของการลงทุน เพราะหาก   

ไมมีการลงทุนมูลคาความสูญเสียและความเสียหายจะมากกวามูลคาของการลงทุน  

 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดระบบและบริหารจัดการ

ทรัพยากรและความรับผิดชอบเพ่ือเผชิญเหตุการณฉุกเฉินทุกรูปแบบ 

การซอมสราง (Reconstruction) หมายถึง การฟนฟูโครงสรางและสิ่งกอสรางที่ไดรับความเสียหาย

จากเหตุการณสาธารณภัยใหกลับมาสูสภาพท่ีสามารถใชงานไดดังเดิม 

 การเตรียมความพรอม (Preparedness) หมายถึง ความพยายามในการเตรียมการรับมือกับสาธารณภัย 

มุงเนนกิจกรรมตาง ๆ ที่ทำใหผูคนมีความสามารถในการคาดการณ เผชิญเหตุ และจัดการกับผลกระทบจาก    

สาธารณภัยอยางเปนระบบ หากมีการเตรียมความพรอมไดดีจะทำใหสามารถดำเนินการตาง ๆ ไดอยาง

เหมาะสมทั้งในชวงกอน ระหวาง และหลังการเกิดสาธารณภัย และเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตใหปลอดภัย

จากเหตุการณสาธารณภัยไดมากข้ึน 

 การเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) หมายถึง การใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนและทัน

เหตุการณผานทางหนวยงาน/องคกรตาง ๆ เพื่อใหบุคคลที่กำลังเผชิญความเสี่ยงตอการเกิดสาธารณภัย

สามารถกระทำการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงและพรอมที่จะรับมือกับสถานการณได

อยางมีประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการความเสี ่ยงจากภัยพิบัติ/สาธารณภัย (Disaster  Risk Management: DRM) 

หมายถึง กระบวนการอยางเปนระบบของการใชคำสั่ง ทางการบริหารองคกรและทักษะ ความสามารถ         

เชิงปฏิบัติการเพ่ือดำเนินยุทธศาสตร นโยบาย  มาตรการ หรือกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยง ลด หรือถายโอน  

ความเปนไปไดในการเกิดภัยพิบัติ รวมท้ังการเพ่ิมศักยภาพในการจัดการปญหา เพ่ือเตรียมพรอมรับผลกระทบ

ทางลบของภัย 



การบริหารจัดการความเสี ่ยงแบบธรรมาภิบาล (Risk Governance) หมายถึง ระบบควบคุม       

และจัดการความเสี่ยง รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก

องคกรท่ีมีประสิทธิภาพ โดยนำผลของการประเมินดังกลาวเสนอใหผูมีอำนาจตัดสินใจตอไป  

การบริหารจัดการภัยพิบัติ/สาธารณภัย (Disaster Management: DM) หมายถึง การใชกลไก 

กระบวนการและองคประกอบในการดำเนินงาน เพื ่อจุดมุ งหมาย ในประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ

ปฏิบัติการดานภัยพิบัติ เชน การปองกัน การลด ผลกระทบ การเตรียมพรอม การเผชิญเหตุ การชวยเหลือ

บรรเทาทุกข ตลอดจนการบูรณะซอมแซมและพัฒนา 

 การบรรเทาทุกข (Relief) หมายถึง การใหความชวยเหลือเบื้องตนในทันทีท่ีเกิดสาธารณภัยเพ่ือรักษา

ชีวิตและตอบสนองความตองการข้ันพ้ืนฐานใหผูประสบภัยสามารถดำรงชีพอยูได 

 การบัญชาการ (Command) หมายถึง การทำหนาที่อำนวยการ สั่งการหรือการควบคุมโดยอาศัย

อำนาจท่ีกำหนดไวอยางชัดเจนในกฎหมาย กฎระเบียบหรืออำนาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบ 

 การบัญชาการรวม (Unified Command) หมายถึง การประยุกตใชระบบบัญชาการเหตุการณเม่ือมี

หนวยงานท่ีมีอำนาจหนาท่ีตามกฎหมายในการจัดการเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนมากกวาหนึ่งหนวยงาน หรือเม่ือเหตุ

ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนขยายตัวขามขอบเขตอำนาจหนาท่ีทางการเมือง หนวยงานตางๆ จะทำงานรวมกันผานตัวแทน

ของแตละหนวยงานที ่ไดรับการแตงตั ้งเปนสมาชิกในหนวยบัญชาการรวม มีหนาที ่หลักในการกำหนด

วัตถุประสงคและกลยุทธรวม และจัดทำแผนเผชิญเหตุท่ีจะใชรวมกันเพียงแผนเดียว 

 การบัญชาการเหตุการณ (Incident Command) หมายถึง หนวยบัญชาการที่ทำหนาที่รับผิดชอบ     

การจัดการเหตุการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในภาพรวม และประกอบดวยผูบัญชาการเหตุการณ และเจาหนาท่ี

สนับสนุนท่ีไดรับการมอบหมาย 

 การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ (Damage and Needs Assessment : 

DANA) หมายถึง การประเมินผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการ

เผชิญสถานการณฉุกเฉินดวยตนเอง รวมทั้งความตองการความชวยเหลือเพิ่มเติมจากหนวยงานภายนอก       

เชน ความชวยเหลือดานอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล ดานสุขภาวะ       

ท่ีพักพิง อุปกรณยังชีพ  

  การประเมินความเสียหายและความสูญเสีย (Damage and Loss Assessment : DALA) หมายถึง     

การวิเคราะหผลกระทบจากสาธารณภัย เปนการประมาณการเชิงปริมาณวาเกิดผลกระทบอะไรขึ ้นจาก

เหตุการณสาธารณภัย โดยอาศัยการเก็บขอมูลทุติยภูมิจากพื้นที่ประสบภัย ขอมูลจากการประเมินจะนำไปใช

ในการประมาณการซอมสรางสิ่งกอสรางท่ีเสียหายไป และเพ่ือใชในการวางแผนเพ่ือการฟนฟูจากความสูญเสีย 

 การประเมินความเสี ่ยง  (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการกำหนดลักษณะ ขนาด           

หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะหภัยที่เกิดขึ้น  รวมทั้งประเมินสภาวะการเปดรับตอความเสี่ยง       

ความเปราะบาง ในการรับมือของชุมชนที่อาจเปนอันตรายและคาดการณผลกระทบตอชีวิต ทรัพยสิน       

การดำรงชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนการวิเคราะหความนาจะเปนในการเกิดผลกระทบจากภัยในพื้นที่หนึ่งๆ     

มีประโยชนในการวางแผนเพ่ือการจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 



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

ทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร ระหวางหนวยงานที ่เกี ่ยวของในกระบวนการ นำเขา สงออกสินคา           

เพ ื ่ออำนวยความสะดวกให แก ผ ู ประกอบการ ในการตรวจสอบใบอน ุญาต และใบร ับรองต างๆ                      

ทางอิเล็กทรอนิกสกอนการตรวจปลอยสินคา ระบบนี้จะทำหนาที ่ประสานกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส       

แบบครบวงจร ผู ประกอบการสามารถรับสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสกับองคกรที่เกี ่ยวของไดอัตโนมัติ       

ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไมตองเดินทางไปติดตอกับหนวยงานตางๆ ดวยตัวเอง 

 การปรับตัว (Adaptation) หมายถึง การปรับตัวในระบบธรรมชาติหรือระบบมนุษยเพื่อตอบสนอง

ตอสิ่งเราทางภูมิอากาศหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัย ซึ่งจะชวยลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน     

หรือชวยสรางโอกาสจากสภาวะวิกฤตได 

 การปองกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการหรือแนวทางตางๆ เพื่อชวยขจัดผลกระทบเชิงลบ   

จากเหตุการณสาธารณภัยที่อาจเกิดกับบุคคลหรือทรัพยสินใหหมดไปอยางสิ้นเชิง ครอบคลุมถึงมาตรการ         

เชิงโครงสรางและมาตรการท่ีไมใชเชิงโครงสราง 

 การปองกันภัยฝายพลเรือน (Civil Defense) หมายถึง การปองกันพลเรือนใหปลอดภัยจากการโจมตี

ทางทหาร แตป จจ ุบ ันครอบคลุมถึงการช วยให พลเร ือนปลอดภัยจากการคุกคามทางสาธารณภัย                                                                                                                                    

ดวย หนาที่ของกองกำลังปองกันภัยฝายพลเรือน (civil defense force) จากเดิมที่มีแตการฝกการทหาร     

จึงหมายรวมถึงการดูแลใหประชาชนปลอดภัยจากสาธารณภัยและการปฏิบัติการชวยเหลือเม่ือเกิดเหตุสาธารณภัย 

เชน การชวยเหลือเคลื่อนยายในชวงอพยพ การชวยกระจายถุงยังชีพ การอำนวยความสะดวกในการขนสง

อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใช การชวยซอมแซม กอสรางบานเรือนท่ีเสียหายจากภัยธรรมชาติ 

 การเผชิญเหตุ (Response) หมายถึง มาตรการหรือการปฏิบัติการตาง ๆ ที่ควรเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว

และทันทวงทีเพ่ือรักษาชีวิตและใหความชวยเหลือบรรเทาทุกขข้ันพ้ืนฐานแกประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอน

จากเหตุการณสาธารณภัย เชน การกูชีพกูภัย การปฐมพยาบาล การแจกถุงยังชีพและสิ่งของบรรเทาทุกข  

การบัญชาการในเหตุการณฉุกเฉิน การประสานงานเพ่ือลำเลียงผูปวย การบริหารจัดการศูนยอพยพ 

 การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (Exercise) หมายถึง การจำลองสถานการณเพื่อฝกฝน

ทักษะหรือซักซอมกระบวนการการดำเนินงานที่ไดวางแผนไว เปนแบบฝกหัดเพื่อใหผูที่มีบทบาทหนาที่และ

ความรับผิดชอบในการรับมือสถานการณฉุกเฉินไดฝกซอมขั้นตอนปฏิบัติที่จำเปน ทำใหมีทักษะสามารถใช

เครื่องมือ อุปกรณตางๆ ไดอยางถูกตอง ซ่ึงชวยใหพรอมปฏิบัติงานไดจริงหากเกิดสาธารณภัยข้ึน 

 การฟนฟู (Recovery) หมายถึง การปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีพ และสภาวะวิถี

ความเปนอยูของชุมชนที่ประสบภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดียิ่งขึ้นกวาเกาตามความเหมาะสม    

โดยการนำเอาปจจัยตางๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขามาชวยในการฟนฟูดวย (Build back 

better) หมายรวมถึง การซอมสราง (Reconstruction) และการฟนสภาพ (Rehabilitation) 

 การฟนสภาพ , การเยียวยา  (Rehabilitation) หมายถึง การจัดการความเสียหายหรือผลที่เกิดจาก

สาธารณภัยเพื่อพลิกฟนสภาวะการดำรงชีพของชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการเกิดสาธารณภัยใหกลับคืนสู



สภาพที่เปนอยูกอนหนานี้ รวมทั้งการดูแลสภาพจิตใจและจิตสังคม (Psychosocial Support) ของผูไดรับ

ผลกระทบ ตลอดจนการกระตุนและชวยเหลือใหเกิดการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงตามความจำเปน 

 การรูรับ ปรับตัว และฟนคืนกลับ (resilience) หมายถึง ความสามารถของระบบ ชุมชน หรือสังคมท่ี

มีความเสี่ยงตอสาธารณภัย ในการเรียนรูเกี ่ยวกับสภาพความเสี่ยงภัยของตน รวมทั้งรู จักวางมาตรการ                  

และปฏิบัติตัวเพื่อชวยลดหรือถายโอนความเสี่ยงดังกลาวเพื่อลดโอกาสในการไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย 

และหากประสบกับสาธารณภัยก็สามารถฟนตัวจากผลของภัยไดดวยแนวทางและในระยะเวลาที่เหมาะสม

หมายรวมถึงความสามารถของชุมชนในการดูแลรักษาโครงสรางและกลไกพื ้นฐานที ่จำเปนใหปลอดภัย      

จากสาธารณภัยดวย 

 การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction : DRR) หมายถึง แนวคิดและวิธีปฏิบัติ 

ในการลดโอกาสที่จะไดรับผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยผานความพยายามอยางเปนระบบที่จะวิเคราะห

และบริหารจัดการปจจัยที่เปนสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อดำเนินนโยบาย มาตรการ หรือ กิจกรรม

ตาง ๆ ในการลดความลอแหลม ลดปจจัยที่ทำใหเกิดความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพในการจัดการปญหา  

มีเปาหมายในการลดความเสี่ยงท่ีมีอยูในชุมชนและสังคมในปจจุบัน และปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

 การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง ปฏิบัติการลดผลกระทบทางลบโดยตรงของภัยที ่เปน

อันตรายตอสังคมและสิ่งแวดลอม เนื่องจากผลกระทบทางลบของภัยโดยมากไมสามารถขจัดใหหมดไป      

อยางสิ ้นเชิง แตขนาดและความรุนแรงของความเสียหายสามารถลดทอนลงไดจากการดำเนินนโยบาย       

และกิจกรรมตาง ๆ  

 การวิเคราะหความเสี ่ยง, การประเมินความเสี ่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการ

กำหนดลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะหภัยที่เกิดขึ้นและประเมินสภาวะการ

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

ของชุมชนท่ีอาจเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน การดำรงชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนการวิเคราะหความนาจะเปน

ในการเกิดผลกระทบจากภัยในพ้ืนท่ีหนึ่ง ๆ มีประโยชนในการวางแผนเพ่ือจัดการความเสี่ยงอยางมีระบบ 

 การสนับสนุนการจัดการเหตุการณ (Incident Management Assistance Team : IMAT) หมายถึง  

การจัดร ูปแบบการบัญชาการเหตุการณ ซ ึ ่งประกอบดวยทีมงานบัญชาการและทีมงานปฏิบัต ิการ               

และเจาหนาท่ีท่ีเหมาะสมอ่ืนๆ ภายในโครงสรางระบบบัญชาการณ ท่ีสามารถจะจัดสงไปปฏิบัติงานหรือลงมือ

ปฏิบัติงานไดตามความจำเปน มีการกำหนดคุณสมบัติและการรับรองอยางเปนทางการ 

 การสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) หมายถึง การติดตอสื่อสาร เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล 

ขาวสารและความคิดเห็นระหวางผูประเมินความเสี่ยง (risk assessor) ผูจัดการความเสี่ยง (risk manager) 

ผูบริโภค ภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาและกลุมหรือองคกรอื่นที่เกี่ยวของและสนใจ (stake holder) 

เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีถูกตองและแมนยำ  อาจกลาวไดวาการสื่อสารความเสี่ยงนั้นมีอยูในทุกกระบวนการ

ของการวิเคราะหความเสี่ยง    



 การอพยพ (Evacuation) หมายถึง การเคลื่อนยาย การกระจาย และการนำพลเรือนออกจากพื้นท่ี

อันตราย หรือพื้นที่ที่อาจเปนอันตรายอยางเปนระบบตามขั้นตอนและมีการกำกับดูแล รวมถึงการรับรอง    

และการดูแลบุคคลเหลานี้ในสถานท่ีปลอดภัยดวย 

 ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) หมายถึง วิธีการที่ได

กำหนดหรือจัดทำข้ึนเพ่ือใหผูมีหนาท่ีเก่ียวของปฏิบัติตามอยางเปนกิจวัตรในการทำงานอยางใดอยางหนึ่ง 

 ขาวสาร (Intelligence) หมายถึง ขาวสารที่เกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเปนองคประกอบที่สำคัญ

ของการบัญชาการเหตุการณ เปนภารกิจของสวนแผนงานซ่ึงมุงเนนไปท่ีขาวสารในเหตุฉุกเฉิน 

 ขีดความสามารถ , ศักยภาพ  (Capacity) หมายถึง ความสามารถที่จะกระทำการอยางใดอยางหนึ่ง 

หรือความสามารถท่ีอาจจะพัฒนาตอไปใหเปนประโยชนมากข้ึน 

 คลังสำรองทรัพยากร (Stockpiling) หมายถึง วัสดุหรือเสบียงที่สะสมไวเพื่อใชในเวลาฉุกเฉินหรือ

ยามเกิดภัยพิบัติ เชน อุปกรณปฐมพยาบาล อาหาร น้ำดื่ม ไฟฉาย ถุงนอน เครื่องนุงหม เครื่องประกอบอาหาร 

ความปกติใหม , ฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) หมายถึง รูปแบบการดำเนินชีวิตอยางใหม

ท่ีแตกตางจากอดีตอันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติท่ีคนในสังคมคุนเคยอยางเปน

ปกติและเคยคาดหมายลวงหนาไดตองเปลี่ยนแปลงไปสูวิถีใหมภายใตหลักมาตรฐานใหมท่ีไมคุนเคย 

 ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปจจัยหรือสภาวะใดๆ ที ่ทำใหช ุมชนหรือสังคม  

ขาดความสามารถในการปกปองตนเอง ทำใหไมสามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไมสามารถฟนฟูไดอยาง

รวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย  ปจจัยเหลานี้มีอยูในชุมชนหรือสังคมมานานกอนเกิด       

สาธารณภัยและอาจเปนปจจัยท่ีทำใหผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากข้ึน 

 ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnership : PPP) หมายถึง      

การรวมลงทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในกิจการของรัฐ โดยมักเปนการใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการ

พื้นฐาน หรือโครงการใหบริการสาธารณะในระยะยาวที่มุงเนนการใหบริการที่มีประสิทธิภาพคุมคากับตนทุน

มากกวาภาครัฐจะดำเนินการเอง เปนทางเลือกในการพัฒนาประเทศอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งใหเอกชนมีสวน

รวมในกิจกรรมตาง ๆ เชน การกอสราง การดำเนินการบำรุงรักษา การจัดหาเงินทุน การใหบริการ ซึ่งเอกชน

เปนผูบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการตามระยะเวลาและรายละเอียดของสัญญาท่ีกำหนดไว 

 ความลอแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผู คน อาคารบานเรือน ทรัพยสิน ระบบตางๆ หรือ

องคประกอบใดๆ มีท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยและอาจไดรับความเสียหาย 

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk) คือ โอกาสหรือความเปนไปไดในการไดรับผลกระทบทางลบ

จากการเกิดสาธารณภัย โดยผลกระทบสามารถเกิดขึ้นกับชีวิต สุขภาพ การประกอบอาชีพ ทรัพยสิน และบริการ

ตางๆ ในระดับบุคคลชุมชน สังคม หรือประเทศ 

 ความสูญเสีย (Loss) หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงของการหมุนเวียนสินคาและบริการ รวมถึงสภาพ

ทางเศรษฐกิจซึ่งเปนผลจากสาธารณภัย ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นตั้งแตชวงระยะเวลาที่เกิดสาธารณภัย  

จวบจนกระท่ังมีการซอมแซมหรือสรางใหมของทรัพยสินท่ีเสียหาย และมีการฟนฟูทางเศรษฐกิจอยางสมบูรณ  

ในบางกรณีอาจใชเวลาหลายป  



 ความเสียหาย (Damage) หมายถึง ทรัพยสินทางกายภาพ เชน อาคารและสวนประกอบ โครงสราง

พ้ืนฐาน สินคาท่ีเก็บไวในคลัง และทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีถูกทำลายท้ังหมดหรือบางสวน โดยความเสียหาย

อาจเกิดขึ้นระหวางหรือภายหลังจากประสบเหตุการณภัยในทันที ความเสียหายถูกวัดในเชิงกายภาพและคิด

คำนวณดวยมูลคาทดแทนเปนตัวเงิน 

 ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนกับประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และสิง่แวดลอม

จากการเกิดเหตุการณใดๆ 

 ผูบัญชาการเหตุการณ (Incident Commander) หมายถึง บุคคลที่มีหนาที่รับผิดชอบการดำเนิน

กิจกรรมท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน และรับผิดชอบการพัฒนากลยุทธ และยุทธวิธี และการสั่งใช 

และการจัดสงทรัพยากร ผูบัญชาการเหตุการณมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบโดยรวมตอการปฏิบัติการ

ตอบโตเหตุฉุกเฉิน และรับผิดชอบการจัดการการปฏิบัติการตอบโตเหตุฉุกเฉินในสถานท่ีเกิดเหตุท้ังหมด 

 ผูอำนวยการ (Director) หมายถึง ผูอำนวยการกลาง ผูอำนวยการจังหวัด ผูอำนวยการอำเภอ 

ผูอำนวยการทองถ่ิน และผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร 

 แผนท่ีเส่ียงภัย (Hazard Map) หมายถึง แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีซ่ึงมีความเสี่ยงตอการเกิดภัย เชน อุทกภัย 

สึนามิ ภูเขาไฟ ระเบิด เปนผลของการประเมินความเปนไปได ความถี่ของการเกิดภัย ตลอดจนความรุนแรง

ของภัยนั้นๆ 

 แผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) หมายถึง แผนซึ่งจัดทำเปนลายลักษณอักษรหรือสั่งดวย

วาจาซ่ึงประกอบดวยวัตถุประสงคท่ัวไปท่ีสะทอนหรือแสดงถึงกลยุทธในภาพรวมสำหรับการจัดการเหตุฉุกเฉิน 

อาจรวมถึงการกำหนดทรัพยากรที่จะใชในการปฏิบัติงาน ภารกิจที่มอบหมาย และขอมูลขาวสารสำหรับ

จัดการเหตุฉุกเฉินระหวางชวงระยะเวลาการปฏิบัติการชวงหนึ่งหรือหลายชวง  

 ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณที ่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษยที่อาจนำมาซ่ึง     

ความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน ตลอดจนทำใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

ภัยพิบัติ (Disaster) หมายถึง การหยุดชะงักอยางรุนแรงของการปฏิบัติหนาที่ ของชุมชนหรือสังคม

อันเปนผลมาจากการเกิดภัยทางธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษย  ซึ่งสงผลตอชีวิต ทรัพยสิน สังคม เศรษฐกิจ   

และสิ่งแวดลอมอยางกวางขวางเกินกวา ความสามารถของชุมชนหรือสังคมท่ีไดรับผลกระทบดังกลาวจะรับมือ

ไดโดยใชทรัพยากรท่ีมีอยู 

 ภาคประชาสังคม (Civil  Society) หมายถึง บุคคล หนวยงาน หรือองคกรอิสระซึ่งไมแสวงหาผลกำไร       

ที่มีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณะ มีเปาหมายเพื่อกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีดานสังคม   

และสิ่งแวดลอม 

 ยุทธวิธี (Tactics) หมายถึง การใชงานและการกำกับดูแลทรัพยากรที่ปฏิบัติการตอบโตเหตุฉุกเฉิน

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดข้ึนดวยกลยุทธ 

 ระบบเตือนภัยลวงหนา  (Early Warning System) หมายถึง ระบบที่มีศักยภาพในการประมวลผล

ขอมูลและแจงเตือนตามชวงระยะเวลา เพื ่อใหบุคคล ชุมชน และหนวยงานที ่เสี ่ยงตอภัยมีเวลาเพียงพอ            

ในการเตรียมการและรับมือไดอยางเหมาะสม เพ่ือลดโอกาสการเกิดอันตรายและความสูญเสีย 



 ระบบบัญชาการเหตุการณ (Incident Command System : ICS) หมายถึง แนวทางในการบริหาร

จัดการเหตุการณที่เกี่ยวของกับภัยทุกประเภทอยางมีมาตรฐานในพื้นที่เกิดเหตุ ตั้งแตเหตุฉุกเฉินขนาดเล็กไป

จนถึงเหตุฉุกเฉินที่มีความซับซอน โดยผูปฏิบัติงานในบทบาทหนาที่ตาง ๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถ

ดำเนินการรวมกันไดภายใตการบัญชาการแบบรวมศูนย (unified command)  โดยปกติมีการจัดโครงสราง

ระบบเพื่อการปฏิบัติงานใน 5 สายงานหลัก คือ สวนบัญชาการ (command) สวนปฏิบัติการ (operation) 

สวนแผนงาน (planning) สวนสนับสนุนกำลังบำรุงหรือโลจิสติกส(logistics)  และสวนการเงิน/การบริหาร

จัดการ (finance/administration) ซึ่งมีความยืดหยุนในการปรับลดหรือขยายสวนงานที่อาจจำเปนหรือไม

จำเปนตองใชงาน ข้ึนอยูกับลักษณะของเหตุการณนั้น ๆ 

  สวนสนับสนุน (Logistics Section) หมายถึง ส วนที ่ตอบสนองการส งกำล ังบำร ุงท ี ่จำเปน             

และตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร สวัสดิการและความมั่นคงของ

มนุษย พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และงบประมาณและการบริจาค เพื่อใหการจัดการใน

ภาวะฉุกเฉินดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใหหนวยงานที่รับผิดชอบภารกิจในแตละดาน

รวมกันจัดทำ ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสรางภายในของสวนฯ 

ศูนยบัญชาการเหตุการณ (Incident Command Post) หมายถึง สถานที่ที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่เพื่อใช

ในการดำเนินภารกิจหลัก ศูนยบัญชาการอาจจะตั ้งอยู รวมกันกับฐานที ่ตั ้งหรือสถานที่อื ่นๆ ที่จัดตั ้งข้ึน       

เพ่ือวัตถุประสงคในการจัดการเหตุฉุกเฉิน 

 ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operations Center) หมายถึง สถานที่ที ่ใชประสานงาน          

ดานขอมูลขาวสารและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน (การปฏิบัติการใน

สถานที่เกิดเหตุ) ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินอาจเปนสถานที่ชั่วคราวหรืออาจเปนสถานที่ศูนยกลางหรือสถานท่ี

มั่นคงถาวรกวาหรืออาจจัดตั้งในองคกรในระดับสูงกวา หรืออาจจัดตามภารกิจหลักแตละดาน หรือจัดตาม

ขอบเขตอำนาจหนาท่ีและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  

 ศูนยประสานขอมูลรวม (Join Information Center : JIC) หมายถึง สถานท่ีท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือทำหนาท่ี

ประสานขอมูลขาวสารสาธารณะที่เกี่ยวของกับการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉกุเฉิน ศูนยประสานขอมูล

รวมเปนจุดกลางของการติดตอสำหรับสื่อขาวทุกประเภท 

 ศูนยพักพิงชั่วคราว (Temporary shelter) หมายถึง สถานที่เพื่อใหผูประสบภัยใชอยูอาศัยเมื่อไม

สามารถเขาถึงที่อยูอาศัยตามปกติได อาจเปนสถานที่ที ่สรางจากวัสดุชั ่วคราว เชน เต็นท บานจากวัสดุ

สังเคราะห ที่พักอาศัยชั่วคราวชนิดอื่นหรือในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง อาจเปนสวนหนึ่งของนโยบาย 

หรือเปนเอกสารท่ีจัดทำตางหาก โดยมีรายละเอียดดานบุคลากร สถานท่ี ระยะเวลา และแนวทางในการปฏิบัติ

อยางชัดเจน 

 หนวยงานสนับสนุน (Supporting Agency) หมายถึง หนวยงานท่ีใหการสนับสนุน  และ/หรือใหความชวยเหลือ

ดานทรัพยากรแกหนวยงานอ่ืนๆ 

 องคกรปฏิบัต ิการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Centre : EOC) หมายถึง 

สถานที่ที่มีเครื่องมืออุปกรณพรอม เปนศูนยกลางเพื่ออำนวยการและประสานการปฏิบัติหนาที่ในหวงเวลา 



ของการเผชิญเหตุการณภัยพิบัติ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยสั่งการ ใหแนวนโยบายปฏิบัติการ และอำนวย

ความสะดวกดานการประสานงานสำหรับผู บริหารและเจาหนาที ่ เพื ่อใหการเผชิญเหตุการณฉุกเฉิน              

มีประสิทธิภาพ 

 เอกภาพในการบัญชาการ (Unity of Command) หมายถึง หลักการของระบบการบัญชาการ

เหตุการณที ่กำหนดใหแตละบุคคลที ่ทำหนาที ่ตอบโตเหตุฉุกเฉินจะไดรับการมอบหมายใหอยู ภายใต              

ผูควบคุมดูแลเพียงหนึ่งคนเทานั้น 

 

  

 

 

 
 



ลําดับที่ สถานที่ ที่ตั้ง หมายเหตุ

๑ หมูบานกลุมเสี่ยง

  - บานโนนแดง หมูที่ 14

  - บานคมูะคา (ปาโคกบุลาว) หมูที่ 10

  - บานหนองปรือ หมูที่ 6

  - บานหนองเชียงโข หมูที่ 5

  - บานหัวฝาย หมูที่ 13

๒ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

  - หนองเชียงโข หมูที่ 5

๓ สถานศกึษา

  - โรงเรียนวัดบานงิ้วใหม หมูที่ 1

  - โรงเรียนบานโคกเพ็ด หมูที่ ๓

  - โรงเรียนบานออยชาง หมูที่ ๕

  - โรงเรียนบานดอนแรง หมูที่ 9

  - ศพด.บานงิ้วใหม หมูที่ ๑

  - ศพด.บานโคกเพ็ด หมูที่ 3

  - ศพด.บานออยชาง หมูที่ 7

  - ศพด.บานดอนแรง หมูที่ 9

๔ วัด

  - วัดบานงิ้วใหม หมูที่ ๑

  - วัดบานเพ็ดนอย หมูที่ ๒

  - วัดบานโคกเพ็ด หมูที่ ๓

  - วัดบานโสก หมูที่ ๔

  - วัดบานหนองเชียงโข หมูที่ ๕

  - วัดบานออยชาง หมูที่ 7

  - วัดดอนแรงดอนแปะ หมูที่ 8

  - วัดบานคมูะคา หมูที่ 10

  - วัดปาบานดอนหัน กุดจอก หมูที่ 11

ภาคผนวก จ 
สถานที่สําคัญที่ตองดูแลเปนพเิศษ



หมายเลข

นามเรียก

ขาน
ความถี่

หมายเลข

โทรศัพท
โทรสาร โทรศัพทมือถอื

ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา สิงห 1 162.125 0 4424 2057

รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา สิงห 2 162.125 0 4424 2057

รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา สิงห 3 162.125 0 4424 2057

ผูบังคบัการหนวยทหารในพื้นที่ บชร2 0 4424 4401

ผูบังคบัการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ไชยณรงค 152.7 0 4424 0900

ปลัดจังหวัดนครราชสีมา มัฆวาน 162.125 0 4424 2015

หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา 0 4424 3798

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ราชสีห 1  162.550 0 4426 0442

รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ราชสีห 2 162.55 0 4426 0442

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ราชสีห 3 162.55 0 4426 0442

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 4446 5011

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา 0 4424 4311

ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา 0 4424 4353

ทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมา 0 4424 5520

พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา 0 4424 2911

หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาปภ.จังหวัด 161.475 0 4424 2230

ประชาสัมพันธจังหวัดนครราชสีมา 0 4425 1818

ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา  0 4421 4377

ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคนครราชสีมา  08 1983 6899

ผูจัดการประปาสวนภูมิภาคนครราชสีมา  0 4427 4224

ผูอํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา  0 4421 1125

อุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมา  0 4425 5841

รวม

สวนราชการ

วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร

ภาคผนวก ฉ-1 : บัญชีรายชื่อบุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน



โทรศัพท

มือถือ

๑
มูลนิธิกูภัยบัว

ใหญ

รถฉุกเฉิน/

เครื่องชวย

หายใจพรอม

อุปกรณ

การเคลื่อนยาย

ผูประสบภัย/

การคนหา

ผูประสบภัย

ทางน้ํา

1669

๒
มูลนิธิกูภัยฮุก 

๓๑

รถฉุกเฉิน/

เครื่องชวย

หายใจพรอม

อุปกรณ

การเคลื่อนยาย

ผูประสบภัย/

การคนหา

ผูประสบภัย

ทางน้ํา

1669

รวม

ภาคผนวก ฉ-2 : บัญชีรายชื่อองคการสาธารณกุศล หนวยงานเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลําดับที่

รายชื่อองคการ

สาธารณกุศล  

 หนวยงาน

เครือขาย

สถานที่ตั้ง ความเชี่ยวชาญ
หมายเลข

โทรศัพท

จํานวนสมาชิก

ที่ปฏิบัติงานได



ลําดับที่ ช่ือ - สกุล สังกัดหนวยงาน หมายเลขโทรศัพท ผูเชี่ยวชาญดาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภาคผนวก ฉ-3 : บัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญดานสาธารณภัย

๑ นายดํารงค ประจิตร
องคการบริหารสวน
ตําบลกุดจอก

0933340872



ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง ท่ีอยู เบอรโทรศพัทติดตอ

๑ นายทองแดง    บรรดาศักดิ์ OTOS หมู 1

๒ นายประเสริฐ   นพเกา OTOS หมู 8

๓ นายสมศักดิ์    ผิวดํา OTOS หมู 13

๔ นายกิตต ิ      วัฒนา OTOS หมู 9

๕ นายเกียงไกร   นิตใหม OTOS หมู 10

๖ นายสุรสีห      สอนนอก OTOS หมู 3

7 นายสุวัจน        บุญมา OTOS หมู 14

8 นายประมวล      หาญวิเศษ OTOS หมู 1

9 นายสุพัฒน        ตุงพิลา OTOS หมู 1

ภาคผนวก ฉ-4 : บัญชีฐานขอมูลอาสาสมัคร (OTOS)



เลขที่ หมูที่

1 นางณัชฌา การเพียร อปพร. 1 1

2 นางนวลจันทร นามเมืองปก อปพร. 32 1

3 นายสิทธิโชค บุญศรี อปพร. 144 1

4 นายสุนทร ชมจอหอ อปพร. 30 1

5 นายทองแดง บรรดาศักดิ์ อปพร. 86/1 1
6 นายวรพจน หาญณรงค อปพร. 69 1
7 นายณรงค แกวสุโพธิ์ อปพร. 45 1
8 นายแกว พนัสนอก อปพร. 117 1
9 นายมาโนช  ประจง อปพร. 56 1
10 นายยุรนันท ครุฑขุนทด อปพร. 138 1
11 นายธีระพงษ พนัสนอก อปพร. 49 1
12 นายสุขสันต วงศสูงเนิน อปพร. 13 1
13 นายประสบ ผลทวี อปพร. 30 2

14 นายสมใจ อุนพรมมี อปพร. 2

15 นายสุรสีห สอนนอก อปพร. 32 2

16 นายประดิษฐ นาคเหนือ อปพร. 66 2

17 นายทองอินทร จัดนอก อปพร. 40 2

18 นายสุพจน วิรัช อปพร. 2

19 นายสมใจ หลวงนา อปพร. 2

20 นายทองดี ดาทอง อปพร. 24 3

21 นายพงษศริิ ดอมไธสง อปพร. 3

22 นายอุทัย ชางเหล็ก อปพร. 3

23 นายสมชาย สุขข้ีเหล็ก อปพร. 13 4

24 นายอารมณ เตอุตลวง อปพร. 4

25 นายบุญจันทร รินทอง อปพร. 3/1 4

26 นายอํานวย ภูหัวตลาด อปพร. 18 4

27 นายอภิรักษ สามนคร อปพร. 40 5

28 นายบุญหลอ ชํานินอก อปพร. 57 5

29 นายสําราญ อดทน อปพร. 56/2 5

30 นายธงชัย แคนสี อปพร. 17 5

31 นายเลิศ จัดนอก อปพร. 68 8

32 นายวีระ ชาจอหอ อปพร. 6

33 นายสุพล พงษพิมาย อปพร. 1 6

34 นายเปยก สอยกลาง อปพร. 6

35 นายบุญสอง ประทุมสาย อปพร. 14 6

36 นายหวาย สุชน อปพร. 25 6

37 นายดํารงครักษ  รักเปนกลาง อปพร. 14 6
38 นายเดี่ยว แกวกองจอหอ อปพร. 3 6

ภาคผนวก ฉ-5 : บัญชีฐานขอมูล อปพร.

ที่อยู

ลําดับที่ นามสกุล ตําแหนง
เบอรโทรศพัท

ติดตอ
ชื่อ



39 นายทองสุข แกวดอนรี อปพร. 111 7

40 นายบุญโฮม สีมารัก อปพร. 7

41 นายกริชติยา สีหาบุตร อปพร. 117 7

42 นายสุทัศน สีมารัก อปพร. 7

43 นายโชคชัย ผานิล อปพร. 7

44 นายสมจิตร สาอุตม อปพร. 7

45 นายพุทธศรี เรืองศรี อปพร. 7

46 นายเฉลี่ยว ปุริโส อปพร. 7

47 นายอเนก สิทธิผล อปพร. 22 7
48 นายสํารอง ฉาบพิมาย อปพร. 111 7
49 นายเดโช อุปลา อปพร. 108 7
50 นายสมัย วิลุนพัน อปพร. 103 7
51 นายทองสุข เทียมจันทร อปพร. 111 7
52 นายตาย เคลือบนอก อปพร. 108 8

53 นายวิไล พลโชติ อปพร. 104 8

54 นายณรงค ดาซุย อปพร. 81 8

55 นายประเสริฐ นพเกา อปพร. 94 8

56 นายองอาจ ชุนสาย อปพร. 8

57 นายสงา สุขนอก อปพร. 35/1 8
58 นายเรืองเดช ทองจอก อปพร. 15 8
59 นายบุญตา โรยนอก อปพร. 65 8
60 นายวสันต ชื่นเกษร อปพร. 21 9

61 นายยนต คิดการ อปพร. 10/1 9

62 นายวิมลรัตน ประจง อปพร. 34 9
63 นายอุทร สงนอก อปพร. 27 9
64 นายกิตติ วัฒนา อปพร. 74 9
65 นายอัมพร พยัคฆศรี อปพร. 11/1 9
66 นายอํานาจ แอบบัว อปพร. 12 9
67 นายสมพร อํามาตย อปพร. 124 10

68 นายผอน ชื่นนอก อปพร. 10

69 นายประเทือง เพชรนิล อปพร. 24 10

70 นายชื่น จิตตรง อปพร. 7/4 10

71 นายเกียงไกร นิตใหม อปพร. 10

72 นายทวี ประดิษฐจา อปพร. 104 10
73 นายอุเทน เบิกขุนทด อปพร. 87/1 10
74 นายแสนพรรณ  ศรีคงเพชร อปพร. 123 10
75 นายสมหวัง แอบบัว อปพร. 107 10
76 นายนิพล จัดนอก อปพร. 81 10
77 นายบัลลัง เอนกนงค อปพร. 49 11

78 นายดอกดิน ดังชัยภูมิ อปพร. 11

79 นายศักดิ์ จัตุรัส อปพร. 11

80 นายวสันต สงนอก อปพร. 11



81 นายกมล ฉายเนตร อปพร. 22 11

82 นายสมพร รัตนลัย อปพร. 23 11

83 นายทอม ปุลา อปพร. 4 11

84 นายประสิทธ์ิ อยูบุรี อปพร. 42 11

85 นายสมหมาย ประทุมสาย อปพร. 31 12

86 นายแดง ปนทาลักษณ อปพร. 12

87 นายอัฒน ไกรดงพลอง อปพร. 12

88 นายพนม กรวดนอก อปพร. 12

89 นายดาวนอย จันสีดา อปพร. 77/1 12

90 นายอาคมน ปนทาลักษณ อปพร. 12

91 นายสมศักดิ์ อยูบุรี อปพร. 10 12

92 นายวิเชียร ศรียา อปพร. 24 12

93 นายไพบูลย เนียมกลาง อปพร. 77 12

94 นายชาญณรงค  วงศศิริ อปพร. 30 12

95 นายตอย มูลดิษฐ อปพร. 86 12

96 นายสุรพล ลีทอง อปพร. 12

97 นายสมบัติ จัดนอก อปพร. 13

98 นายพิทักษ วงศวันนา อปพร. 13

99 นายทองพูน ดอกบัวซอน อปพร. 13

100 นางสมหมาย การบรรจง อปพร. 13

101 นายภิญโญ กอนกลาง อปพร. 13

102 นายสมศักดิ์ ผิวดํา อปพร. 13

103 นายประเสริฐ วิรัช อปพร. 34 14

104 นายสันติ จันทิ อปพร. 35 14

105 นายแสวง ดไีร อปพร. 24 14

106 นายประพันธ วิชัย อปพร. 14

107 นายประยูร พรไธสง อปพร. 31/1 14

108 นายสุพจน ทองนอก อปพร. 14



ลําดับที่ ชนิดอุปกรณเตือนภัย ที่ต้ัง หนวยงานรับผิดชอบ
ผูประสานงาน/

ผูรับผิดชอบ
เบอรโทรศัพท หมายเหตุ

1 หอกระจายขาว ม.1 ฝายปกครอง กํานัน 081-066  0267

2 หอกระจายขาว ม.2 ฝายปกครอง ผูใหญบาน 084-299  3155

3 หอกระจายขาว ม.3 ฝายปกครอง ผูใหญบาน 085-202  8943

4 หอกระจายขาว ม.4 ฝายปกครอง ผูใหญบาน 095-293 4256

5 หอกระจายขาว ม.5 ฝายปกครอง ผูใหญบาน 098-105  2879

6 หอกระจายขาว ม.6 ฝายปกครอง ผูใหญบาน 082-867  5768

7 หอกระจายขาว ม.7 ฝายปกครอง ผูใหญบาน 081-1120-7154

8 หอกระจายขาว ม.8 ฝายปกครอง ผูใหญบาน 093 461  3289

9 หอกระจายขาว ม.9 ฝายปกครอง ผูใหญบาน 096 274  2357

10 หอกระจายขาว ม.10 ฝายปกครอง ผูใหญบาน 061 051  0693

11 หอกระจายขาว ม.11 ฝายปกครอง ผูใหญบาน 065 849  0482

12 หอกระจายขาว ม.12 ฝายปกครอง ผูใหญบาน 080-724  0599

13 หอกระจายขาว ม.13 ฝายปกครอง ผูใหญบาน 084-958  7593

14 หอกระจายขาว ม.14 ฝายปกครอง ผูใหญบาน 090 251  1011

รวม

ภาคผนวก ช : ขอมูลสถานีเตือนภัย หอเตือนภัย ปายเตือนภัย สัญญาณเตือนภัย และหอกระจายขาว



ลําดับที่
ประเภทเครื่องมือ อุปกรณ

 ยานพาหนะ ฯ
จํานวน หนวยงาน

ชื่อผูควบคุม/

ประสานงาน

หมายเลข

โทรศัพท

1 รถยนต 2 อบต.กุดจอก

2 เครื่องสูบน้ํา 1 อบต.กุดจอก

3 เลื่อยโซยนต 1 อบต.กุดจอก

ภาคผนวก ซ 

บัญชีเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมืออปุกรณ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย



ลําดับที่ โรงพยาบาล แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค
นักวิชาการ

สาธารณสุข
รวม

รวม

ขอมูลพื้นฐานโรงพยาบาล/สถานบริการสุขภาพในจังหวัด...

จํานวน

รพ.สต. ในสังกัด

รวม

ขอมูลอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยของโรงพยาบาลในจังหวัด....

เครื่อง MRI
เครื่อง 

CT-SCAN

เครื่องชวย

หายใจ
เครื่อง

(เครื่อง) (เครื่อง) (เครื่อง) อัลตราซาวด

(เครื่อง)

รวม

Local Quarantine ของจังหวัด...

รองรับ

จํานวนคน

ไดจํานวน

รายชื่อ

(คน)
ผู

ประสานงาน

รวม

ภาคผนวก ฌ : ขอมูลบัญชีศักยภาพพื้นฐานทางดานสาธารณสุข

ขอมูลบุคลากรทางการแพทยในจังหวัด....

ลําดับที่ โรงพยาบาล ประเภท
จํานวนเตียง 

(ตามกรอบ)

จํานวนเตียง 

(จริง)

อื่นๆ

ลําดับที่ สถานที่

หมายเลข

โทรศัพท

ติดตาม

หมายเหตุ

ลําดับที่ โรงพยาบาล รถพยาบาล(คัน)



ที่ รายการ จํานวน
จํานวนคนที่

บรรทุกได
เจาของ

๑ .............................................

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

๒ .............................................

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

๓ ............................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ภาคผนวก ญ

บัญชียานพาหนะเพื่อเตรียมการอพยพประชาชน



อําเภอ เด็ก คนชรา คนพกิาร สตรีมีครรภ ผูปวยติดเตียง หมายเหตุ

(คน) (คน) (คน) (คน) (คน)

1 กุดจอก/บัวใหญ 975 190 15

รวม

ลําดับที่

ประเภทกลุมเปราะบาง

ภาคผนวก ฎ : บัญชีกลุมเปราะบาง



ลําดับที่ ช่ือ - สกุล บานเลขที่ หมายเหตุ

๑
ด.ช./ด.ญ

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

๒
ด.ช./ด.ญ

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

๓
ด.ช./ด.ญ

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

       

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล บานเลขที่ หมายเหตุ

๑
นาย/นาง/นางสาว

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

๒
นาย/นาง/นางสาว

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

๓
นาย/นาง/นางสาว

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

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล บานเลขที่
ลักษณะความ

พิการ

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

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

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

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล บานเลขที่ หมายเหตุ

๑ ชื่อ - นามสกุล....................

๒ ชื่อ - นามสกุล....................

๓ ชื่อ - นามสกุล....................

หมายเหตุ  

จะตองมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ

ขอมูลบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะตองอพยพกอนเปนลําดับแรก  

ภาคผนวก ฏ

บุคคลที่จะตองอพยพกอนเปนลําดับแรก

เด็ก

คนชรา

สตรีมคีรรภ

คนพกิาร



รองรับ

ผุอพยพไดจํานวน 

(คน)
หองสุขา

(หอง)

1
1.  โรงเรียน

บานงิ้วใหม
ม.1 300 / / 20

2
1.  โรงเรียนบาน

โคกเพ็ด
ม.3 300 / / 20

3
1. โรงเรียนบาน

ออยชาง
ม.5 300 / / 20

4
1. โรงเรียนบาน

ดอนแรง
ม.9 300 / / 20

รวม

รองรับ

ผุอพยพไดจํานวน 

(คน)
หองสุขา

(หอง)

1
2. วัดบานดอน

หัน
ม.3 / / 10

รวม

ภาคผนวก ฐ : บัญชีศูนยพักพิงชั่วคราวหลัก/สํารอง

บัญชีศูนยพักพิงชั่วคราวสํารอง

บัญชีศูนยพักพิงชั่วคราวหลัก

ลําดับที่ ช่ือสถานที่ สถานที่ตั้ง
ช่ือผู

ประสานงาน
โทรศัพทติดตอ

สิ่งสาธารณูปโภคที่มีอยู

ไฟฟา ประปา อื่นๆ

ลําดับที่ ช่ือสถานที่ สถานที่ตั้ง
ช่ือผู

ประสานงาน
โทรศัพทติดตอ

สิ่งสาธารณูปโภคที่มีอยู

ไฟฟา ประปา อื่นๆ



ลําดับที่ หนวยงาน นามเรียกขาน ความถี่ หมายเหตุ

ภาคผนวก ฑ-1 : แผนผังการติดตอส่ือสารและขายวิทยุสื่อสาร

เครือขายวิทยุสื่อสารของหนวยงานตางๆ ในจังหวัด ....

ตัวอยางแผนผังการติดตอส่ือสาร



หนวยงาน หมายเลขโทรศัพท

ภาคผนวก ฑ-2 : หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน



โครงการ/

กิจกรรม
กลุมเปาหมาย ผลผลิต ตัวช้ีวัดโครงการ

ระยะเวลา

ดําเนินการ
พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

โครงการ

ปองกันและลด

อุบัติเหตุทาง

ถนนชวงเทศกาล

ประชาชนผูใชรถ

ใชถนน
10,000 งานปองกันฯ

โครงการ/

กิจกรรม
กลุมเปาหมาย ผลผลิต ตัวช้ีวัดโครงการ

ระยะเวลา

ดําเนินการ
พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

โครงการ/

กิจกรรม
กลุมเปาหมาย ผลผลิต ตัวช้ีวัดโครงการ

ระยะเวลา

ดําเนินการ
พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ภาคผนวก ณ : แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ภาคผนวก ณ : แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ภาคผนวก ณ : แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน



โครงการ/

กิจกรรม
กลุมเปาหมาย ผลผลิต ตัวช้ีวัดโครงการ

ระยะเวลา

ดําเนินการ
พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

โครงการ/

กิจกรรม
กลุมเปาหมาย ผลผลิต ตัวช้ีวัดโครงการ

ระยะเวลา

ดําเนินการ
พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

โครงการจัดซื้อ

วัสดุเครื่องแตง

กายอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝาย

พลเรอืน

จัดซื้อเคร่ือง

แตงกาย

อาสาสมัคร

ปองกันภัยฝาย

พลเรอืน

120,000 งานปองกันฯ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตใชนวัตกรรมดานสาธารณภัย

ภาคผนวก ณ : แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ภาคผนวก ณ : แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย



ภาคผนวก ฒ : แบบคำสั่งตางๆ 

 

         - คำสั่งกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. 

 - คำส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. 
 



 

 

                                                             สาํเนาคู่ฉบบั 

 

 

คำสั่งองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
ที่   243 / ๒๕๖4 

เร่ือง การจัดต้ังกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  

-------------------------------------- 
อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 20 และแผน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  พ.ศ. 2556 บทที่ 3 หลักการจัดการความเสี ่ยงจากสาธารณภัย         

ขอ 3.2.2 ระดับปฏิบัติการ (7) ที่กำหนดใหมีการจัดตั้งกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการ

บริหารสวนตำบล 

เพื่อเปนการปรับปรุงคณะกรรมการกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหาร

สวนตำบลกุดจอก ใหเปนปจจุบัน และใหการดำเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ เปนไปดวยความ

เรียบรอย ใหใชคำสั่งฉบับนี้โดยมี องคประกอบและอำนาจหนาที่ ดังนี้ 

 1.  นายกองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก    ผูอำนวยการ 
 2.  ปลัดองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก    ผูชวยผูอำนวยการ 
 3.  กำนันตำบลกุดจอก      กรรมการ 
 4.  ผูใหญบานตำบลกุดจอก ทุกหมูบาน    กรรมการ 
 5. สมาชิกสภา อบต.กุดจอกทุกหมูบาน    กรรมการ 
 6. ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตำบลหนองเชียงโข กรรมการ 
 7. ผูอำนวยการกองชาง อบต.กุดจอก    กรรมการ 
 8. ผูอำนวยการกองคลัง อบต.กุดจอก    กรรมการ 
 9. ผูอำนวยการกองการศึกษา อบต.กุดจอก    กรรมการ 
 10. ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.กุดจอก   กรรมการ 
 11. สมาชิก อปพร.อบต.กุดจอก ทุกนาย    กรรมการ 
 12. พนักงานสวนตำบล อบต.กุดจอกทุกทาน   กรรมการ 
 13. หัวหนาสำนักปลัด อบต.กุดจอก    กรรมการ/เลขานุการ 
 14. นักวิเคราะหนโยบายและแผน     กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 
 อำนาจหนาที่ 

1. จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนที่
เก่ียวของเพ่ืออำนวยการ ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัตใินการปองกันและบรรเทา           
สาธารณภัย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 
 
 
/2. กำหนด 
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2. กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย เชน 
จัดใหมีการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนตน 

3. จัดตั้งทีมเฝาระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะหสถานณสาธารณภัย และแจงเตือนภัยเมื่อเกิดหรือ
คาดวาจะเกิดสาธารภัยขึ้นในเขตพื้นที่ และใหจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน เพื่อควบคุมและ
บัญชาการเผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ 

4. รวบรวม จัดทำคลังขอมูลทรพัยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และฐานขอมูลความเสี่ยง
ภัยในพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

5. ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามที่ไดรับมอบหมาย 
6. สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่หรือพ้ืนที่

ใกลเคยีงเมื่อไดรับการรองขอ 

ทั้งนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม  2564 เปนตนไป 

   สั่ง  ณ  วันที่   1 ตุลาคม  2564  

 

             พันจาเอก 
                                                              (ธัญพิสิษฐ                เพ็งที) 
                                                   ปลัดองคการบริหารสวนตำบลกุจอก ปฏิบัติหนาที่ 
                                                          นายกองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

 

          ………….ราง/พิมพ 
          ………….หน.สป. 
          …………. ปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                             สาํเนาคู่ฉบบั 

 

 

คำสั่งองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
ท่ี   244 / ๒๕๖4 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

-------------------------------------- 
ดวยพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 20 กำหนดไวองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ่นของตน โดยมีผูบริหารทองถิ่นเปน

ผูรับผิดชอบในฐานะผูอำนวยการทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 

1790 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เรื่อง การเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564 - 2570 ใหสอดคลองกับแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แหงชาติ พ.ศ.2564 – 2570 และแผนปองกันและบรรเทาสารธารณภัยจังหวัด พ.ศ. 2564-2570 

เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก มีแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ

องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก พ.ศ. 2564 ข 2570 ใชเปนกรอบแนวทางปฏิบัติในการจัดการความเส่ียงของ

สาธารณภัยในระดับพื้นที่ใหไดอยางมีประสิทธิ์ภาพ จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ดังนี้ 

 1.  นายกองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก    ผูอำนวยการ 
 2.  ปลัดองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก    ผูชวยผูอำนวยการ 
 3.  กำนันตำบลกุดจอก      กรรมการ 
 4.  ผูใหญบานตำบลกุดจอก ทุกหมูบาน    กรรมการ 
 5. สมาชิกสภา อบต.กุดจอกทุกหมูบาน    กรรมการ 
 6. ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตำบลหนองเชียงโข กรรมการ 
 7. ผูอำนวยการกองชาง อบต.กุดจอก    กรรมการ 
 8. ผูอำนวยการกองคลัง อบต.กุดจอก    กรรมการ 
 9. ผูอำนวยการกองการศึกษา อบต.กุดจอก    กรรมการ 
 10. ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.กุดจอก   กรรมการ 
 11. สมาชิก อปพร.อบต.กุดจอก ทุกนาย    กรรมการ 
 12. พนักงานสวนตำบล อบต.กุดจอกทุกทาน   กรรมการ 
 13. หัวหนาสำนักปลัด อบต.กุดจอก    กรรมการ/เลขานุการ 
 14. นักวิเคราะหนโยบายและแผน     กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 
 มีหนาที่ 

1. พิจารณาแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
พ.ศ.2564 ใหมีความสอดคลองกับสภาพความเสี่ยงสาธารณภัยของพื้นท่ี และแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธรณภัยแหงชาติ พ.ศ.2564- 2570 แผนการปองกันและบรรเทาสารธารณภัยจังหวัด 
และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 

                     /2. พิจารณา.. 
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2. พิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหาร
สวนตำบลกุดจอก พ.ศ. 2564-2570 แลวเสนอผูอำนวยการทองถ่ิน ใหความเห็นชอบและ
ประกาศใช 

3. ผลักดันแผนงาน/โครงการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนปฏิบัตกิารในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกใหบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 

4. ดำเนินการอื่น ๆภายใตอำนาจหนาที่ ตามท่ีผูอำนวยการทองถิ่นมอบหมาย 

ทั้งนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม  2564  เปนตนไป 

   สั่ง  ณ  วันที่   1 ตุลาคม  2564   

 

             พันจาเอก 
                                                              (ธัญพิสิษฐ                เพ็งที) 
                                                   ปลัดองคการบริหารสวนตำบลกุจอก ปฏิบัติหนาที่ 
                                                          นายกองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

 

          ………….ราง/พิมพ 
          ………….หน.สป. 
          …………. ปลัด อบต. 
 
 



 

 

                                                             สาํเนาคู่ฉบบั 

 

 

คำสั่งองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
ที่   243 / ๒๕๖4 

เร่ือง การจัดต้ังกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  

-------------------------------------- 
อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 20 และแผน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  พ.ศ. 2556 บทที่ 3 หลักการจัดการความเสี ่ยงจากสาธารณภัย         

ขอ 3.2.2 ระดับปฏิบัติการ (7) ที่กำหนดใหมีการจัดตั้งกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการ

บริหารสวนตำบล 

เพื่อเปนการปรับปรุงคณะกรรมการกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหาร

สวนตำบลกุดจอก ใหเปนปจจุบัน และใหการดำเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ เปนไปดวยความ

เรียบรอย ใหใชคำสั่งฉบับนี้โดยมี องคประกอบและอำนาจหนาที่ ดังนี้ 

 1.  นายกองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก    ผูอำนวยการ 
 2.  ปลัดองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก    ผูชวยผูอำนวยการ 
 3.  กำนันตำบลกุดจอก      กรรมการ 
 4.  ผูใหญบานตำบลกุดจอก ทุกหมูบาน    กรรมการ 
 5. สมาชิกสภา อบต.กุดจอกทุกหมูบาน    กรรมการ 
 6. ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตำบลหนองเชียงโข กรรมการ 
 7. ผูอำนวยการกองชาง อบต.กุดจอก    กรรมการ 
 8. ผูอำนวยการกองคลัง อบต.กุดจอก    กรรมการ 
 9. ผูอำนวยการกองการศึกษา อบต.กุดจอก    กรรมการ 
 10. ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.กุดจอก   กรรมการ 
 11. สมาชิก อปพร.อบต.กุดจอก ทุกนาย    กรรมการ 
 12. พนักงานสวนตำบล อบต.กุดจอกทุกทาน   กรรมการ 
 13. หัวหนาสำนักปลัด อบต.กุดจอก    กรรมการ/เลขานุการ 
 14. นักวิเคราะหนโยบายและแผน     กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 
 อำนาจหนาที่ 

1. จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนที่
เก่ียวของเพ่ืออำนวยการ ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัตใินการปองกันและบรรเทา           
สาธารณภัย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 
 
 
/2. กำหนด 
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2. กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย เชน 
จัดใหมีการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนตน 

3. จัดตั้งทีมเฝาระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะหสถานณสาธารณภัย และแจงเตือนภัยเมื่อเกิดหรือ
คาดวาจะเกิดสาธารภัยขึ้นในเขตพื้นที่ และใหจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน เพื่อควบคุมและ
บัญชาการเผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ 

4. รวบรวม จัดทำคลังขอมูลทรพัยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และฐานขอมูลความเสี่ยง
ภัยในพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

5. ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามที่ไดรับมอบหมาย 
6. สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่หรือพ้ืนที่

ใกลเคยีงเมื่อไดรับการรองขอ 

ทั้งนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม  2564 เปนตนไป 

   สั่ง  ณ  วันที่   1 ตุลาคม  2564  

 

             พันจาเอก 
                                                              (ธัญพิสิษฐ                เพ็งที) 
                                                   ปลัดองคการบริหารสวนตำบลกุจอก ปฏิบัติหนาที่ 
                                                          นายกองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

 

          ………….ราง/พิมพ 
          ………….หน.สป. 
          …………. ปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                             สาํเนาคู่ฉบบั 

 

 

คำสั่งองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
ท่ี   244 / ๒๕๖4 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

-------------------------------------- 
ดวยพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 20 กำหนดไวองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ่นของตน โดยมีผูบริหารทองถิ่นเปน

ผูรับผิดชอบในฐานะผูอำนวยการทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 

1790 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เรื่อง การเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564 - 2570 ใหสอดคลองกับแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แหงชาติ พ.ศ.2564 – 2570 และแผนปองกันและบรรเทาสารธารณภัยจังหวัด พ.ศ. 2564-2570 

เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก มีแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ

องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก พ.ศ. 2564 ข 2570 ใชเปนกรอบแนวทางปฏิบัติในการจัดการความเส่ียงของ

สาธารณภัยในระดับพื้นที่ใหไดอยางมีประสิทธิ์ภาพ จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ดังนี้ 

 1.  นายกองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก    ผูอำนวยการ 
 2.  ปลัดองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก    ผูชวยผูอำนวยการ 
 3.  กำนันตำบลกุดจอก      กรรมการ 
 4.  ผูใหญบานตำบลกุดจอก ทุกหมูบาน    กรรมการ 
 5. สมาชิกสภา อบต.กุดจอกทุกหมูบาน    กรรมการ 
 6. ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตำบลหนองเชียงโข กรรมการ 
 7. ผูอำนวยการกองชาง อบต.กุดจอก    กรรมการ 
 8. ผูอำนวยการกองคลัง อบต.กุดจอก    กรรมการ 
 9. ผูอำนวยการกองการศึกษา อบต.กุดจอก    กรรมการ 
 10. ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.กุดจอก   กรรมการ 
 11. สมาชิก อปพร.อบต.กุดจอก ทุกนาย    กรรมการ 
 12. พนักงานสวนตำบล อบต.กุดจอกทุกทาน   กรรมการ 
 13. หัวหนาสำนักปลัด อบต.กุดจอก    กรรมการ/เลขานุการ 
 14. นักวิเคราะหนโยบายและแผน     กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 
 มีหนาที่ 

1. พิจารณาแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
พ.ศ.2564 ใหมีความสอดคลองกับสภาพความเสี่ยงสาธารณภัยของพื้นท่ี และแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธรณภัยแหงชาติ พ.ศ.2564- 2570 แผนการปองกันและบรรเทาสารธารณภัยจังหวัด 
และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 

                     /2. พิจารณา.. 
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2. พิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหาร
สวนตำบลกุดจอก พ.ศ. 2564-2570 แลวเสนอผูอำนวยการทองถ่ิน ใหความเห็นชอบและ
ประกาศใช 

3. ผลักดันแผนงาน/โครงการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนปฏิบัตกิารในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกใหบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 

4. ดำเนินการอื่น ๆภายใตอำนาจหนาที่ ตามท่ีผูอำนวยการทองถิ่นมอบหมาย 

ทั้งนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม  2564  เปนตนไป 

   สั่ง  ณ  วันที่   1 ตุลาคม  2564   

 

             พันจาเอก 
                                                              (ธัญพิสิษฐ                เพ็งที) 
                                                   ปลัดองคการบริหารสวนตำบลกุจอก ปฏิบัติหนาที่ 
                                                          นายกองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

 

          ………….ราง/พิมพ 
          ………….หน.สป. 
          …………. ปลัด อบต. 
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แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตนดานความตองการชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยพิบัติ ระยะที่ 1 
(Initial Disaster Assessment Form) 

2. ทีมประเมินอยางรวดเร็ว (DANA Team) ประกอบดวย 

3. ขอมูลภัยพิบัติ 

คำชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมายในชองวางที่เตรียมไวให และ/หรือเขียนขอความ ตามความเปนจริง 

1. สถานที่ที่ทำการประเมิน 

สถานที่ หมูที่ 

ชื่อหมูบาน/ชุมชน ตำบล 

อำเภอ จังหวัด 

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

 

ท่ี ซ่ือ-นามสกล หนวยงาน ตำแหนง โทรศัพท E-mail/ID LINE 
1      
2      
3      
4      
5      

 

3.1 ประเภทและลักษณะของภัย 

ประเภทของภัย ลักษณะของภัย 

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

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

ขอมลูเพ่ิมเติมลักษณะของภัย          

             

              
 

ภาคผนวก ด ตัวอยาง 
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3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติ 
 (  )  ณ วันที่ทำการประเมิน ภัยพิบัติไดสิ้นสุดลงแลว 
   ภัยพิบัต ิ เกิดขึ้นวันท่ี เดือน  พ.ศ. เวลาประมาณ  น 
    สิ้นสุดวันที ่ เดอืน  พ.ศ. เวลาประมาณ  น 
  (  ) ณ วันท่ีทำการประเมิน ภัยพิบัติยังไมสิ้นสุด    

 ภัยพิบัต ิ เกิดขึ้นวันท่ี เดือน  พ.ศ. เวลาประมาณ  น 
3.3 สถานที่เกิดภัยพิบัติ 

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

3.4 ระดับการจดัการสาธารณภัย 
(  ) สาธารณภัยขนาดเล็ก โดยมีผูอำนวยการอำเภอ ผูอำนวยการทองถิ่น และ/หรือ ผูชวยผูอำนวยการ   
     กรุงเทพมหานคร ควบคุมและสั่งการ 
(  ) สาธารณภัยขนาดกลาง โดยมี ผูอำนวยการจังหวัด หรือผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม 
    สั่งการและบัญชาการ 
(  ) สาธารณภัยขนาดใหญ โดยมีผูบัญชาการบองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ควบคุม สั่งการ 
     และบัญชาการ 

 (  ) สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง โดยมีนายกรัฐมนตรหีรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
  ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

 
4. ขอมูลประชากรในพื้นที่ภัยพิบัติ 

4.1 ประชาชนในพื้นที่ 
4.1.1 ประชาชนรวม   จำนวน  คน  จำนวน  ครวัเรือน 
4.1.2  ประชาชนที่ไดรบัผลกระทบ จำนวน  คน  จำนวน  ครวัเรือน 
4.1.3 ประชาชนท่ีตองอพยพ  จำนวน  คน 
4.1.4 ประชาชนท่ีเสียชีวิต  จำนวน  คน 
4.1.5 ประชาชนท่ีบาดเจ็บ  จำนวน  คน 
4.1.6 ประชาชนท่ีสูญหาย  จำนวน  คน
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 4.2 ประชากรแฝง    

(  ) มี   (  ) ไมมี   (  ) ไมทราบ  
(  ) ประชากรแฝงทั้งหมด  จำนวน   คน 
(  ) ประชากรแฝงที่ไดรับผลกระทบ จำนวน   คน 

 4.3 ประชากรกลุมเสี่ยง/เปราะบาง (ไดแก ผูสูงอายุ เด็กที่ไมมีผูดูแล คนพิการที่ชวยเหลือตนเองไมได  
ผูปวยเรื้อรัง ผูปวยติดเตียง ผูปวยจิตเวช คนเรรอน) 

  (  )  มี (  ) ไมมี   (  ) ไมทราบ 
   (  ) ประชากรกลุมเสี่ยง/เปราะบาง ทั้งหมดจำนวน __________  คน 
       (  )  ประชากรกลุมเสี่ยง/เปราะบาง ที่ไดรับผลกระทบจำนวน _________________ คน 

5. สาธารณูปโภค 

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

5.2 ระบบสาธารณูปโภค 
รายการ การใชงาน 

ใชงานไดปกติ ไมปกติ  
แตทำงานได เปนระยะ 

เสียหาย 
 ใชงานไมได 

ถนน    
ระบบไฟฟา    
ระบบประปา    
โทรศพัทพ้ืนฐาน    
โทรศพัทมือถือ    
วิทยุสื่อสาร    
ระบบอินเตอรเน็ต    

อ่ืนๆ ระบุ    
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6. บานเรือน/อาคารท่ีอยูอาศัยที่ไดรับผลกระทบ 

(  ) เสียหายบางสวนสามารถอยูได   จำนวน  หลัง 
(  ) เสียหายบางสวน และไมสามารถอยูได  จำนวน  หลัง 
(  ) เสียหายทั้งหมด    จำนวน  หลัง 
 

7. ความตองการความชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอน (โปรดลำดับความตองการแตละดาน) 
7.1 ความตองการความชวยเหลือเครื่องมือ/อุปกรณที่ใชในการคนหาและกูชีพกูภัย 

 (  ) รถบรรทกุนา จำนวน _____________ คัน 
 (  ) รถกูภัย จำนวน _____________ คัน 
 (  ) เรือทองแบน/ แพยาง จำนวน _____________ ลำ 
 (  ) เครื่องปนไฟ จำนวน _____________ เคร่ือง 
 (  ) รถปนไฟ จำนวน _____________ คัน 
 (  ) รถบรรทกุยกสูง/รถบรรทุก จำนวน _____________ คัน 
 (  ) รถขุดตัก จำนวน _____________ คัน 
 (  ) รถผลิตน้ำดื่ม จำนวน _____________ คัน 
 (  ) รถประกอบอาหาร จำนวน _____________ คัน 
 (  ) วิทยุสื่อสาร จำนวน _____________ เคร่ือง 
 (  ) โดรน จำนวน _____________ เคร่ือง 
      (  ) เรือผลักดันนํ้า จำนวน _____________ ลำ 

(  ) อุปกรณกูภัยทางนํ้า 
          (  ) เสื้อชูชีพ                                 จำนวน _______________ อัน 
           (  ) อื่นๆ ระบุ                                  จำนวน  _____________ อัน 

 (  ) รถไฟฟาสองสวาง จำนวน _____________ คัน 
 (  ) เครื่องสูบนํ้าระยะไกล จำนวน _____________ เครื่อง 
 (  ) เครื่องสูบนํ้า จำนวน _____________ เครื่อง 
 (  ) รถสื่อสาร จำนวน _____________ คัน 
 (  ) อื่นๆ ระบุ                                            จำนวน  _____________  
  7.2 ความตองการความชวยเหลือดานอุปโภคบริโภค 
 (  ) ถุงยังชีพ จำนวน ______________ ชุด 
 (  ) ขาวกลอง จำนวน ______________ ชุด 
 (  ) น้ำดื่ม จำนวน _______________ ลิตร/ ขวด 
 (  ) เสื้อผา                                                จำนวน _____________ ชุด 
 (  ) ยารักษาโรค จำนวน ______________ ชุด 
 (  ) อาหาร / เครื่องใชสำหรับเด็กออน จำนวน ______________ ชุด 
 (  ) สุขาเคล่ือนที่ จำนวน _______________ หอง 
 (  ) ของใชสวนตัว (สบูแชมพู ยาสีฟน แปรงสีฟน) จำนวน ______________ ชุด
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(  ) ไฟฉาย    จำนวน   ชุด 
(  ) ยากันยุง    จำนวน   ชุด 
(  ) ผาอนามัย   จำนวน   ชุด 
(  ) ชุดชั้นในชาย   จำนวน   ชุด 
(  ) ชุดชั้นในหญิง   จำนวน   ชุด 
(  ) กระดาษชำระ   จำนวน   ชุด 
(  ) น้ํามันเชื้อเพลิง   จำนวน   ชุด 
(  ) ถุงดำสำหรับขับถาย  จำนวน   ชุด 
(  ) ชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน  จำนวน   ชุด 
(  ) เตนทสนาม   จำนวน   ชุด 
(  ) ครวักลาง/โรงประกอบอาหาร/โรงประกอบเลี้ยง ผลิตได   กลอง/วัน 
(  ) อุปกรณเคลื่อนยายผูปวย คนชรา คนพิการ จำนวน   ชุด 
(  ) ชุดเครื่องนอน (หมอน ผาหม เสื่อ มุง) จำนวน   ชุด 
(  ) อ่ืนๆ      ระบุ   จำนวน  

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

7.4 ความตองการความชวยเหลือเรงดวน ระบุ       
            
             

 
8. ความตองการดานบุคลากร 

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

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

 



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

 
1. สถานที่ทำการประเมิน 

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

 
2. ทีมประเมินอยางรวดเร็ว (DANA Team) 

ท่ี ซื่อ-นามสกล หนวยงาน ตำแหนง โทรศพัท E-mail/ID LINE 
1      
2      
3      
4      

5      

 
3. ขอมูลภัยพิบัติ 
คำชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมาย ^ในซองวางที่เตรียมไวใหและ/ หรีอเขียน,ขอความ ตามความเปนจริง 
 3.1 ประเภทและลักษณะของภัย 
ประเภทของภัย ลักษณะของภัย 
อุทกภัย (  ) นํ้าทวมฉับพลัน (  ) นํ้าทวมขัง (  ) น้ำลนตลิ่ง 

(  ) นํ้าไหลหลาก (  ) นํ้าทะเลหนุน (  ) น้ำปาไหลหลาก 
(  ) วาตภัย (  ) อื่นๆ ระบ 

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

 
ขอมูลเพ่ิมเติมลักษณะของภัย 
             
             
             
      

ภาคผนวก ต  ตัวอยาง 
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 3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติ 

            (  )  ณ วันท่ีทำการประเมิน    ภัยพิบัติไดสิ้นสุดลงแลว 

         ภัยพิบัติ เกิดขึ้นวันที่ เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 

         สิ้นสุดวันท่ี  เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 

  (  )  ณ วันท่ีทำการาประเมิน ภัยพิบัติยังไมสิ้นสุด 
            ภัยพิบัติ เกิดข้ึนวันที่ เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 
3.3 สถานที่เกิดภัยพิบัติ 

  หมูบาน/ชุมซน      หมูที่       
  ตำบล        อำเภอ       
  จังหวัด          
  พิกัด (GPS) ละติจูด (LAT)     ลองจิจูด(LONG).    

3.4 ระดับการจัดการสาธารณภัย 
  (  ) สาธารณภัยขนาดเล็ก โดยมีผูอำนวยการอำเภอ และ/หรือ ผูอำนวยการทองถิ่น ควบคมุ 
      และสั่งการ 
  (  ) สาธารณภัยขนาดกลาง โดยมี ผูอำนวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและ บัญชาการ 
  (  ) สาธารณภัยขนาดใหญ โดยมีผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ควบคุม  
       สั่งการและ บัญชาการ 
  (  ) สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี  
       มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

3.5 การเดินทางเขาพื้นที่ที่ประสบภัย 
(  ) เดินเทา  
(  ) รถจักรยานยนต 
(  ) รถยนต     (  ) 4 ลอ  (  ) ขับเคลื่อนสี่ลอ    (  ) 6 ลอ      (  ) 10 ลอ 
(  ) รถแทรกเตอร / รถที่ใชในการเกษตร (  ) รถไฟ 
(  ) เรือ  ระบุประเภท        
(  ) อากาศยาน ระบุประเภท         
(  ) อ่ืนๆ ระบุ 
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4. ขอมูลประชากรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

4.1 ประชาชนในพ้ืนที่ 
ประชาชน จำนวน (คน) จำนวนครัวเรือน 

(ครัวเรือน) รวม ชาย หญิง 

ประชาชนในพ้ืนที่     
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบ     
ประชาชนที่ตองอพยพ     
ประชาชนที่เสียชีวิต     
ประชาชนที่บาดเจ็บ 
ชวยเหลือตนเองได 
ชวยเหลือตนเองไมได 

   

ประชาชนที่สูญหาย    
 
 4.2 ประชากรแฝง 

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

ประชากรแฝงในพื้นที่     
ประชากรแฝงไดรับผลกระทบ     
ประชากรแฝงท่ีตองอพยพ     
ประชากรแฝงท่ีเสียชีวิต     
ประชากรแฝงท่ีบาดเจ็บ 
ชวยเหลือตนเองได 
ชวยเหลือตนเองไมได 

   

ประชากรแฝงท่ีสูญหาย    
 

4.3 ประชากรกลุมเสี่ยง/เปราะบาง 
ประชากรกลุมเสี่ยง/เปราะบาง จำนวน (คน) 

รวม ชาย หญิง 

ผูสูงอายุ    

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

5. พื้นท่ีที่ไดรับผลกระทบ 
 5.1 ทรัพยสินที่ไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติ 
     5.1.1 บานเรือนที่เสียหาย 

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

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

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

(  ) สัตวปก  จำนวน             ตวั 
  (  ) พ้ืนท่ีการเกษตร 
     (  ) พืชไร  จำนวน                 ไร 

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

 
 5.2 สาธารณประโยชนท่ีไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติ 

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

6. ความตองการความชวยเหลือรายการความจำเปนที่ไมใชอาหาร (NFIs) ตามมาตรฐาน Sphere NFI 
 

รายการ จำนวน 

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

(  ) สุขาสำเรจ็รูป    (  ) สุขาเคลื่อนที่ 
(  ) สุขาประจำที่/สุขาที่สรางขึ้นใหมในชุมซน 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ  

8. สุขภาพ 
 8.1 การบริการสาธารณสุฃท่ียังเปดใหบริการได ในชวงเกิดภัยพิบัติ 

(  ) โรงพยาบาลรัฐ  (  ) โรงพยาบาลเอกซน (  ) คลินิก/สถานพยาบาล 
(  ) รพ.สต.  (  ) รานขายยา  (  ) อื่นๆ ระบุ  

8.2 จำนวนบุคลากรทางการแพทยที่ปฏิบัติหนาที่ ในชวงเกิดภัยพิบัติ  

(  ) แพทย จำนวน คน 
(  ) ทันตแพทย จำนวน คน 
(  )จิตแพทย จำนวน คน 
(  )เภสัชกร จำนวน คน 
(  ) พยาบาล จำนวน คน 
(  ) เจาหนาที่สาธารณสุข จำนวน คน 
(  ) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) จำนวน คน 
(  ) อ่ืนๆ ระบ จำนวน คน 

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

(  ) การบาดเจ็บจากการเกิดภัยพิบัติ  (  ) เจ็บปวยเร้ือรัง    (  ) โรคน้ำกัดเทา  
(  ) อ่ืนๆ ระบุ 

9. อาหาร 
9.1 อาหารหลัก ในชวงเกิดภัยพิบัติ 

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

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

(  ) ประซาซนที่ไมยอมอพยพ จำนวน คน 
(  ) ประซาซนอพยพไปที่ศูนยพักพิง จำนวน คน 
(  ) ประซาซนอพยพไปอยูที่อ่ืนที่ไมใชศูนยพักพิง จำนวน คน 

 10.2 เหตุผลในการอพยพ 
(  ) ไมปลอดภัยหลังเกิดภัยพิบัติ 
(  ) บานเสียหายไมสามารถอยูอาศัยได 
(  ) การคมนาคมถูกตัดขาดไมสามารถเขาขุมซนได 
(  ) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณปูการ ไดรบัความเสียหายไมสามารถใขได 
(  ) เกิดโรคระบาด 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ  

 10.3 จำนวนศูนยพักพิง จำนวน  แหง 
11. การศึกษา 

11.2 สถาบันการศกึษาที่ไดรับผลกระทบ 
จำนวนสถาบันการศึกษาที่ไดรับผลกระทบ จำนวน  แหง 
จำนวนสถาบันการศึกษาที่ไดรับผลกระทบ แตเปดการเรยีนการสอนได  จำนวน  แหง 
จำนวนสถาบันการศึกษาที่ไดรับผลกระทบ แตเปดการเรยีนการสอนไมได  จำนวน  แหง 

11.2 ผลกระทบตอสถานศกึษา และผูที่เก่ียวของ 
(  ) ไมมีผูสอน     (  ) ถูกใชเพื่อเปนศูนยพักพิง 
(  ) นักเรียนไมปลอดภัยที่จะเขาไปเรียน  (  ) วัสดุและอุปกรณขำรุด/ไดรับความเสียหาย 
(  ) ผูปกครองยังตองการใหเด็กอยูกับครอบครัว (  ) ระบบการคมนาคมขนสงถูกตัดขาด 
(  ) อื่นๆ ระบุ  

12. การคุมครอง 
 12.1จำนวนเด็กในพ้ืนที่ประสบภัย (อายุตํ่ากวา 18ป) 

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

อ่ืนๆ โปรดระบุ       

 12.2 ภัยคุกคามที่มีโอกาสเกิดขึ้นตอเด็ก (อายุตํ่ากวา 18 ป) ในชวงเกิดภัยพิบัติ 
(  ) การคามนุษย  (  ) แรงงานเด็ก  (  ) ความรุนแรงกับเด็ก 
(  ) ยาเสพติด  (  ) โรคติดตอ  (  ) การคุกคามทางเพศ 
(  ) เด็กสูญหาย  (  ) อื่นๆ ระบุ  
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13. ขอมูลขาวสาร  
 13.1 แหลงขอมลขาวสาร 

แหลงขอมูลขาวสาร กอนเกิดภัย ระหวางเกิดภัย / หลังเกิดภัย 
โทรทัศน   
โทรศพัทมือถือ   
วิทยุ   
อินเตอรเน็ต   
เสียงตามสาย   
หนังสือพิมพ   
สื่อสิ่งพิมพจากหนวยงานรัฐ   

อ่ืนๆ ระบุ   

 
 13.3 อุปสรรคในการเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารในชวงเกิดภัยพิบัติ 

(  ) ไมมีไฟฟา   (  ) ไมมีสญัญาณโทรศัพท / อินเตอรเน็ต 
(  ) เสนทางคมนาคมตัดขาด (  ) อื่นๆ ระบุ  

14. ภาพรวมของความตองการความชวยเหลือ  
14.1 การจัดลำดับความตองการความชวยเหลือเรงดวน 

รายการ ระดับความตองการ (เรงดวน) 
มาก ปานกลาง นอย 

ที่พักพิง    
อาหาร ขาวสาร อาหารแหง    
นํ้าดื่ม/น้ำใช    
อุปกรณยังชีพ/ถุงยังชีพ    
เวชภัณฑและยารักษาโรค    
สุขอนามัย การกำจัดส่ิงปฏิกลและขยะมลฝอย    
การใหบริการดานการศึกษา    
สัตวเลี้ยง (อาหารและการขนยาย)    
รายการที่ไมใชอาหาร *รายละเอียดตามขอ 6    
ระบบไฟฟา    
ระบบประปา    
ระบบสื่อสาร    
การคมนาคมขนสง    
การรักษาความปลอดภัยของขุมซน    
อ่ืนๆ โปรดระบุ...    
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14.1 การชวยเหลือจากหนวยงาน ในชวงเกิดภัยพิบัติ 
14.1.1 ดานโครงสรางถนน ระบุชื่อหนวยงาน  
14.1.2 ดานไฟฟา ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.3 ดานประปา ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.4 ดานการสื่อสาร ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.5 ดานอาหาร ถุงยังชีพ ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.6 ดานสิ่งของเครื่องใชที่ไมใชอาหาร ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.7 ดานสุขภาพ ระบุซื่อชื่อหนวยงาน 
14.1.8 ดานที่พักพิง/ที่อพยพชั่วคราว ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.9 ดานสุขาภิบาล ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.10 ดานการศึกษา ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.11 ดานการคุมครอง ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.12 อ่ืนๆ ระบชุื่อหนวยงาน 
 
ผูประเมิน     ตำแหนง      
วัน/เดือน/ป     เวลา        

 
******************************* 
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รายละเอียดศูนยพักพิง 
(1) ขอมูลศนูยพักพิงผูประสบภัย 

ชื่อศูนยพักพิงผูประสบภัย ___________________________  
หมูบาน ____________________________  ตำบล      . 
อำเภอ ____________________________  จังหวัด      
พิกัด (GPS) LAT ___________________________ LONG _____________________  
ผูประสานที่พักพิง __________________________ เบอรติดตอ __________________  
หัวหนาศูนยพักพิง ________________________  เบอรติดตอ ___________________  

(2) ประเภท 
(  )ศาสนสถาน (  )สถาบันการศึกษา (  ) ชุมชน 
(  ) สนามกีฬา (  ) พ้ืนที่ทหาร (  ) สถานสงเคราะห 
(  ) อื่นๆ ระบุ _______________________  

(3) ขนาดพื้นที่ใชสอย _____________ ตารางเมตร 
(4) ศักยภาพท่ีรับผูประสบภัยได _____________ คน จำนวนท่ีอยูจริง จำนวน                    คน 
(5) ระบบการบริหารจัดการภายในศูนยพักพิงผูประสบภัย 

รายการ มี (ปริมาณ / ขนาด) ไมมี 
1. สถานที่นอน   

- เครื่องนอน/ฟูก   

- มุง   
- เสื่อ   
- ผาหม   
- เตนท   

2. หองสุขา   

- หญิง   

- ชาย   
3. หองอาบน้ำ   

- หญิง   
- ชาย   

4. โรงครัว   
- อุปกรณทำครัว   
- จาน/ชอน/ถวย   

5. ฉากกั้น   

6. พ้ืนท่ีสวนกลาง   

7. จุดพยาบาล   
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รายการ มี (ปริมาณ / ขนาด) ไมมี 

8. จุดลงทะเบียนผูประสบภัย 
  

9. จุดรับบริจาคและคลังเก็บ 
  

10. จุดดูแลกลุมเปราะบาง เซน เด็กเล็ก คนพิการ ผูสูงอายุ สตรีมีครรภ 
  

11. ที่จอดรถ 
  

12. พ้ืนท่ีกิจกรรมทางศาสนา ระบุ 
  

13. พ้ืนท่ีบริการคนพิการ (รีลแชร) หรอืผูที่ตองการบริการพิเศษ 
  

14. พ้ืนท่ีจัดการขยะ 
  

15. มุมลันทนาการ/มุมใหคำปรึกษา 
  

16. พ้ืนท่ีซักลาง 
  

17. พ้ืนท่ีสำหรับสัตวเลี้ยง 
  

18. การรักษาความปลอดภัยในศูนยพักพิงผูประสบภัย 
  

19. อื่นๆ ระบุ 
  

 

หมายเหตุ : มาตรฐานศนูยฟกพิง (องคการสหประซาซาติ) 

รายการ จำนวน/ประชากร 

สุขา 1 : 20 

ระยะทางจากสุขาถึงที่พัก 5-51 เมตร 

เจาหนาที่หลักดูแล 1:100 

อาสาสมัครชวยเหลือ 4:100 

นํ้าสวนตัว 15-20 ลิตร/คน/จัน 

นํ้าสำหรับครัวในศูนยฯ 20-30 ลิตร/คน/วัน 

นํ้าสำหรับหนวยแพทย/พยาบาล 40-60 ลิตร/คน/วัน 

อาหาร 2100 Kca 1/คน/วัน 

พื้นท่ี 3.5 ตารางเมตร/คน 

ขนาดพื้นที่ศูนยฯ 30 ตารางเมตร/คน 
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