
 

 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ของ 

องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

 พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 



คำนำ 

สถานการณสาธารณภัยในปจจุบันมีแนวโนมเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองและซับซอนมากข้ึน มีสาเหตุ

เน่ืองจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับ    

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสูสังคมเมืองอยางรวดเร็ว ทำใหประชาชนมีโอกาส   

อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มมากข้ึน สงผลใหความเสียหายจากสาธารณภัยทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน ทั้งภัยที่เกิดจาก

ธรรมชาติ เชน วาตภัย อุทกภัย ภัยหนาว ภัยแลง และภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย เชน อัคคีภัย ภัยจาก 

การคมนาคมขนสง อุบัติภัย และภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เปนตน 

  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชน และมีบทบาทภารกิจ   

ในการใหความชวยเหลือและบรรเทาภัยในลำดับแรกกอนที่หนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือ 

ประกอบกับพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 20 กำหนดใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินแหงพื้นที่มีหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตน โดยมีผูบริหารทองถ่ินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่น้ันเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูอำนวยการทองถ่ิน และแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกำหนดใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงพื้นที่ 

(องคการบริหารสวนตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา) ทำหนาที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทา    

สาธารณภัย รวมทั้งจัดต้ังศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินและเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน โดยมีผูอำนวยการทองถ่ิน 

เปนผูควบคุมและสั่งการเพื่อทำหนาที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ   

พรอมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงถือเปน

ภารกิจสำคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะตองเตรียมความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและใหความชวยเหลอืผูประสบภัย ภายหลังจากสถานการณสิ้นสุดลง 

  ดังน้ัน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยข้ึน    เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพรอม การแจงเตือนภัย และการดำเนินการชวยเหลือ

ใหแกหนวยงาน  ในระดับทองถ่ินรวมกับหนวยงานตางๆ ในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ขางเคียง ต้ังแตกอนเกิดภัย 

ขณะเกิดภัย และภายหลังเกิดภัย ถูกตองตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีความเช่ือมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยอำเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคลองกับ

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อปองกันและลดความ

สูญเสียตอชีวิต   และทรัพยสิน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

      (........................................................................) 

               นายกองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

            ผูอำนวยการทองถ่ิน 

           (22  มีนาคม 2563) 

หมายเหตุ : องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถนำไปปรับใชไดตามความเหมาะสม 



 

สารบัญ 
 

                     หนา 
 

แผนที่ อปท. 
บทนำ                
  
  บทที่ ๑  ขอมูลทั่วไป          ๑ 
            ๑.๑ สภาพท่ัวไปของ อบต.กุดจอก      ๑ 

๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต       ๑ 
   ๑.๑.๒ เขตการปกครอง       ๑ 
   ๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา       ๑ 
   ๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ       2 
   ๑.๑.๕ เสนทางคมนาคม (การขนสงทางรถยนต ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ) 6 
   ๑.๑.๖ แหลงแมน้ำลำคลอง      6 
  ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย        7 

๑.๒.๑ สถานการณสาธารณภัย      7 
๑.๒.๒ สถิติภัย        7 

  ๑.๓ การจัดลำดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นท่ี อบต.กุดจอก   9 
  ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจำป       10 
  บทที่ ๒ แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย     11 
  ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย       11 
  ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย      11 
  ๒.๓ ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย    12 
  ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย    12 
   ๒.๔.๑ ภาวะปกติ        12 
   ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย)   13 
   ๒.๕ องคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดจอก  14 
   ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย       14 
   ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัต ิ       14 
   ๒.๖ การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.กุดจอก (เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย)  ๑8 
  ๒.๗ การปฏิบัติรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ      ๑8 
    ๒.๗.๑ การปฏิบัติรวมกับอำเภอและจังหวัด     ๑9 
    ๒.๗.๒ การปฏิบัติรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคยีง   ๑9 
     ๒.๗.๓ การปฏิบัติรวมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล ๑9 
 
 
 
 



สารบัญ (ตอ) 
 

                      หนา 
 

 บทที่ ๓  การปฏิบัติกอนเกิดภัย        20 
 ๓.๑ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย     20 
 ๓.๒ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย    21 
  ๓.๒.๑ การปองกันและลดผลกระทบ      21 
  ๓.๒.๒ การเตรยีมความพรอมรับสถานการณภัย    21 

  ๓.๓ พื้นท่ีเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปจจัยที่ทำใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 22 
 ๓.๔ การแจงเตือนภัย        ๒8 

   ๓.4.๑ การแจงเตือนลวงหนา      ๒8 
   ๓.4.๒ การแจงเตือนภัย       ๒8 
   ๓.4.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจงเตือนภัย    ๒9 
   ๓.4.๔ กระบวนการแจงเตือนภัย      ๒9 
   บทที่ ๔  การปฏิบัติขณะเกิดภัย        31 
  ๔.๑ โครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.กุดจอก    31 
   ๔.๑.๑ บทบาทหนาที่ภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.กุดจอก 32
  ๔.๒ การจัดการภาวะฉุกเฉินมีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.กุดจอก   33 
   4.2.1 การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย    33 
   4.2.2 การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  34 
  ๔.๓ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน       35 
   ๔.3.๑ แนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัย   35 
                                      ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น     
   ๔.3.๒ หลักการปฏิบัติ       35 
   4.3.3 การควบคุมสถานการณและการเผชิญเหตุ     36   
  ๔.4 การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน       41 
   ๔.4.๑ การปฏิบัติงานดานการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน   41 
   ๔.4.๒ หนวยงานสนับสนุน            42 
   ๔.5 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน    44 
   ๔.6 การอพยพ         44 
  4.7 การบริหารจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว     45 
  ๔.8 แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ 47 
   (Damage and Need Assessment : DANA) 
   ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment)    ๔7 
   ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment)   ๔7 
 
 
 
 
   



สารบัญ (ตอ) 
 

                      หนา 
  ๔.๙ การรับ-จายสิ่งของบริจาค       ๔8 
  ๔.๑๐ การยกเลิกสถานการณสาธารณภัย     ๔8 
  ๔.๑๑ การอพยพกลับ        ๔9 
  ๔.๑2 การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น   ๔9 
   ๔.๑3 การรองขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคยีง  ๔9 
  บทที่ ๕  การปฏิบัติหลังเกิดภัย        50 
   ๕.1 การดำเนินการหลังเกิดภัย       51         
   ๕.2  การฟนฟู         52 
   ๕.2.1  การฟนฟูระยะสั้น       ๕4 
    ๕.2.2  การฟนฟูระยะกลาง/ระยะยาว     ๕5 
    ๕.๒.๓ การฟนฟูดานตางๆ       ๕5
 บทที่ ๖  การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕6 
  ของ อบต.กุดจอก ไปสูการปฏิบัติ 
   ๖.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕6 
   ของ อบต.กุดจอก ไปสูการปฏิบัติ 
   ๖.2  การติดตามและประเมินผล       ๕8 
   ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล     ๕8 
   ๖.๒.๒ หนวยงานและภาคีเครือขายดำเนินการติดตามและประเมินผล  ๕9 
  ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา       ๕9 
   ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕9 
   ของ อบต.กุดจอก 
 ภาคผนวก 

ก. บัญชีรายชื่อบุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 ภาคเอกชน และองคกรเครือขายในเขต อบต.กุดจอก 

ข. บัญชีรายชื่อบุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 ภาคเอกชน และองคกรเครือขายในจังหวัด....................................... 

ค. บัญชีรายชื่อเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ไดรับการแตงตั้ง/  
 อาสาสมคัรปองกันภัยฝายพลเรอืน/OTOS ของ อบต.กุดจอก 

ง. บัญชีรายนามภาคประชาสังคมในพื้นที่ 
จ. บัญชีรายชื่อองคกรสาธารณกุศลในพื้นที่ อบต.กุดจอก    
ฉ. บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ     

 ที่ใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช. บัญชีรายชื่อกลุมเปราะบางที่จะตองใหความชวยเหลือ  
ซ. บัญชีรายชื่อสถานที่สำคัญในเขต อบต.กุดจอก     
ฌ. แบบสำรวจศูนยพักพิงชั่วคราว 

 
  

    



สารบัญ (ตอ)    

            
 

ญ. ตัวอยางตารางมาตรฐานในการประมาณคาความเสี่ยง     
ฎ. ตัวอยางคำสั่งกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดจอก  
ฏ. รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคลองกับ 

 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ฐ. แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตน ระยะที่ ๑ (Initial Disaster Assessment Form)  
ฑ. แบบประเมินความเสียหายและความตองการ ระยะที่ 2 (Multi Cluster Initial and 

Rapid Assessment - MIRA ) 
 

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

 
 
 
 



สารบัญแผนภาพ 
 

                      หนา 
 
 แผนภาพท่ี ๑–๑  :  วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย          บทนำ 
 
 แผนภาพท่ี ๒–๑  :  แหลงงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  13 
       ของ อบต.กุดจอก 
 
 แผนภาพท่ี ๒–๒  :  กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย  17 
 
 แผนภาพท่ี ๒–๓  :  องคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 18 
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บทนำ 
   
   ปจจุบันสถานการณสาธารณภัยของประเทศไทยทั้งที่เกิดจากเกิดจากธรรมชาติและการกระทำ
ของมนุษย มีปจจัยหลักมาจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุจากธรรมชาติ  เชน อุทกภัย ดินโคลนถลม 
แผนดินไหว พายุฤดูรอน มีความถ่ีและความรุนแรงมากข้ึน สาเหตุจากการกระทำของมนุษย เชน การตัดไม
ทำลายปา การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไมจำกัด การขยายตัวของชุมชนเมือง และภาคอุตสาหกรรมทีท่ำลาย
สิ่งแวดลอม ทำใหสภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศแปรปรวน อากาศรอนจัด และ
หนาวจัด  หรือมีฝนตกปริมาณมากเปนเวลานาน สงผลใหเกิดน้ำทวมหนักและแผนดินถลม ซึ่งสาธารณภัย
ดังกลาวไดสงผลกระทบตอชีวิตและความเปนอยูของประชาชน ตลอดทั้งสรางความเสียหายแกทรัพยสินของ 
ประชาชน ชุนชน และของรัฐ 

   องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ิน โดยมี
ผูบริหารทองถ่ินเปนผูรับผดิชอบในฐานะผูอำนวยการทองถ่ิน และมีปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูชวย
ผูอำนวยการทองถ่ิน รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ิน และ
ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามที่ไดรับมอบหมาย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
จึงตองมีการเตรียมพรอมและรับมือกับสถานการณสาธารณภัยตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา จึงไดจัดทำ
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกพ.ศ. 
๒๕๖๑ ข้ึน ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคลองกับแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 รวมทั้งมีความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ และแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อำเภอ เพื่อใหการบริหารจัดการสาธารณภัยเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ 
และเพื่อประโยชนในการปองกันและบรรเทา   สาธารณภัยไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สรางความ
เช่ือมั่นใหกับประชาชน และสรางพื ้นที ่ใหเปนทองถิ่นที่ปลอดภัย โดยใหความสำคัญกับหลักการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ประกอบดวยการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ไดแก การปองกัน การลดผลกระทบ 
และการเตรียมความพรอม ควบคูกับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ไดแก  การเผชิญเหตุ และการบรรเทาทุกข รวมทั้ง
การฟนฟู ไดแก การฟนสภาพและการซอมสราง การสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม ตามวงจรการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (แผนภาพที่ ๑ – ๑) 

           

                แผนภาพท่ี 1-1 : วงจรการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัย 
 แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมี
วัตถุประสงค ดังนี้ 
 ๑. เพื่อใชเปนแนวทางในการเตรียมความพรอม การแจงเตือนภัย และการดำเนินการชวยเหลือ
ใหแกหนวยงานในระดับทองถ่ินในกรณีเกิดสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพื่อใหประชาชนใน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
จากเหตุสาธารณภัย  



 
 

บทท่ี 1 
ขอมูลท่ัวไป 

    
   ๑.๑ สภาพท่ัวไปของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

๑.๑.๑ ท่ีต้ังและอาณาเขต 
         องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกต้ังอยูท่ี 57/1 หมู 9 ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ   

จังหวัดนครราชสีมา เน้ือที่โดยประมาณทั้งตำบล   23,276 ไร หรือ  46.65  ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต   
ดังน้ี 
                 ทิศเหนือ           ติดตอกับ    ตำบลบัวลาย  อำเภอบัวลาย   จังหวัดนครราชสีมา 

    ทิศใต            ติดตอกับ    ตำบลโนนประดู  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
                  ติดตอกับ    ตำบลเสมาใหญ   อำเภอบัวใหญ    จงัหวัดนครราชสมีา 

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

14 .หมูบาน ไดแก 
หมูที่ 1 บานงิ้วใหม    หมูที่ 2 บานเพ็ดนอย     หมูที่ 3 บานโคกเพ็ด   

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

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

๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา 
                             องคการบรหิารสวนตำบลกุดจอก  มจีำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,113  คน 

จำแนกเปน เพศชาย  1,974 คน 
    เพศหญิง 2,139 คน 

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

อำเภอบัวใหญ 
 
 

 หมายเหตุ  1 รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ช  
 2 ประชากรแฝง  *หมายถึง ประชากรกลุมที่ไดเขามาทํางานหรือเรียนหนังสือในจังหวัดที่ตนไมไดพักอาศัย 

ลักษณะเชาไปเย็นกลับและหมายรวมถึงกลุมที่มาอาศัยอยูประจําแตไมมีการยายทะเบียนบานหรือไมมีช่ือในทะเบียนบานที่ตน
พักอาศัย  

 
 

 



๒ 
 

๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ 
         ประชากรสวนใหญของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกประมาณรอยละ 70

ประกอบอาชีพ. เกษตรกรรม รองลงมาไดแก ดาน โรงงานอุตสาหกรรมตางจังหวัด ประมาณรอยละ 20 ดาน
รับจางทั่วไป ประมาณรอยละ 10 เน่ืองจากสภาพภูมิศาสตรที่เหมาะสมกับ การเพาะปลูก / การเลี้ยงสัตว/
เฉลี่ยรายไดประชากรตอหัว  /ตอป  ประมาณ..15,000.บาท  
            ที่มา : (ระบุที่มาของขอมูล) 

 1.1.๕ สถานท่ีสำคัญ 
 

พ้ืนท่ี สถานท่ีสำคัญ 
(ระบุรายละเอียด) 

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร 

 
หมูที่ 1 สถานที่ราชการ.......................... 

สถานบริการสาธารณสุข...........-................ 
สถาบันการศึกษาโรงเรียนบานงิ้วใหม 
สถานที่ต้ังทางศาสนา วัดบานงิ้วใหม 
พื้นที่ทิ้งขยะ...............-.............................. 

ฯลฯ 

 

หมูที่ 2 สถานที่ราชการ...............-..........................  
สถานบริการสาธารณสุข..........-................. 
สถาบันการศึกษา.................-..................... 
สถานที่ต้ังทางศาสนาวัดบานเพ็ดนอย 
พื้นที่ทิ้งขยะ............................................. 

ฯลฯ 

 

หมูที่ 3 สถานที่ราชการ...............-..........................  
สถานบริการสาธารณสุข..........-................. 
สถาบันการศึกษา.................-..................... 
สถานที่ต้ังทางศาสนาวัดบานโคกเพ็ด 
พื้นที่ทิ้งขยะ............................................. 

ฯลฯ 

 

หมูที่ 4 สถานที่ราชการ...............-..........................  
สถานบริการสาธารณสุข..........-................. 
สถาบันการศึกษา.................-..................... 
สถานที่ต้ังทางศาสนาวัดบานโศก 
พื้นที่ทิ้งขยะ............................................. 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

 



๓ 
 
หมูที่ 5 สถานที่ราชการ...............-..........................  

สถานบรกิารสาธารณสุขโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพหนองเชียงโข 
สถาบันการศึกษาโรงเรียนบานออยชาง 
สถานที่ต้ังทางศาสนาวัดบานหนองเชียงโข 
พื้นที่ทิ้งขยะ....................-......................... 

ฯลฯ 

 

หมูที่ 6 สถานที่ราชการ...............-..........................  
สถานบริการสาธารณสุข……………..-……………… 
สถาบันการศึกษา……………….-………………………. 
สถานที่ต้ังทางศาสนา…………………..-……………. 
พื้นที่ทิ้งขยะ....................-......................... 

ฯลฯ 

 

หมูที่ 7 สถานที่ราชการ...............-..........................  
สถานบริการสาธารณสุข……………..-……………… 
สถาบันการศึกษา……………….-………………………. 
สถานที่ต้ังทางศาสนาวัดบานออยชาง 
พื้นที่ทิ้งขยะ....................-......................... 

ฯลฯ 

 

หมูที่ 8 สถานที่ราชการ...............-..........................  
สถานบริการสาธารณสุข……………..-……………… 
สถาบันการศึกษา……………….-………………………. 
สถานที่ต้ังทางศาสนาวัดบานดอนแรง 
พื้นที่ทิ้งขยะ....................-......................... 

ฯลฯ 

 

หมูที่ 9 สถานที่ราชการองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
สถานบริการสาธารณสุข……………..-……………… 
สถาบันการศึกษา……………….-………………………. 
สถานที่ต้ังทางศาสนา...........-........................ 
พื้นที่ทิ้งขยะ....................-......................... 

ฯลฯ 

 

หมูที่ 10 สถานที่ราชการ…………………….-……………………. 
สถานบริการสาธารณสุข……………..-……………… 
สถาบันการศึกษาโรงเรียนบานดอนแรง 
สถานที่ต้ังทางศาสนาวัดบานคูมะคา 
พื้นที่ทิ้งขยะ....................-......................... 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 

 



๔ 
 
หมูที่ 11 สถานที่ราชการ…………………….-……………………. 

สถานบริการสาธารณสุข……………..-……………… 
สถาบันการศึกษา………………-………………………. 
สถานที่ต้ังทางศาสนาวัดบานดอนหันกุดจอก 
พื้นที่ทิ้งขยะ....................-......................... 

ฯลฯ 

 

หมูที่ 12 สถานที่ราชการ…………………….-……………………. 
สถานบริการสาธารณสุข……………..-……………… 
สถาบันการศึกษา………………-………………………. 
สถานที่ต้ังทางศาสนา…………..-…………………… 
พื้นที่ทิ้งขยะ....................-......................... 

ฯลฯ 

 

หมูที่ 13 สถานที่ราชการ…………………….-……………………. 
สถานบริการสาธารณสุข……………..-……………… 
สถาบันการศึกษา………………-………………………. 
สถานที่ต้ังทางศาสนา…………..-…………………… 
พื้นที่ทิ้งขยะ....................-......................... 

ฯลฯ 

 

หมูที่ 14 สถานที่ราชการ…………………….-……………………. 
สถานบริการสาธารณสุข……………..-……………… 
สถาบันการศึกษา………………-………………………. 
สถานที่ต้ังทางศาสนา…………..-…………………… 
พื้นที่ทิ้งขยะ....................-......................... 

ฯลฯ 

 

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

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

ฯลฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕ 
 

๑.๑.๖ สาธารณูปโภค 
 

พ้ืนท่ี สาธารณปูโภค 
(ระบุรายละเอียด) 

พิกัดทางภูมิศาสตร 
 

หมูที่ 1 ไฟฟา....ครบทุกหลังคาเรือน 
ประปา...ครบทุกหลังคาเรือน 
ถนน.....เขาถึงทุกหลังคาเรือน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...เขาถึงทุกหลังคาเรือน 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

หมูที ่8 ไฟฟา....ครบทุกหลังคาเรือน 
ประปา...ครบทุกหลังคาเรือน 
ถนน.....เขาถึงทุกหลังคาเรือน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...เขาถึงทุกหลังคาเรือนการ 
 

 



๖ 
 
หมูที่ 9 ไฟฟา....ครบทุกหลังคาเรือน 

ประปา...ครบทุกหลังคาเรือน 
ถนน.....เขาถึงทุกหลังคาเรือน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...เขาถึงทุกหลังคาเรือน 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 
หมายเหตุ  วิธีการระบุพิกัดทางภูมิศาสตร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม “การหาคาพิกัดละติจูด ลองจิจูด            
จาก Google Maps” 
 

1.1.๗ เสนทางคมนาคม (การขนสงทางรถยนต ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ) 
         องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมเีสนทางคมนาคมที่สำคัญสามารถเดินทางติดตอกัน

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

  ๑.๑.๘ แหลงแมน้ำลำคลอง 
         องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนพื้นที่ ราบลุม ไม

มีแมน้ำสำคัญไหลผานหลายสาย  
 



๗ 
 

    ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย 
 ๑.๒.๑ สถานการณสาธารณภัย 

           สถานการณสาธารณภัยที่เกิดข้ึนในพื้นที่ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกสวนใหญ
เกิดภัยจาก วาตภัย โดยมีปจจัยเสี่ยงมาจาก พายุฤดูรอน โดยเฉพาะในพื้นที่หมูที่ 1 3  5 10  ที่เกิดภัยข้ึน
บอยครั้ง และจากสถานการณสาธารณภัยดังกลาว มักจะมีผูประสบภัยที่ไดรับผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสิน 
ต้ังแตการบาดเจ็บเล็กนอยไปจนถึงข้ันรุนแรงเสียชีวิต 

 ๑.๒.๒ สถิติภัย  
          สถานการณสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกที่สำคัญที่เกิดข้ึนและ

สรางความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังน้ี 

       (1) อุทกภัย 

ตารางท่ี ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

พ.ศ. 
จำนวนครั้ง     

ที่เกดิภัย (ครั้ง) 
พ้ืนที่ประสบภัย 
(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคา 

ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จำนวน
ครัวเรือน 

ที่ประสบภัย 

เสียชีวิต 
)คน(  

สูญหาย 
)คน(  

 

บาดเจ็บ 
)คน(  

๒๕๕7        

๒๕๕8        

๒๕๕9        

๒๕60        

๒๕61        

รวม        

 (ที่มา : .............................................. ขอมูล  ณ  วันที่.......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) 

22/3/55 -- หมู 5 1 (ยุงขาว) - 990 
07/04/57  หมู 1  1 3,882 

  หมู 5  23 37,102 
  หมู 8  13 22,273 
  หมู 9  8 10,266 
  หมู 10  10 12,913 
  หมู 11  8 13,410 
  หมู 13  1 1,620 

12/05/57  หมู 3  6 42,866 
  หมู 5  2 3,240 

 

   (ที่มา : .............................................. ขอมูล  ณ  วันที่.......เดือน................พ.ศ.........) 



๘ 
 
    (3) ภัยแลง 

ตารางท่ี ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแลงของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
 

พ.ศ. 
จำนวนครั้ง 

ที่เกดิภัย (ครั้ง) 

พ้ืนที่   
ประสบภัย 

(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา 

ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จำนวน
ครัวเรือน      

ที่ประสบภัย  

พ้ืนที่
การเกษตร
เสียหาย 

)ไร(  

จำนวนสัตว 
ที่รับผลกระทบ 

)ตัว(  

๒๕๕7       
๒๕๕8       
๒๕๕9       
๒๕60       
๒๕61       
รวม       

   (ที่มา : .............................................. ขอมูล  ณ  วันที่.......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) 
10/11/56 ไฟฟา

ลัดวงจร 
หมู 5 2 - - 13,025,000 

08/02/60 ไฟไหมปา หมู 7 1   30,000 

 
 

(ที่มา : .............................................. ขอมูล  ณ  วันที่.......เดือน................พ.ศ.........) 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 
 
     (๕) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ท้ังป) 

ตารางท่ี ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
 

พ.ศ. 
จำนวนคร้ังท่ีเกิดเหตุ 

(คร้ัง) 
สถานท่ีเกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคาความเสียหาย 

(ลานบาท) 
จำนวน

ผูเสียชีวิต 
(คน) 

จำนวน
ผูบาดเจ็บ 

(คน) 
๒๕๕7 

     
๒๕๕8 

     
๒๕๕9 

     
๒๕60 

     
๒๕61 

     
รวม 

     

(ที่มา : .............................................. ขอมูล  ณ  วันที่.......เดือน................พ.ศ.........) 
 

๑.๓ การจัดลำดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
                        จากการวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ภายใตฐานขอมูลสถานการณสาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถ่ีการเกิดภัย และปจจัยที่ทำใหเกิดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย สามารถจัดลำดับความเสี่ยงจากมากไปหานอยตามลำดับได ดังน้ี 
 

***  การจัดลำดับความเสีย่งภัย *** 
 

ตารางท่ี ๑-๖  :  ลำดับความเสี่ยงภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
 

ท่ี หมูบาน/ชุมชน ลักษณะทางกายภาพ 
ประเภทภัยท่ีเกิดขึ้น

บอยคร้ัง/คาดวาจะเกิดขึ้น 
1 ปาโคกบลุาว เปนพื้นทีป่าสงวน   อัคคีภัย 

2 หมู ๑-หมู ๑๔ เปนชุมชนหนาแนน   อัคคีภัย,วาตภัย 
3 หมู ๑ มีถนนสายหลักพาดผานในพื้นที ่ ภัยจากการจราจร 
4 สถานประกอบ ยานอุตสาหกรรม อัคคีภัย,สารเคมรีั่วไหล 

 
 
 
 
 



๑๐ 
 

๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจำป 
       ในชวงระยะเวลาที่ผานมา มีการเกิดสาธารณภัยข้ึนบอยครั้งและเกิดข้ึนเปนประจำ

ในชวงระยะเวลาหน่ึง จึงทำให องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกสามารถคาดการณการเกิดภัยไดมากข้ึน ไดแก 
อุทกภัย ภัยแลง วาตภัย อัคคีภัย ไฟปา นอกจากน้ีภัยจากการคมนาคม อุบัติเหตุทางถนน ก็ยังเปนสาธารณภัยที่
เกิดบอยครั้งมากข้ึน ซึ่งการคาดการณทำไดยากเพราะเปนพฤติกรรมของมนุษย            เวนแตในบางชวง
ระยะเวลาหากมีการใชถนนมาก เชน เทศกาลตางๆ ก็มีแนวโนมจะเกิดมากข้ึน 

 
*** ปฏิทินสาธารณภัยสามารถปรับเพ่ิมหรือลดปฏิทินสาธารณภัยประจำป 

ใหเหมาะสมกับสถานการณภัยท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี *** 
ตารางท่ี ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเพ่ือเปนแนวทางในการเตรียมการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไวลวงหนา องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกจึงทำปฏิทินสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น
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 

 

        

 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

บทที่ ๒ 
หลักการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

 
    ปจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุงเนนใหความสำคัญมากข้ึนกับ 

การดำเนินการอยางย่ังยืน โดยใหความสำคัญกับ “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย” (Disaster Risk 
Management : DRM) ซึ่งประกอบดวย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : 
DRR) ควบคูกับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟนฟู (Recovery) 

    ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย 
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบติัการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร

สวนตำบลกุดจอก พ.ศ. ๒๕๖1 ฉบับน้ี ใหเปนไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แหง
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังน้ี 

“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวน้ำ 
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ มีผูทำให
เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความเสียหาย  
แกทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย” 
 

              ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัยเปนไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับพื้นที่ จำนวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง 
ผลกระทบและความซับซอนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ที่ผูมีอำนาจตามกฎหมาย    
ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจเกีย่วกับความสามารถในการเขาควบคุมสถานการณเปนหลัก โดยแบงเปน ๔ ระดับ ดังน้ี 

ตารางท่ี ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ  

ระดับ การจัดการ ผูมีอำนาจตามกฎหมาย 
๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก ผูอำนวยการอำเภอ ผูอำนวยการทองถ่ิน ควบคุมและสั่งการ 
๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ผูอำนวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๓ สาธารณภัยขนาดใหญ ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๔ สาธารณภัยรายแรงอยางย่ิง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่ งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

ท่ีมา : แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นที่ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก นายก
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ในฐานะผูอำนวยการทองถ่ิน                  ตามพระราชบัญญัติปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเขาดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่
โดยเร็วเปนลำดับแรก มีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานและอาสาสมัคร 
รวมทั้งติดตามสถานการณที่เกิดข้ึน  

 
 
 



๑๒ 
 

    ๒.๓ ยุทธศาสตรการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัย 
                 ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของแผนฉบับน้ี เป�นการตอบสนองต่อ           

เป้าหมาย การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกและวัตถุประสงค์ของ

แผนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เพื่อสร้างความเช่ือมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

รวมถึงความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกอย่างย่ังยืน 

ประกอบด้วย  4 ยุทธศาสตร ไดแก 

   ยุทธศาสตรท่ี 1 การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
     เปนการลดโอกาสที่จะไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ โดย
การวิเคราะหและ จัดการกับปจจัยที่เปนสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อลดความลอแหลม ลดปจจัยที่ทำให
เกิดความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมใหเขมแข็งในการจัดการปญหาอยางเปน
รูปธรรม ปองกันมิใหเกิดความเสี่ยงใหมและลดความเสี่ยงที่มีอยูเดิม 
    ยุทธศาสตรท่ี 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
      เปนการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินใหเปนไปอยางมี
มาตรฐาน โดยการจัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อเผชิญเหตุการณฉุกเฉินที่
เกิดข้ึนทุกรูปแบบ   ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียที่จะมีตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
ทรัพยากรสภาพแวดลอม สงัคม และประเทศ ใหมีผลกระทบนอยที่สุด 
    ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน 
     เปนการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีวิต และสภาวะวิถี          
ความเปนอยูของชุมชนที่ประสบภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build 
Back Better and Safer)ตามความเหมาะสม โดยการนำปจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมา
ดำเนินการฟนฟู ซึ่งหมายรวมถึงการซอมสราง (reconstruction) และการฟนสภาพ (rehabilitation) 
    ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจาก        
สาธารณภัย  
     เปนการพฒันาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศใหได
มาตรฐานตามหลักสากล โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความรวมมือระหวางประเทศใหมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการ   ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจำเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยคำนึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การใหความชวยเหลือ           
ดานมนุษยธรรมและประเพณีปฏิบัติใหสอดคลองกับกรอบความรวมมือระหวางประเทศเปนสำคัญ 

  ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
   งบประมาณในการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก มี
ที่มาจาก 2 แหลงงบประมาณ ไดแก  
   (๑) งบประมาณรายจายประจำป องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก (โครงการที่ ใช
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
   (๒) งบประมาณอื่นๆ (งบกลางของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก) 
  ๒.๔.๑ ภาวะปกติ 
           (๑) องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จัดทำกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก โดยกำหนดใหมีรายละเอียด ดังน้ี 
       - แผนและข้ันตอนของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ในการจัดการใหมี
เครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอื่นในการแจงใหประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 



๑๓ 
 
       - แผนและข้ันตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และยานพาหนะ 
เพื่อใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

- ฯลฯ 
         (๒) องคการบรหิารสวนตำบลกุดจอก ต้ังงบกลาง ใหเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณ

ภัยที่อาจจะเกิดข้ึน 
  (3) องคการบรหิารสวนตำบลกุดจอก ดำเนินการสำรองเงนิสะสมตามหลักเกณฑการใช
จายเงินสะสม เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนตามอำนาจหนาที่ และสนับสนุนการดำเนินการตาม
นโยบายรัฐบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 
  ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน 
  องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก นำเงินงบประมาณของหนวยงานที่ไดเตรียมไว ไป
ใชจายเพื่อบรรเทา/ชวยเหลือความเดือดรอนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเปนลำดับแรกตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชน ตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครอง             
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 ทั้งน้ี หากงบประมาณไมเพียงพอ ให
โอนเงินงบประมาณเหลอืจาย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอื่นที่ยังไมมีความจำเปนเรงดวนที่ตองใชจาย ไป
ต้ังเปนงบประมาณสำหรับจายเพิม่เติมได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติม  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
แผนภาพท่ี ๒-๑ : แหลงงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ องคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอก  
 
 
 

งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณอ่ืนๆ  

งบประมาณเหลือจาย/งบประมาณ
แผนงาน โครงก ารอื่ น ท่ี ยั งไม มี  
ความจำเปนไปต้ังเปนงบประมาณ
สำหรับจายเพิ่มเติม 

งบกลางประเภทเงินสำรองจาย 

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 



๑๔ 
 
 

   ๒.๕ องคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
         การดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใน 

องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จะมีองคกรที่เกี่ยวของในการอำนวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการ
ปฏิบัติต้ังแตระดับประเทศ ซึ่งกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
ตองมีการเช่ือมโยงและ        รับนโยบายแผนงานแนวทางมาดำเนินการ รวมทั้งการประสานกับหนวยงานบริหาร
จัดการสาธารณภัยในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด 

 ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย 
          (๑) คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.) 
      มีหนาที่กำหนดนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ บูรณาการ

พัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหวางหนวยงานของรัฐและหนวยงานภาคเอกชนใหมี
ประสิทธิภาพ โดยมีองคประกอบและอำนาจหนาที่ตามที่ระบุในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

          (๒) คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ (กปอ.) 
      มีหนาที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการปองกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะ

แนวทางปฏิบัติและประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ โดยมีองคประกอบ และอำนาจหนาที่ตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แกไขเพิ่มเติม 

          (๓) คณะกรรมการจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
      มีหนาที่จัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังห วัดเสนอตอ          

ผูวาราชการจังหวัดเพื่อประกาศใชตอไป โดยมีองคประกอบและอำนาจหนาที่ตามที่ระบุในมาตรา ๑๗       
แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ 
          (๑) กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 
      ทำหนาที่ บั ง คับบัญชา อำนวยการ ควบคุม กำกับ  ดูแล และประสาน           

การปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ   
โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ           
และปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

      ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ ๓) มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
และกรณีการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางย่ิง (ระดับ ๔) มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับ
มอบหมาย เปนผูควบคุม สั่งการ และบัญชาการ 

          (๒) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
      ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดต้ังกองอำนวยการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผูอำนวยการกลาง เปนผูอำนวยการ 
มีความรับผิดชอบ ดังน้ี 

      (๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการขอมูลและการปฏิบัติการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนของสรรพกำลัง เครื่องมืออุปกรณ แผนปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพรอม     
ในการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยทั้งระบบ 

      (๒.๒) ภาวะใกลเกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝาระวังสถานการณ 
รวมถึงวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ ประเมินสถานการณ และแจงเตือนภัย พรอมทั้งรายงานและเสนอความเห็น
ตอผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแตระดับการจัดการสาธารณภัย



๑๕ 
 
เพื่อตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึน โดยเรียกหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเปนการประกอบกำลัง
ในการเริ่มปฏิบัติการ 

      (๒.๓) ภาวะเกิดภัย อำนวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการ
สาธารณภัยขนาดเลก็ (ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
รับผิดชอบในการอำนวยการ ประเมินสถานการณ และสนับสนุนกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แตละระดับ รวมทั้งติดตามและเฝาระวังสถานการณ วิเคราะหและประเมินสถานการณ รายงานสถานการณ
และแจงเตือน พรอมทั้งเสนอความคิดเหน็ตอผูบญัชาการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ เพื่อตัดสินใจ
ยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ ๓) และนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี        
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางย่ิง (ระดับ ๔) 

     ทั้งน้ี ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทำหนาที่เปนสวนหน่ึง
ในศูนยประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ในกรณียกระดับเปน   
การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ ๓) และขนาดรายแรงอยางย่ิง (ระดับ ๔) 

  (๓) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
      ทำหนาที่อำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผูวาราชการจังหวัด เปนผูอำนวยการ รองผูวาราชการจังหวัด
ที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองคการบริหารสวนจงัหวัด เปนรองผูอำนวยการ 

          (๔) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 
      ทำหนาที่อำนวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจดัทำแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย
ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมทั้งดำเนินการสนับสนุน       
การปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเปนหนวยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ 
โดยมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผูอำนวยการ เปนผูรับผิดชอบ มีอำนาจหนาที่และแนวทางปฏิบัติ
ตามหมวด ๓ แหงพระราชบญัญัติปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งน้ี องคประกอบและอำนาจหนาที่
ใหเปนไปตามที่ผูวาราชการกรงุเทพมหานครกำหนด 

          (๕) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (กอปภ.อ.) 
      ทำหนาที่อำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในเขตพื้นที่รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผูวาราชการจังหวัด
หรือกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอำเภอ เปนผูอำนวยการ 

          (๖) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี 
ประกอบดวย 

(๖.๑) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 
ทำหนาที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

และเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน พรอมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ของเมืองพัทยาใหสอดคลองและเช่ือมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี           
และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอบางละมุง รวมถึงมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัด 
และผูอำนวยการอำเภอ ตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย        
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ระบุช่ือ อปท. ซึ่งมีพื้นที่ติดตอหรือใกลเคียง) หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อไดรับการรองขอ 
โดยมีนายกเมอืงพัทยา เปนผูอำนวยการ 

 
           (๖.๒) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./

กอปภ.ทม./กอปภ.ทต.) 



๑๖ 
 

 ทำหนาที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน พรอมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาล ใหสอดคลองและเช่ือมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา และ
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ บัวใหญ รวมถึงมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและ
ผูอำนวยการอำเภอตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินซึ่ งมีพื้นที่ ติดตอหรือใกล เคียงหรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อไดรับ    การรองขอ โดยมี
นายกเทศมนตรี เปนผูอำนวยการ 
      (๖.๓) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบล 
(กอปภ.อบต.) ทำหนาที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เมื่อเกิด
สาธารณภัยข้ึน พรอมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรบริหารสวนตำบล 
องคการบริหารสวนตำบลกดุจอก ใหสอดคลองและเช่ือมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ รวมถึงมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและ
ผูอำนวยการอำเภอ ตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  (อบต.บัวใหญ อบต.เสมาใหญ ซึ่งมีพื้นที่ติดตอหรือใกลเคียง) หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อไดรับ
การรองขอ โดยมีนายกองคการบริหารสวนตำบล เปนผูอำนวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๒-๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 
 
 
 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อำเภอ  )กอปภ .อ(.  

ผูอำนวยการอำเภอ 
)นายอำเภอ(  

 
 
 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัด )กอปภ.จ(.  
ผูอำนวยการจังหวดั 

)ผูวาราชการจังหวดั(  
รองผูอำนวยการจังหวดั 

)นายกองคการบรหิารสวนจังหวดั(  
 

กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ )บกปภ.ช(.  

ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 
)รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย(  

รองผูบัญชาการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 
)ปลัดกระทรวงมหาดไทย(  

กองอำนวยการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตำบล  )กอปภ.อบต(.  

ผูอำนวยการทองถิ่น 
)นายกองคการบริหารสวนตำบล(  

ผูชวยผูอำนวยการทองถิ่น 
)ปลัดองคการบริหารสวนตำบล(  

กรณีเกิดสาธารณภัยรายแรงอยางย่ิง 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร  )กอปภ.กทม(.  

กองอำนวยการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
เมืองพัทยา  )กอปภ.เมืองพัทยา(  

ผูอำนวยการทองถิ่น 
)นายกเมืองพัทยา(  

ผูชวยผูอำนวยการทองถิ่น 
)ปลัดเมืองพัทยา(  

กองอำนวยการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาล  )กอปภ.ทน . /ทม/.ทต(.  

ผูอำนวยการทองถิ่น 
)นายกเทศมนตรี(  

ผูชวยผูอำนวยการทองถิ่น 
)ปลัดเทศบาล(  

นายกรัฐมนตร ี

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง )กอปภ .ก(.  

ผูอำนวยการกลาง  
)อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(  

ผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร 
)ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร(  

รองผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร 
)ปลัดกรุงเทพมหานคร(  

ผูชวยผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร 
)ผอำนวยการเขต(  

 

 



๑๘ 
 

   ๒.๖  การจัดต้ังศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก (เมื่อเกิดหรือคาดวาจะ
เกิดสาธารณภัย)บทบาทภารกิจ (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทที่ ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย) 
  เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จัดต้ังศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ข้ึน โดยมี
ผูอำนวยการทองถ่ินเปนผูควบคุมและ สั่งการเพื่อทำหนาที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะ
กลับเขาสูภาวะปกติ พรอมทั้งประสาน กับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และ
ประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน               ในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ทุกข้ันตอน พรอมทั้งให
รายงานผูอำนวยการอำเภอ (นายอำเภอ) ทราบทันท ี 

 หากประเมินสถานการณสาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในการเขาจัดการกับสาธารณภัยใหยุติโดยเร็วแลวและไมสามารถควบคุมสถานการณ          
สาธารณภัยไดโดยลำพัง ใหรายงานใหผูอำนวยการอำเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถ่ินติดตอหรือใกลเคียง และหรือ กองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ โดยมีผูอำนวยการทองถ่ิน เปนผูควบคุมและสั่งการ และหากประเมิน
สถานการณสาธารณภัยมีโอกาสการขยายความรุนแรงอยางตอเน่ืองใหรายงานผูอำนวยการอำเภอ(นายอำเภอ)  
เสนอตอผูอำนวยการจังหวัด(ผูวาราชการจังหวัด) เพื่อพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัย           
ขนาดเล็กเปนสาธารณภัยขนาดกลางตอไป 

 
 
 
 ภาวะปกติ              ภาวะฉุกเฉิน 
             (ไมเกิดสาธารณภัย)               (เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๒-๓ : องคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
   ๒.๗ การปฏิบัติรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

                 ๒.๗.๑ การปฏิบัติรวมกับอำเภอ 
          (1) จัดเจาหนาที่ประสานอำเภอ  ในชวงระยะขณะเกิดภัย พรอมทั้ งรายงาน
สถานการณสาธารณภัยที่เกิดข้ึนตามขอเท็จจริงเปนระยะๆ 
           (2) กรณีสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรงใหประสานขอกำลังสนับสนุนจาก         
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 
 
 
 

ผูอำนวยการทองถ่ิน 
(องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก) 

จดัต้ัง ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก) 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก) 

ผูอำนวยการทองถ่ิน 
(นายกองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก) 

การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ 
 



๑๙ 
 
 
            ๒.๗.๒ การปฏิบัติรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียง 
           (1) เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นที่ของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก และสา
ธารณภัยมีความรุนแรงขยายเปนวงกวาง ใหผูอำนวยการทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก รายงาน
ผูอำนวยการอำเภอ พรอมทั้งประสาน     กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุช่ือ อปท. ซึ่งมี
พื้นที่ ติดตอหรือใกลเคียง) ใหสนับสนุน  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึน ดังมาตรา 23 แหง
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
          (2) เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นที่ของ (ระบุช่ือ อปท. ซึ่งมีพื้นที่ ติดตอหรือ
ใกลเคียง) ใหผูอำนวยการทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ใหการสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยที่เกิดข้ึน เพื่อเปนการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานรวมกัน 

๒.๗.๔ การปฏิบัติรวมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล 
         กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

เปนศูนยกลางในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ช่ัวโมง เพื่อใหสามารถติดตอประสานงาน 
สั่งการ รายงาน   การปฏิบัติ และสถานการณระหวางทุกหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางตอเน่ือง รวดเร็ว และ
เช่ือถือได โดยมีแนวทางและข้ันตอนปฏิบัติ ดังน้ี 

         (๑) จัดเจาหนาที่ประสานงานกับศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลกุด
จอก (กรณีเกิด   สาธารณภัย) เพื่อรวมปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการชวยเหลือสงเคราะห
ผูประสบภัย    ใหเปนไปอยางมีเอกภาพ 

         (๒) จัดทำแผนประสานงานกับองคการสาธารณกุศล และใหองคการสาธารณกุศล       
ในจังหวัดจัดเจาหนาที่ประสานงานกับ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง พรอมอุปกรณและ
บุคลากรที่สามารถปฏิบัติภารกิจได 

         (๓) องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล 
รวมกับองคการ  สาธารณกุศลจัดทำแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจาหนาที่ อุปกรณ และ
เครื่องมือ เพื่อการปฏิบัติงานขององคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแตละระดับ 

         (๔) กรณีที่เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน ผูอำนวยการหรือเจาพนักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยมอบหมายใหองคการสาธารณกุศลชวยเหลือผูประสบภัย ดังพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ (๕) 
            (๕) กรณีที่ไดรับการประสานจาก องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก หรือหนวยงานที่
รับผิดชอบ เชน ตำรวจ เทศบาล เปนตน ใหองคการสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และให
รายงานตัว      ที่ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก หรือผูอำนวยการทองถ่ิน เพื่อรับ
มอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ 

         (๖) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ใหองคการสาธารณกุศล องคกรเอกชน ชวยเหลือ     
เจาหนาที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ และพื้นที่รองรับการอพยพ 
ประสานหนวยแพทยและพยาบาล อีกทั้งใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนแกผูประสบสาธารณภัย พรอมทั้ง
ลำเลียงผูไดรับบาดเจบ็สงโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพประจำตำบล รวมทั้งอพยพชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย
ไปยังที่ปลอดภัยหรือพื้นที่รองรับการอพยพ 

 
 
 
 
 



๒๐ 
 

บทท่ี 3 
การปฏิบัติกอนเกิดภัย 

 
  แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ฉบับ
น้ี มุงดำเนินงานตอบสนองตอยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหบรรลุผลสำเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเปาหมายสำคัญในการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อสรางความเช่ือมั่น ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่ ตาม
แนวทางในการดำเนินงานดานการปองกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียม ความ
พรอม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติไว ดังน้ี  
  ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัย ทำใหเกิดความสูญเสีย
ตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน ความเปนอยู และภาคบริการตางๆ ในชุมชนใดชุมชนหน่ึง ณ หวงเวลาใดเวลาหน่ึงใน
อนาคต ซึ่งสามารถแทนดวยสมการแสดงความสัมพันธของปจจัยที่เกี่ยวของกับ ความเสี่ยง ดังน้ี 
 
ความเสี่ยง (Risk)  =  ภัย (Hazard) x ความลอแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability) 
      ศักยภาพ (Capacity) 
   
  ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษยที่อาจนำมาซึ่ง
ความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน ตลอดจนทำใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

ความลอแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผูคน อาคารบานเรือน ทรัพยสิน ระบบตางๆ หรือ
องคประกอบใดๆ มีที่ต้ังอยูในพื้นที่เสี่ยงและอาจไดรับความเสียหาย 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ทำใหชุมชนหรือสังคมขาด
ความสามารถในการปกปองตนเอง ทำใหไมสามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไมสามารถฟนฟูไดอยางรวดเร็ว
จากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปจจัยเหลาน้ีมีอยูในชุมชนหรือสังคมมานานกอนเกิดสาธารณภัย และ
อาจเปนปจจัยที่ทำใหผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากข้ึน 

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถที่ จะกระทำการอยางใดอยางห น่ึง หรือ
ความสามารถที่อาจจะพัฒนาตอไปใหเปนประโยชนมากข้ึน 
   ๓.1 การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  การประเมินความเสี ่ยง (Risk Assessment) หมายถึง  กระบวนการกำหนดลักษณะ 
ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะหภัยที่เกิดข้ึนและประเมินสภาวะการเปดรับตอความเสี่ยง 
(exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)   ในการรับมือของชุมชนที่อาจเปน
อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน การดำรงชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนการวิเคราะหความนาจะเปนในการเกิดผล
กระทบจากภัยในพื้นที่หน่ึง ๆ มีประโยชนในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงอยางมีระบบ โดยขั้นตอนการ
ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบดวย ๗ ขั้นตอน ไดแก    

ข้ันที่ ๑ การทำความเขาใจเหตุการณปจจุบัน ความตองการในการประเมินความเสี่ยง และ
พิจารณาถึงขอมูลในอดีต  

ข้ันที่ ๒ การประเมินภัย  
ข้ันที่ ๓ การประเมินความลอแหลม  
ข้ันที่ ๔ การวิเคราะหความเปราะบางและศักยภาพ  
ข้ันที่ ๕ การวิเคราะหผลกระทบและระดับความเสี่ยง  
ข้ันที่ ๖ การจัดทำขอมูลความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยง  



๒๑ 
 

ข้ันที่ ๗  การพัฒนาหรอืปรบัปรงุยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  ดังน้ัน เพื่อใหการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จึงกำหนดใหจัดทีมประเมิน
ความเสี่ยงจาก        สาธารณภัย เพื่อเขาสำรวจพื้นที่และจัดเก็บขอมูลขอเท็จจริงจากเหตุการณสาธารณภัย
และเปนขอมูลในการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจสั่งการในการรับมือสถานการณภัยที่อาจจะเกิดข้ึน ไดแก (๑) การลดความเสี่ยง (การปองกันหรือ
หลีกเลี่ยง)                      (๒) ความเปราะบางและความลอแหลม (การลดผลกระทบ)  (๓) การเตรียมความพรอม
รับมือสาธารณภัย และ                 (๔) การถายโอนหรือแบงปนความเสี่ยง  
 
      ๓.2 แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
        ๓.2.๑ การปองกันและลดผลกระทบ 
                 เน่ืองจาก องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก มีพื้นที่ 46.65 ตารางกิโลเมตร สาธารณ
ภัยที่สงผลกระทบ ไดแก ภัยจาก อัคคีภัย เปนตน ตามที่วิเคราะหความเสี่ยงไวในบทที่ ๑) จึงใหความสำคัญกับ
แนวทางการดำเนินงาน ดังน้ี 
                 (๑) ดานโครงสราง 
   องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ไดพิจารณาโครงสรางที่สอดคลองกับสภาพ
พื้นที่เสี่ยงภัยแลว    และไดจัดสราง เสนทางคมนาคมเพื่อสงกำลังบำรุง ปายสัญญาณ ฯลฯ ข้ึน เพื่อใชในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 
                 (๒) ดานไมใชโครงสราง 
                      การปองกันโดยไมใชโครงสราง เปนการใชนโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ
กิจกรรมตางๆ เพื่อลดความเสี่ยง โดย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ไดมีการดำเนินการ ดังน้ี 
              (๒.๑) ดานการบังคับใชกฎหมายและการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่        
กับหนวยงานภาครัฐในการปองกันไมใหเกิดอัคคีภัย เชน การใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกประชาชนเกี่ยวกับ 
สาธารณภัยตางๆ ที่เกิดจากการกระทำของประชาชนเอง เชน การเผาตอซังขาว การเผาใบออย เปนตน 
               (๒.๒) วิเคราะหและจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยใหเหมาะสมกับพื้นที่ พรอมทั้งจัดเก็บ
ขอมูลสถิติภัย และหาปจจัยที่ทำใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อเปนฐานขอมูลในการหาแนวทาง      
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ มุงสูการแกไขปญหาอยางย่ังยืน 

๓.2.๒ การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัย 
         การเตรียมความพรอมเปนการดำเนินการที่เนนชวงกอนเกิดภัยเพื่อใหประชาชนหรือ

ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของมอีงคความรู ขีดความสามารถ และทักษะตางๆ พรอมที่จะรบัมอืกบัสาธารณภัย 
โดย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก มีการดำเนินงาน ประกอบดวย 

        (๑) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชมุชนเปนฐาน (CBDRM) 
    ชุมชนมีบทบาทสำคัญเปนอยางมากในการเตรียมความพรอมและลดความเสี่ยง

จาก สาธารณภัย เน่ืองจากชุมชนตองอาศัยอยูในพื้นที่ของตนซึ่งมีความเสี่ยง หากชุมชนไดรับการพัฒนา
ศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปญญาทองถ่ินในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยเนนการอาศัยชุมชน/หมูบานเปน
ศูนยกลางในการปองกัน แกไข บรรเทา และฟนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการวางแผน ตัดสินใจ กำหนดแนวทางการแกปญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อลดความเสี่ยงภัย
ของชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถใหคนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยไดดวยตนเองในระดับหน่ึง 
กอนที่หนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือ รวมทั้งเปนการสรางภาคีเครือขายภาคประชาชนใน
รูปแบบอาสาสมัครเพื่อชวยเหลอืงานเจาหนาที่ในข้ันตอนการเตรียมความพรอม ก็สามารถทำใหชุมชนของตนมี



๒๒ 
 
ความปลอดภัยจากสาธารณภัยหรือฟนตัวจากสาธารณภัยที่เกิดข้ึนไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมี
แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน ดังน้ี 
                  (๑) การทำความเขาใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใหสำรวจชุมชน      
เพื่อวิเคราะหความเสี่ยงและศักยภาพ รวมทั้งกลุมเปราะบางของชุมชน แลวนำขอมูลเหลาน้ันมาจัดทำเปน  
แผนลดความเสี่ยงภัยของชุมชน 
                  (๒) ใชภูมิปญญาทองถ่ินในการเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย 
                  (๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟนฟูชุมชนหลังจาก
เกิดสาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบในระดับทองถ่ิน ระดับอำเภอ   
และระดับจังหวัด เพื่อใหแผนมีการบูรณาการและตอบสนองความตองการชองชุมชนไดอยางแทจริง 
                  (๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เชน การสรางบานเรือนใหมีความเขมแข็ง
และอยูในพื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งมีการเตรียมพรอมในครอบครัวหากตองอพยพออกจากที่พักอาศัยเดิม 
                 (๕) จัดการฝกอบรมสมาชิกชุมชนอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมเปราะบาง
เพื่อใหมีศักยภาพมากข้ึน 
                 (๖) สราง ซอมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนใหชวยลดความรุนแรง
จากสาธารณภัย เชน ชุมชนที่โดนน้ำทวมบอยอาจมีการสรางฝายชะลอน้ำหรือทำพื้นที่แกมลิงเพื่อพักน้ำ เปนตน 
                  (๗) เตรียมสิ่งของยังชีพที่จำเปนกอนที่จะเกิดสาธารณภัย 

         (๒) การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
      เปนเครื่องมือและกิจกรรมในการสรางความพรอมและเพิ่มศักยภาพของ

หนวยงานและบุคลากร รวมทั้งเปนการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความรวมมือ ทำใหทราบ
จุดบกพรองและชองวางในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อนำไปสูการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยใหมีความ
สมบูรณมากย่ิงข้ึน    ทั้งน้ี การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหหมายรวมถึงการฝก การซักซอม และ
การฝกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจำเปนของแตละหนวยงานในทุกระดับ โดยกองอำนวยการปองกัน
และบรรเทา      สาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จะมีการประสานและสั่งการอำนวยการให
ชุมชน/หมูบาน ดำเนินการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอยางสม่ำเสมอ 
           (๓) การเฝาระวังและประเมินสถานการณ 
        (๓.1) จัดชุดเฝาระวังและติดตามสถานการณ เพื่อทำหนาที่เฝาระวังและติดตาม
สถานการณขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณสาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึนตลอด ๒๔ ช่ัวโมง พรอมทั้ง
ประสานการปฏิบัติกับกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขางเคียง 
         (๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณธรรมชาติ ขอมูลสถานการณ 
และการแจงขาว การเตือนภัยจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป          
และหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุทกศาสตร       
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมทั้งสื่อตางๆ เพื่อรวบรวมขอมูล วิเคราะห เฝาระวัง ประเมิน
แนวโนมการเกิดภัย 
         (๓.๓) จัดทีมประชาสัมพันธ เพื่อใหขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบ        
ถึงระยะเวลา ภาวะที่จะคุกคาม (อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน) เปนระยะๆ เพื่อปองกันความต่ืนตระหนกและ
ความสับสนในเหตุการณที่จะเกิดข้ึน และใหความสำคัญกับผูที่ตองชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ เชน ผูพิการ    
ทั้งน้ี ความถ่ีของการแจงขาวเตือนภัยข้ึนอยูกับแนวโนมการเกิดภัย 
         (๓.๔) จัดใหมีอาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังและติดตามสถานการณ
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ช่ัวโมง และแจงขาว เตือนภัยระดับชุมชน ทำหนาที่ติดตาม เฝาระวังปรากฏการณ
ธรรมชาติที่มีแนวโนมการเกิดภัย แจงขาว เตือนภัยแกชุมชน และรายงานสถานการณใหกองอำนวยการปองกัน



๒๓ 
 
และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก โดยใชระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจงเตือนภัยของ
ชุมชน 
        การติดตามขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณที่อาจสงผลใหเกิดสาธารณภัย 
รวมทั้งทำหนาที่เฝาระวัง ใหขอมูลขาวสารแกประชาชน โดยกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร วิเคราะห และประเมินสถานการณจากขอมูล
ขาวสารที่ไดรับ     และตรวจสอบขอเท็จจริงของขอมูล เพื่อตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 
   รายงานสถานการณภัยและผลการปฏิบัติใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยอำเภอและจังหวัดทราบเปนระยะๆ เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติรวมกัน 
                  (๔) การเตรียมการอพยพ 
    กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุด
จอก มีแนวทางปฏิบัติสำหรับเตรียมการอพยพ ดังน้ี 
    (๔.๑) จัดทำแผนอพยพผูประสบภัย แผนอพยพสวนราชการ โดยมีสาระสำคัญ
ประกอบดวย จำนวนผูอพยพ บัญชีสวนราชการ สิ่งอำนวยความสะดวกในการอพยพ การกำหนดเขตพื้นที่
รองรับการอพยพใหอยูในพื้นที่ที่เหมาะสม การกำหนดเจาหนาที่หรือผูรับผิดชอบการอพยพไวใหชัดเจน               
การกำหนดเสนทางอพยพหลักและเสนทางอพยพสำรองสำหรับแตละประเภทภัย รวมทั้งการสำรวจและ            
การจัดเตรียมพาหนะ น้ำมันเช้ือเพลิง แหลงพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ 
    (๔.๒) วางมาตรการการอพยพ 
    (4.3) ใหความสำคัญกับกลุมเปราะบางซึ่งตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ เชน เด็ก 
สตรีมีครรภ ผูสูงอายุ บุคคล ทุพลภาพ ผูปวย  เปนตน โดยกำหนดแนวทางในการอพยพกลุมเปราะบาง 
รวมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 
       (4.4) ใหประชาชนเตรียมตัวไวใหพรอมสำหรบัการอพยพ โดยจัดเตรยีมกระเปา ที่
มีของมีคา เงินสด เอกสารสำคัญ ของใชจำเปนสวนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ำด่ืม เทาที่จำเปน 
                  (๕) การเตรียมการจัดต้ังศูนยพักพิงชั่วคราว 
    กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุด
จอก มีแนวทางปฏิบัติสำหรับเตรียมการจัดต้ังศูนยพักพิงช่ัวคราว ดังน้ี 
    (๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานที่ต้ังศูนยพักพิงช่ัวคราว 
    (๕.๒) จัดการภายในศูนยพกัพงิช่ัวคราว โดยกำหนดผูรับผดิชอบภายในศูนยพักพงิ
ช่ัวคราว คือ ผูจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว ไดแก ผูนำชุมชน กรณีโรงเรียนเปนศูนยพักพิงอาจเปนผูอำนวยการ
โรงเรียน 
    (๕.๓) ปจจัยความจำเปนข้ันต่ำของศูนยพักพิงช่ัวคราวอื่นๆ 
    (๕.๔) ใหมีการบริหารจัดการขอมูลผูอพยพ โดยมีการเก็บบันทึกขอมูลที่จำเปน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

   ขอพิจารณาในการเลือกสถานท่ีต้ังของศูนยพักพิงชั่วคราว มีปจจยัในการพจิารณา ดังน้ี 

ตารางท่ี 3-1 : ขอพิจารณาในการเลือกสถานท่ีต้ังของศนูยพักพิงชั่วคราว 

ประเด็น ขอพิจารณาสำหรับทำเลท่ีต้ัง 
ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะน้ัน ไมวาจะเปนความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 

- ปลอดจากความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนตอผูอาศัยในศูนยอพยพช่ัวคราว 
การเขาถึง - งายตอการเขาถึงเพื่อใหความชวยเหลือในชวงวิกฤต 

- คำนึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เชน รถอาจจะเขาไปไมไดในหนาฝน) 
สิ่งแวดลอม - พิจารณาถึงภัยจากการปนเปอนสารพิษทั้งจากภายในและนอกพื้นที ่

 
สาธารณูปโภค - ความเปนไปไดในการใชโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐที่มีอยูเดิม ทั้งการประปา  

  สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 
- ระบบไฟฟาเปนสิ่งสำคัญทีสุ่ด เน่ืองจากระบบน้ำและสุขาภิบาล ยังสามารถ 
  หาทางเลอืกอื่นที่ไมพึงพาโครงสรางพื้นฐานของเมืองได 

ปจจัยดึงดูด - ในบรบิทของเมือง อาจเกิดปจจัยดึงดูดใหมีการยายเขาศูนยพักพิงช่ัวคราว            
  โดยไมจำเปน 
 

อาชีพ - การเขาถึงตลาดในทองถ่ิน 
- การเขาถึงที่ทำงาน 
- ทางเลือกและการเขาถึงระบบขนสง 
 

สวัสดิการข้ันพื้นฐาน - ตองมีการบริการดานการศึกษาและสุขอนามัย 
- มีการสำรวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการทั่วไปในพืน้ที่ 

เอกลักษณทางวัฒนธรรม - ผูอาศัยในศูนยอพยพช่ัวคราวมีสทิธิที่จะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม 
  และศาสนาในศูนยพักพิงช่ัวคราว 
- ตรวจสอบทัศนคติขององคกรปกครองทองถ่ินและชุมชนโดยรอบ ตอกลุมผูอยู 
  อาศัยในศูนยพักพิงช่ัวคราว 

 
                 (๖) การจัดต้ังศูนยการเรียนรูสาธารณภัย 
    กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุด
จอก จะจัดทำโครงการจัดต้ังศูนยการเรียนรูสาธารณภัยประจำศูนยเตรียมพรอมปองกันภัยประจำชุมชน/หมูบาน 
ที่มีความพรอมเปนลำดับแรกกอน โดยมีวัตถุประสงคในการจัดต้ังศูนยการเรียนรูสาธารณภัย ดังน้ี 
    (๖.๑) เพื่อใหประชาชน/ชุมชนไดเรียนรูสาธารณภัยตาง  ๆธรรมชาติและลักษณะของภัย  
    (๖.๒) เพื่อใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนและวิธีการจดัการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตที่อาจเกิดข้ึน 
    (๖.๓) เพื่อเพิ่มทักษะใหประชาชนชวยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได  
เมื่อเกิดสาธารณภัย 
 
 
 
                  



๒๕ 
 
   (๗) แผนการบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 
    แผนการบริหารความตอเน่ือง เปนแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน        
ในสถานการณเมื่อเกิดภัยตางๆ เชน ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอองคกร ฯลฯ ซึ่งจาก
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาวสงผลใหหนวยงานหรือองคกรตองหยุดชะงักการดำเนินงานหรือ   
ไมสามารถใหบริการประชาชนไดอยางตอเน่ือง ดังน้ัน หนวยงานสวนราชการหรือองคกรตาง ๆ จึงตองจัดทำ
แผนการบริหารความตอเน่ือง (Business Continuity Plan : BCP) ข้ึน เพื่อเปนแผนรองรับการดำเนินภารกิจ
ของหนวยงานหรือองคกรในชวงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน เพื่อใหบริการประชาชนไดอยางตอเน่ือง 
เชนเดียวกับในชวงภาวะปกติ หากหนวยงานหรือองคกรไมจัดทำแผนการบริหารความตอเน่ืองรองรับไวต้ังแต
ในภาวะปกติอาจสงผลกระทบตอหนวยงานหรือองคกรในดานตางๆ เชน ดานเศรษฐกิจ การเงิน การใหบริการ 
สังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม ตลอดจนชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เปนตน การจัดทำแผนการบริหารความตอเน่ือง
จึงเปนสิ่ งสำคัญที่จะชวยใหสามารถรับมือกับเหตุการณฉุกเฉินและใหบริการไดเมื่อเกิดภัยข้ันวิกฤต           
เพื่อดำเนินงานและใหบริการตามปกติตามระดับการใหบริการที่กำหนดไวซึ่งจะชวยใหสามารถลดระดับ    
ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดข้ึนตอหนวยงานหรือองคกรได แผนการบรหิารความตอเน่ืองควรมีสาระสำคัญ ดังน้ี 
   (๑) วัตถุประสงคของแผนการบริหารความตอเน่ือง 
   (๒) ขอบเขตสถานการณความเสี่ยงภัย เชน แผนรับมือสถานการณภัยจาก
อุทกภัย/อัคคีภัย/แผนดินไหว ฯลฯ 
   (๓) กำหนดสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง 
   (๔) กำหนดข้ันตอนการปฏิบัติ 
        - บทบาทหนาทีแ่ละความรบัผิดชอบของผูปฏิบัติงาน เชน ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล 
ทีมกูชีพกูภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบรอย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณและข้ันตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรัพยากรที่จำเปนและเหมาะสมตอสถานการณ 
        - ข้ันตอนการฟนฟูหนวยงานหลังผานพนวิกฤต 
      ฯลฯ 

    ๓.3 พ้ืนท่ีเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปจจัยท่ีทำใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  เมื่อมีการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแลวจะทำใหทราบถึงพื้นที่เสี่ยงภัยและปจจัยที่ทำ
ใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งจะทำใหสามารถกำหนดแนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยไดตรงกับ
ความเสี่ยงที่เกิดข้ึน นำไปสูการลดความเสี่ยงอยางย่ังยืน ที่หมูบาน/ชุมชนมีวิธีการรูรับ ปรับตัวในการรับมือกับ
สถานการณสาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึน เชน การกำหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงานที่กำหนดจากผลการ
ประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงของพื้นที่หน่ึงๆ เพื่อลดโอกาสในการไดรับผลกระทบ  จากสาธารณภัยที่
สามารถคาดการณไดในปจจุบันและเพื่อปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงเพิ่มมากข้ึนในอนาคต  

 จากการดำเนินการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยเรียบรอยแลว กองอำนวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จึงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย ดังน้ี 

 
 
 
 
 

  



๒๖ 
 
ตารางท่ี ๓-2 : ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุท่ีทำใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ องคการบริหารสวน

ตำบลกุดจอก 
 

ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทำ
ใหเกิดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสีย่ง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง      ปาน
กลาง 

เสี่ยงต่ำ 

อุทกภัย - ทุกหมู - ฝนตกหนัก การสรางฝาย ก้ันลำ
หวย,ขุดลอกลำคลอง 

ภัยแลง - ทุกหมู - ฝนทิ้งชวง การสรางฝาย ก้ันลำ
หวย,ขุดหนองน้ำ 

วาตภัย  หมูที่ 3,5,7  พายุฤดูรอน  

อัคคีภัย  ทุกหมูบาน  ไฟไหมปา ทำแนวกันไฟ , สราง
ความเขาใจในชุมชน 

สารเคมีและ
วัตถุ

อันตราย 

- - หมูที ่1 การขนสงผาน
เสนทาง 

สรางความเขาใจใน
ชุมชน 

 

 

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย (ให้ดำเนินการในบริบทของสภาพพื้นที่และสภาวะ

แวดล้อมในท้องถ่ิน/ชุมชน) 

ประเภท

ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย 

ป�จจัย/สาเหตุ ท่ีทำให้เกิด      

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 

การลดความเสีย่ง 

จากสาธารณภัย 

 

เสี่ยงสูง เสี่ยง        

ปานกลาง 

เสี่ยงต่ำ 

อุทกภัย - ทุกหมู ่ - - เป�นพื้นที่ราบลุ่ม เมื่อฝนตกหนัก

น้ ำ จ ะท่ วม ผ ล ผ ลิ ต ท าง ก า ร

เกษตรกร 

 

 

 

- ขุดลอกแหล่งน้ำเป�น

ประจำทุกป� 

- ชุมชน/หมู่ บ้ าน  มี

การฝ�กการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณ ภัย

เป�นประจำ 

- สนับสนุนเครื่องมือ

ให้มีมาตรฐานได้อย่าง

เพียงพอและรวดเร็ว 

ภัยแล้ง ทุกหมู ่ - - - พื้นที่ส่ วนใหญ่ เป�นพื้นที่ทาง

เกษ ตร  เกษ ตรก รจึ งมี ความ

ต้องการใช้น้ำ   ในปริมาณมาก

และต่อเน่ืองทั้งป�  

- แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร  

- มีเข่ือนหรือแหล่งน้ำ

และระบบชลประทาน  

ที่ดี 

- ขุดลอกแหล่งน้ำเดิม

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ใน 



๒๗ 
 

ประเภท

ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย 

ป�จจัย/สาเหตุ ท่ีทำให้เกิด      

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 

การลดความเสีย่ง 

จากสาธารณภัย 

 

เสี่ยงสูง เสี่ยง        

ปานกลาง 

เสี่ยงต่ำ 

รวมทั้งแม่น้ำลำคลองต้ืนเขิน  ฤดูแล้ง 

วาตภัย  หมูที่ 
3,5,7 

 - ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่ วไป      

อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม  

- บุคลกรทีม่ีความรู้ด้านสาธารณ

ภัยไม่เพียงพอ  

- อาคารบ้านเรือนและ

สภาพแวดล้อมขาดการบำรงุดูแล

รักษาให้เกิดความปลอดภัย  

- ติดตามสภาพ

ภูมิอากาศโดยเฉพาะ 

ช่วงฤดูมรสุม 

- จัดหลักสูตรอบรม

บุคลากรที่เป�นกลุ่ม 

เป้าหมายให้ครบถ้วน 

- มีการปรับปรุงและ

ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง

ต่างๆ ให้มีสภาพมั่นคง

แข็งแรง สามารถทน

ต่อลมพายุได้ 

อัคคีภัย  ทุกหมูบ่้าน  - ประชาชนขาดความตระหนัก     

ในการดูแลรักษาสภาพป่าชุมชน 

 

- มีการอบรมให้ความรู้

ความ เข้าใจใน เรื่ อ ง

อัคคีภัย 

- มีการฝ�กการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณ

ภัยด้านอัคคี ภัยเป� น

ประจำ 

สารเคมี

และวัตถุ

อันตราย 

 

- - หมูที่ 1 - มีเส้นทางในการคมนาคมขนส่ง - มี แผ นป ฏิ บั ติ ก าร

ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไข

ป�ญหาภัยจากสารเคมี

และวัตถุอันตรายของ 

อปท. 

- มีการฝ�กการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณ

ภัยเพื่ อป้ อ งกั นและ

แก้ไขป�ญหาสารเคมี

และวัตถุอันตราย 

 

 



๒๘ 
 
   ๓.4 การแจงเตือนภัย 

การแจงเตือนภัยเปนการแจงเตือนภัยลวงหนาแกผูที่คาดวาจะไดรับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัยให
เฝาระวังและเตรียมพรอมรับสถานการณอพยพเคลื่อนยายไปสูที่ปลอดภัยได โดยกองอำนวยการปองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก แจงเตือนภัยไปยังชุมชน/หมูบานในพื้นที่ที่คาดวาจะเกิด
ภัย เพื่อสงขอมูลแจงเตือนภัยที่ถูกตองรวดเร็วไปยังประชาชน 

 ๓.4.๑ การแจงเตือนลวงหนา 
    เปนการแจงขอมูลขาวสารที่บงช้ีวามีแนวโนมที่จะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นที่ที่มีความ

เสี่ยงไปยังชุมชน หมูบาน และประชาชน เพื่อใหติดตามขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหวอยางตอเน่ือง ทั้งน้ี 
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก แจงเตือนภัยลวงหนากอน
เกิดสาธารณภัย    ไมต่ำกวา ๑๒๐ ช่ัวโมง 

  ๓.4.๒ การแจงเตือนภัย 
  (๑) เมื่อมีการยืนยันขอมูลวามีโอกาสเกิดสาธารณภัยข้ึนและประชาชนในพื้นที่ อาจไดรับ

ผลกระทบ ใหแจงแนวทางปฏิบัติใหกับสวนราชการและประชาชนในพื้นที่ทราบ โดยใหมีการแจงเตือนภัยไมต่ำกวา 
๗๒ ช่ัวโมงกอนเกิดภัย และใหมีขอมูลการแจงเตือนภัย ดังน้ี 

  (๑.๑) คาดการณระยะเวลา และบริเวณพื้นที่ที่จะเกิดสาธารณภัย 
  (๑.๒) ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย 
  (๑.๓) แนวทางการปฏิบัติของสวนราชการ หนวยงาน และประชาชนในการปองกันตนเองให

ปลอดภัยจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึน ทั้งน้ี  ใหนำแนวทาง มาตรการ และข้ันตอนการปฏิบัติจาก            
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไปมาเปนแนวทางในการปฏิบัติดวย 

 (๒) วิธีการแจงเตือนภัย 
 (๒.๑) แจงเตือนภัยผานผูนำชุมชน อาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังของชุมชน/หมูบาน 

(๒.๒) แจงเตือนประชาชนโดยตรง โดยผานทางสถานีโทรทัศนทองถ่ิน สถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสมัครเลน โทรสาร โทรศัพทมือถือ หอกระจายขาว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัย
แบบมือหมุน โทรโขง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงที่กำหนดใหเปนสัญญาณเตือนภัยประจำตำบลหรือหมูบาน ฯลฯ 
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3.4.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจงเตือนภัย 
     แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกำหนดระดับของระบบ

การเตือนภัยไว ซึ่ง องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ไดนำระดับสีของการแจงเตือนภัยไปประยุกตใชให
เหมาะสมกับประเภทของสาธารณภัยในพื้นที่ ดังน้ี 

 
 สีแดง หมายถึง สถานการณอยูในภาวะอันตรายสูงสุด ใหอาศัยอยู

แตในสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามขอสั่งการ 
 สีสม  หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจาหนาที่

กำลั งควบ คุมสถานการณ ให อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย        
และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด 

 สีเหลือง หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโนม 
ที่ ส ถานการณ จะรุนแรงมาก ข้ึน  ให จัด เตรียมความพรอม           
รับสถานการณ และปฏิบัติตามคำแนะนำ 

 สีน้ำเงิน หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเฝาระวัง ใหติดตาม
ขอมูลขาวสารอยางใกลชิดทุกๆ ๒๔ ช่ัวโมง 

 สีเขียว หมายถึง สถานการณอยูในภาวะปกติ ใหติดตามขอมูล
ขาวสารเปนประจำ 

 
๓.4.๔ กระบวนการแจงเตือนภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ขอมูล /ความตองการ  

 
 

แผนภาพท่ี ๓ – ๑ : กระบวนการแจงเตือนภัย 
 

      เฝาระวัง ติดตาม    
        สถานการณ 

ชีวิตและ
ทรัพยสิน

ของ
ประชาชน 

  การแจงเตือน
ลวงหนา     การแจงเตือนภัย 

   การรับมือ 
    และอพยพ 

• เฝาระวังสถานการณ 
  สาธารณภัย 
• เฝาระวังการ  
  เปล่ียนแปลงของสภาพ 
  อากาศ 
• เฝาระวังระดับน้ำใน 
  เขื่อน การระบายน้ำ 
• เฝาระวังระดับน้ำใน   
  แมน้ำ 
• ติดตามระดับน้ำในคลอง  
• ติดตามระดับน้ำทะเล 
• สงขอมูลเขาคลังขอมูล 
  และแลกเปล่ียนขอมูล 
• หนวยปฏิบัติเตรียม  
  ความพรอมเตรียม 
  ประชาชน 
 
 
 
 
 

• หนวยงานเฝาระวงั 
  วิเคราะหขอมูล 
• ประเมินความเส่ียงภัย 
• สงผลวิเคราะหเขา 
  คลังขอมูล 
• คาดวามีผลกระทบให 
  ขอมูลแกประชาชนและ 
  หนวยปฏิบัติ 
• หนวยปฏิบัติแจงเตือน 
  ภัยลวงหนาคูขนาน 
• ใหกองอำนวยการ 
  ปองกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย อปท.  

  จัดตั้งศูนย ปฏิบัติการ   
  ฉุกเฉิน อปท. 
 
 
 
 
 

• คาดวาผลกระทบรุนแรง  
  Command Center  
  สงใหแจงเตือนภัย 
• แจงเตือนประชาชนผาน 
  ส่ือและเคร่ืองมือ  
  อุปกรณส่ือสารตางๆ  
• แจงเตือนหนวยปฏิบัติ  
  หนวยปฏิบัติแจงเตือน 
  คูขนาน 
• ประสานภาคเครือขาย  
  เตรียมทรัพยากร 
• ตั้งศูนยพักพิง 
• การแจงยกเลิกการแจง 
  เตือนภัย 
 
 
 
 
 

• อพยพ 
• บริหารจัดการ 

  ศูนยพักพิง 
• การรายงานสถานการณ 
• การจัดการในภาวะ 
  ฉุกเฉินตามแผนอพยพ 
• การสงผูอพยพกลับ 
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           กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จัด
ชุดเฝาระวังและติดตามสถานการณ พรอมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ช่ัวโมง นับต้ังแตไดรับแจง
การเตือนภัย       เพื่อเปนการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังน้ี 
            (1) จัดเจาหนาที่เฝาระวังและติดตามสถานการณภัยตลอด 24 ช่ัวโมง และประสาน
กำนัน ผูใหญบาน ผูนำชุมชนหรือผูนำหมูบาน รวมทั้งอาสาสมัครแจงเตือนภัย เพื่อเตรียมพรอมเฝาระวัง    
และติดตามสถานการณภัยอยางตอเน่ือง และใหรายงานสถานการณการเกิดภัยมายังกองอำนวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ทางโทรศัพทหมายเลข 044008925 วิทยุสื่อสาร 
ความถ่ี 162.525 MHz  
              (2) รายงานสถานการณการเกิดภัยไปยังกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอและจังหวัดทาง เลขหมาย 044009825 ตามแบบรายงานเหตุดวนสาธารณภัย และวิทยุสื่อสาร 
ความถ่ี 162.525 .MHz  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

บทท่ี ๔ 
การปฏิบัติขณะเกิดภัย 

 
 เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอก จึงจัดต้ังศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินข้ึน โดยมีผูอำนวยการทองถ่ินเปนผูควบคุม
และสั่งการ เพื่อทำหนาที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ พรอมทั้งประสานกับ
สวนราชการและหนวยงานทีเ่กี่ยวของในพืน้ที่รบัผิดชอบ และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการ
สาธารณภัยทุกข้ันตอน หากในกรณีไมสามารถควบคุมสถานการณสาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลำพัง 
ใหขอรับ การสนับสนุนจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุช่ือ อปท. ในเขตพื้นที่ติดตอ
หรือใกลเคียง) และ/หรือ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 
 ๔.๑ โครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  แบง
ออกเปน ๓ สวน    ๑ คณะที่ปรึกษา ๑ ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ดังแสดงตามแผนภาพที่ ๔-๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔-๑ : โครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

หมายเหตุ  :  โครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมของสถานการณภัย 
โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุนของโครงสรางองคกรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

 

 

ศูนยขอมูลประชาสมัพันธรวม 

ผูอำนวยการทองถ่ิน 

ศูนยขอมูลประชาสมัพันธรวม ท่ีปรึกษา/ผูเช่ียวชาญ ศูนยขอมูลประชาสมัพันธรวม ท่ีปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.กุดจอก 

สวนปฏิบัติการ สวนสนับสนุน สวนอำนวยการ 

- งานคนหาและกูภัย 
- งานกูชีพ งานรักษาพยาบาล 

การแพทยและสาธารณสุข 
- งานรักษาความสงบเรียบรอย 
- งานการจราจร 
- งานผจญเพลิง 
- งานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน 

สะพาน ฯลฯ 
- งานอุตสาหกรรม สารเคมี           

วัตถุอันตราย และกัมมันตรังส ี
- งานการขนสง 
- งานอพยพ 
- งานบริหารจัดการผูเสียชีวิต 

                   ฯลฯ 
 

 
 
 
 
               

 
 
 

- งานศูนยสั่งการ 
- งานขาวกรอง วิเคราะหขอมูล

สารสนเทศ และการรายงาน 
- งานติดตามและประเมินสถานการณ 
- งานพยากรณอากาศ การเฝาระวัง 

และการแจงเตือนภัย 
- งานประชาสัมพันธและตอบโตการขาว 
- งานรับเร่ืองราวรองทุกข 
- งานระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ 
- งานแผนการปองกนัและบรรเทา     

สาธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/       
แผนเผชิญเหตุของ อปท. 

- งานธุรการ 
                 ฯลฯ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 

- งานสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
- งานเสบียง และจัดหาปจจัยสี่ทีจ่ำเปน 
- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
- งานบริการสังคม 
- งานงบประมาณ งานการเงินและบัญช ี
- งานรับบริจาค 
- งานพลังงาน เชน นำ้มันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
- งานบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว 
- งานฟนฟูพ้ืนที่ประสบภัย 
- งานฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
- งานการฟนฟูและงานชุมชน 
- งานสงกำลังบำรุง 

ฯลฯ 
 

 



๓๒ 
 
 ๔.๑.๑ บทบาทหนาท่ีภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.กุดจอก มีดังน้ี 

 (1 ) คณะท่ีป รึกษา/ผู เชี่ ยวชาญ  มีหนาที่  ใหขอเสนอแนะ คำแนะนำ ขอมูล 
ทางวิชาการ การสังเคราะหแนวโนมสถานการณ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับเหตุการณสาธารณภัย 
ที่เกิดข้ึน โดยใหคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเปนสำคัญ พรอมทั้งปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่
ผูอำนวยการทองถ่ินเห็นสมควร 
   (2) ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม มีหนาที่ ประสานขอมูลเหตุการณกับสวนตางๆ      
เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  
   (3) สวนปฏิบัติการ มีหนาที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดข้ึนโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและ
ปกปองทรัพยสิน เขาควบคุมสถานการณ ฟนฟูสูสภาวะปกติ คนหาและกูภัย กูชีพ รักษาพยาบาล การแพทย
และสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบรอย การจราจร ผจญเพลิง โครงสรางพื้นฐาน สารเคมีและวัตถุอันตราย 
กัมมันตรังสี สงกำลังบำรุง การขนสง อพยพ และบริหารจัดการผูเสียชีวิต  
   (4) สวนอำนวยการ มีหนาที่ ติดตามสถานการณ วิเคราะหแนวโนมสถานการณ           
แจงเตือนภัย รวบรวม ประสานขอมูล และประเมินความตองการและความจำเปนในการสนับสนุนทรัพยากร 
ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใชขอมูลที่ไดรับจากสวนปฏิบัติการเปนฐาน
ดำเนินการ พรอมทั้งใหการสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแกกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก/ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ฯลฯ  
  (5)  สวนสนับสนุน มีหนาที่ ดังน้ี 
   (5.1) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ดานที่จำเปน เพื่อใหการจัดการใน
ภาวะฉุกเฉินดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว พื้นฟูพื้นที่ประสบภัย 
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การฟนฟู และงานชุมชน 
   (5.2) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในดานงบประมาณ การเงินและการ
บัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ 
   ทั้งน้ี การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินรายละเอียดตามแผนภาพ
ที่ ๔-2 : (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

- ผูเชี่ยวชาญดานการกูชีพกูภัย  
- ผูอำนวยการโรงเรียนในพ้ืนท่ี 
- ผูนำชุมชน เชน ปราชญชาวบาน 
- ฯลฯ 
 

ที่ปรกึษา /ผูเช่ียวชาญ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๔-2 : การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน 

หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นปรับไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสถานการณและความรนุแรง
ของสาธารณภัย และตามที่ผูอำนวยการทองถิ่นเห็นสมควร เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ 

  4.2 การจัดการภาวะฉุกเฉินมีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก มี
แนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๔.๒.1 การประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย 
          การออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสวนราชการ 
หนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน สามารถใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยไดตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยมีรูปแบบแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแหงชาติ ดวนที่สุดที่ มท ๐๖๐๒/ว ๙๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังน้ัน เมื่อมีการประกาศเขต
พื้นที่ประสบสาธารณภัยขนาดเล็ก (เขตพื้นที่ อปท.และอำเภอ)  และพื้นที่ประสบสาธารณภัยขนาดกลาง (เขต
พื้นที่จังหวัด) โดยผูอำนวยการจังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบติั 
ดังน้ี  

ผูอำนวยการทองถ่ิน 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.กุดจอก 

สวนปฏิบัติการ 

- รองนายก คนที่ 1 
- ฝายปองกันและรักษาความ

สงบเรียบรอย 
- กองชาง/สวนโยธา 
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตำบล 
- กำนัน 
- ผูใหญบานทีเ่กิดเหตุ 
- สมาชิกสภา อบต. ทีเ่กิดเหตุ 
- อาสาสมัครตางๆ  เชน      

อปพร. /ตำรวจบาน /อสม. 
- ผูนำชุมชน 
                   ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
               

 
 
 

สวนสนับสนุน สวนอำนวยการ 

- ปลัด อบต.กุดจอก 
- สำนักปลัดอบต. กุดจอก 
- กำนัน 
- สมาชิกสภา อบต.กุดจอก 
- อาสาสมัครตางๆ  เชน      

อปพร. /ตำรวจบาน /อสม. 
- ผูนำชุมชน 

 
ฯลฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 

- รองนายก คนที่ 1 
- กองสวัสดิการและสังคม 
- สำนักการศึกษา 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
- กองคลงั 
- ผูใหญบาน ทุกหมูบาน 
- สมาชิกสภา อบต. กุดจอก 
- อาสาสมัครตางๆ  เชน อปพร. 

/ตำรวจบาน /อสม. 
- ผูนำชุมชน 

ฯลฯ 
 
 

- กองวิชาการและแผนงาน 
(เทศบาล) 

- สำนักปลัด อบต.  
(งานประชาสัมพันธ) 

  

ศูนยขอมูลประชาสมัพันธรวม 



๓๔ 
 
        (๑) ใหผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแห งพื้นที่ น้ันในฐานะ
ผูอำนวยการทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติ
หนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตน และมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัด 
และผูอำนวยการอำเภอตามที่ไดรับมอบหมาย 
     (๒) ใหผูอำนวยการทองถ่ิน มีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหนาที่
ของเจาพนักงานและอาสาสมัครใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
     (๓) เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใด ใหผูอำนวยการ
ทองถ่ินแหงพื้นที่น้ันเขาดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่โดยเร็วเปนลำดับแรก และแจงให
ผูอำนวยการอำเภอและผูอำนวยการจังหวัดทราบ ในกรณีที่ผูอำนวยการทองถ่ินมีความจำเปนตองไดรับความ
ชวยเหลือจากเจาหนาทีข่องรฐัหรอืหนวยงานของรฐัที่อยู   นอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่ของ
ตน ใหแจงผูอำนวยการอำเภอ หรือผูอำนวยการจังหวัด เพื่อสั่งการโดยเร็ว  
        (๔) ในกรณีที่พื้นที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยูในความรับผิดชอบของผูอำนวยการ
ทองถ่ินหลายคน ผูอำนวยการทองถ่ินคนหน่ึงคนใด จะใชอำนาจหรือปฏิบัติหนาที่เขาดำเนินการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางกอนแลวใหแจงผูอำนวยการทองถ่ินอื่นทราบโดยเร็ว 
        (๕) เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่ใด ให
เปนหนาที่ของผูอำนวยการทองถ่ินซึง่มีพื้นทีติ่ดตอหรอืใกลเคียงกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่น้ัน ที่จะ
สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 
                      (๖) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ใหความชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว และให
นำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนเผชิญเหตุที่มีอยู
มาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
        (๗) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่พิจารณาระเบียบงบประมาณและกฎหมายที่
เกี่ยวของในการชวยเหลอืผูประสบภัย มุงประโยชนความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสนิของประชาชนเปนลำดับแรกๆ 
     (๘) หากเหตุการณสาธารณภัยน้ันเกินขีดความสามารถและศักยภาพของทองถ่ินน้ันๆ จะ
รับมือกับสาธารณภัยน้ันๆ ได และผูอำนวยการทองถ่ินไดรับการสนับสนุน ใหแจงผูอำนวยการอำเภอเพื่อสั่งการให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในเขตพื้นที่อำเภอใหการสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
ประสบสาธารณภัย เพื่อปองกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยใหยุติโดยเร็ว 
    ๔.2.2 การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
      เมื่อมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแลว หากสาธารณภัยที่เกิดข้ึนน้ันเปน      
ภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แกไขเพิ่มเติม และมีความจำเปนตองใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาของผูประสบภัย แตมิไดมุงหมายที่จะชดใชความเสียหาย    
แกผูใด ใหเปนอำนาจของผูวาราชการจังหวัดรวมกับคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) ดำเนินการประกาศเขตใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑและวิธีการ     
ที่กระทรวงการคลังกำหนดตอไป โดยมี “คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอำเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)    
มีนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผูเปนหัวหนากิ่งอำเภอเปนประธาน มีผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
อำเภอหรือกิ่งอำเภอน้ันหน่ึงคนสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดข้ึนในอำเภอหรือกิ่งอำเภอที่รับผิดชอบ
และใหความชวยเหลือเสนอตอ “คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.) เพื่อ
ประกาศเขตการใหความชวยเหลือฯ ตอไป ทั้งน้ี องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูสำรวจความเสียหายจากภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดข้ึนในแตละพื้นที่ที่รับผิดชอบตามอำนาจหนาที่ที่กำหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เปนผูตรวจสอบ
และกลั่นกรองการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจากการสำรวจความเสียหายดังกลาวขางตน 
 
 



๓๕ 
 
 ๔.3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
  4.3.1 แนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัยในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ให
ดำเนินการ ดังน้ี 
        (1) เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แหง
พื้นที่ใด ใหเปนหนาที่ของผูอำนวยการทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่น้ัน เขาดำเนินการ
ปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยโดยเรว็และใหแจงผูอำนวยการอำเภอที่รบัผดิชอบในเขตพืน้ที่ และผูอำนวยการ
จังหวัดทราบทันที  
     (2) กรณีที่พื้นที่ที่ เกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยอยูในความรับผิดชอบของ 
ผูอำนวยการทองถ่ินหลายคน ผูอำนวยการทองถ่ินคนหน่ึงคนใดจะใชอำนาจหรือปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนก็ได 
แลวใหแจงผูอำนวยการทองถ่ินอื่นทราบโดยเร็ว  
       (4) เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน เจาพนักงานที่ประสบเหตุมีหนาที่ตองเขาดำเนินการ
เบื้องตน เพื่อระงับภัยน้ัน แลวรีบรายงานใหผูอำนวยการทองถ่ินเพือ่สั่งการตอไป และในกรณีจำเปน อันไมอาจ
หลีกเลี่ยงได  ให เจาพนักงานมีอำนาจดำเนินการใดเพื่ อประโยชนในการคุมครองชีวิตหรือปองกัน           
อันตรายที่จะเกิดแกบุคคลได  
         (5) กรณีเจาพนกังานจำเปนตองเขาไปในอาคาร หรือสถานที่ที่อยูใกลเคียงกับ บริเวณที่
เกิดสาธารณภัยเพื่ อทำการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหกระทำไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจาก              
เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่แลว เวนแตไมมีเจาของหรือผูครอบครองอยูในเวลาน้ัน หรือ เมื่อมี
ผูอำนวยการอยูดวย และหากทรัพยสินน้ันเปนสิ่งที่ทำใหเกิดสาธารณภัยไดงาย ใหเจาพนักงานมีอำนาจ สั่งให
เจาของหรือผูครอบครองขนยายทรัพยสินออกจากอาคารหรือสถานที่ดงักลาวไดหากเจาของหรือ ผูครอบครอง
ไมปฏิบัติตามคำสั่ง ใหเจาพนักงานมีอำนาจขนยายทรัพยสนิน้ันไดตามความจำเปน แกการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยเจาพนักงานไมตองรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอัน เกิดจากการกระทำดังกลาว  
    (7) ใหผูอำนวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสำรวจความเสียหายที่เกิดข้ึนและ ทำบัญชี
รายช่ือผูประสบภัยและทรัพยสินที่เสียหายไวเปนหลักฐาน พรอมทั้งออกหนังสือรับรอง ใหผูประสบภัยไวเปน
หลกัฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู 
    4.3.2 หลักการปฏิบัติ 
     (1)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหเจาหนาที่
เจาพนักงาน และอาสาสมัครตางๆ ที่มารวมปฏิบัติงานเขารายงานตัวที่ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหาร
สวนตำบลกุดจอก ในพื้นที่ที่เกิดภัย กอนรับมอบภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบ ไปปฏิบัติ 
      (2)  การเขาควบคุมสถานการณ คำนึงถึงหลักการ ดังนี้ 
       (2.1) การปฏิบั ติการระยะ ๒๔ ชั่ วโมงแรก เนนการคนหาผูรอดชีวิต                 
การรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ น้ำด่ืม อาหารปรุงสำเร็จ เสื้อผา ฯลฯ 
        (2.2)  การปฏิบติัการระยะ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง (1-2 วัน) เนนการคนหาผูรอดชีวิต 
และทรัพยสิน สืบหาญาติ จัดต้ังศูนยพักพิงช่ัวคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำด่ืม ยารักษา
โรค เครื่องครัว 
       (2.๓)  การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ชั่วโมง (๒-๓ วัน) เนนการคนหาผูรอดชีวิต การ
สืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะหเบื้องตน เงินชดเชย การคนหาทรัพยสินและขอมูล
การใหความชวยเหลือ ฯลฯ 
 
         (2.4)  การปฏิบั ติการคนหาหลังระยะ ๗๒ ชั่ วโมงขึ้นไป (หลัง ๓ วัน 
ขึ้นไป) ใหพิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการคนหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเนนการชวยเหลือชีวิตคนกอน ตามดวย



๓๖ 
 
ทรัพยสิน พรอมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานใหครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเน่ือง  ฯลฯ 
    
 ๔.3.๒ การควบคุมสถานการณและการเผชิญเหตุ 
           ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบรหิารสวนตำบลกุดจอก ไดวางแผนการเผชิญเหตุสา
ธารณภัยที่เกิดข้ึนอยางเปนระบบ โดยกำหนดโครงสรางองคกร ขอมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม 
การสั่งการ และการใชแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อใหการจัดการในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ดังน้ี 
  (๑) การรับแจงเหตุและการรายงาน 
                                    ใหผูรับผิดชอบจัดทำรายงานขอเท็จจริงที่เกิดข้ึน ทั้งดานสถานการณสาธารณภัย 
ดานการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ดานการใหความชวยเหลือ และดานอื่นๆ ที่จำเปน โดยคำนึงถึง
ความถูกตอง ชัดเจน รวดเร็ว โดยใหชุมชน/หมูบานสำรวจความเสียหายและความตองการเบื้องตนตามแบบ
รายงานเหตุดวนสาธารณภัย แลวรายงานตอศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
  (๒) การประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดังตอไปน้ี 

(๒.๑) นำขอมูลที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยที่เกิดข้ึน     
(๒.๒) กำหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางที่ดีที่สุดและมีความเสี่ยงนอยที่สุด 

       (๒.๓) มีการคาดการณเพิ่มเติมในเรื่องปจจัยความเสี่ยงที่เพิ่มข้ึน การขอรับการ
สนับสนุนเพิ่มเติม 
       (๒.๔) การจัดการขอมูล ใหหัวหนาทีมเปนผูนำในการสอบถามสำรวจขอมูล
สถานที่ สิ่งที่ เปนอันตรายตอนักกูภัย พรอมทั้งบันทึกวัน เวลา ช่ือที่อยูผูใหขอมูล และรายงานขอมูล           
ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ทราบ มีการบรรยายสรุปใหลูกทีมทราบ กำหนด
พื้นที่อันตราย พื้นที่ปฏิบัติการ พื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบตางๆ ไดแก แกส ไฟฟา ประปา เปนตน ซึ่งเปน
อันตรายตอนักกูภัย 
   (๒.๕) การสั่งการ ผูสั่งการตองเปนคนเดียวที่สามารถช้ีแจงการปฏิบัติได การสั่ง
การตองชัดเจน ไมคลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหนาหนวยหรือผูควบคุมชุดปฏิบัติการตองรายงานตัว  
ตอผูอยูในเหตุการณ และตอผูบญัชาการเหตุการณ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งกอนการปฏิบัติและภายหลงัเสรจ็สิ้นภารกจิ 
 (๒.๖) การรวบรวมขอมูล ไดแก ปญหาอุปสรรคขอขัดของ สาเหตุของการเกิด
เหตุการณ ผลการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแกไขและนำขอเสนอแนะมาวิเคราะห 
    (๔) การคนหาและชวยชีวิต 
        - กำหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย หามไมใหผูที่ไมมีหนาที่และความรับผิดชอบ
เขาพื้นที่ประสบภัย 
        - สนธิกำลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใชหนวย         
กูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย พรอมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จำเปนในการกูชีพกูภัย 
        - กรณีมีสถานการณรุนแรง ควรจัดหาอุปกรณที่ใชเทคโนโลยีข้ันสูงมาใชในการกูภัย 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 
ตารางท่ี ๔-๑ :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

ลำดับ
ท่ี 

การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

๑ จัดต้ังศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน (ตามขอ 4.1) สวนอำนวยการ 044009825 
๒ รับแจงเหตุและรายงานสถานการณ 

  จัดเตรียมเจาหนาทีเ่พื่อรับแจงเหตุและรายงานสถานการณใหกองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก และกอง
อำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอทราบเพื่อจะไดเสนอ    ผูวา
ราชการจังหวัด/ผูอำนวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสา
ธาร ณ ภัย  แล ะป ระก าศ เขตพื้ น ที่ ก าร ให ค วาม ช วย เห ลื อ ฯ  ต อ ไป            
จนกวาสถานการณสิ้นสุด 

สวนอำนวยการ 044009825 

๓ ออกสำรวจพื้นที่และประเมินสถานการณ 
จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเขาสำรวจพื้นที่และประเมินสถานการณ เพื่อวางแผนรบัมือ
กับสถานการณภัย 

สวนอำนวยการ 044009825 

๔ ประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน 
  วิเคราะหและประเมินสถานการณการเกิดสาธารณภัยเพื่อการตัดสินใจ
แกปญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พื้นที่และ
ประชาชนผูที่จะไดรับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของพื้นที่
ในการรับภัย แนวโนมการเกิดภัยซ้ำข้ึนอีก ภัยที่ตามมา รวมถึงภัยที่มีความ
ซับซอน เพื่อกำหนดแนวทางการตอบโตและการแจงเตือนภัย 

สวนอำนวยการ 044009825 

๕  บริหารจดัการขอมลูขาวสารในภาวะฉุกเฉินอยางถูกตอง ชัดเจน และเปนระบบ  สวนอำนวยการ 044009825 
๖  แจงเตือนประชาชน 

  (๑) ตรวจสอบขอมูลยืนยันความถูกตองของการเกิดสาธารณภัยจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของทุกแหลง กอนแจงเตือนผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด  
  (๒) ดำเนินการแจงเตือนภัยไปยังชุมชนพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ขางเคียง 
โดยสื่อ ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณเตือนภัยที่มีอยูของชุมชน เชน วิทยุ
ชุมชน หอกระจายขาว หอเตือนภัย โทรโขง เปนตน 
  (๓) ขอมูลการแจงเตือนภัยตองชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย    บง
บอกถึงอันตรายที่กำลังจะเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสิน วิธีการปฏิบัติของ 
ประชาชน รวมทั้งวิธีการแจงเหตุ โดยตองแจงเตือนจนกวาสถานการณภัย จะ
สิ้นสุด 
  (๔) ในกรณีเกิดไฟฟาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัย          ไม
สามารถใชได ใหใชสัญลักษณการเตือนภัย เชน ธง นกหวีด หรือการเตือนภัย
อื่นที่ไดมีการซักซอมความเขาใจกับประชาชนไวแลว เปนตน 
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๗ อพยพผูประสบภัย  
กรณีเมื่อเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ และมีผูอยูอาศัยในพื้นที่น้ันจะ
เกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเทาที่จำเปนแกการปองกันและบรรเทา   สา
ธารณภัย พรอมทั้งรายงานผูอำนวยการทองถ่ิน ผูอำนวยการอำเภอ ตามลำดับ 

สวนปฏิบัติการ 044009825 



๓๘ 
 

ลำดับ
ท่ี 

การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

รายละเอียดปรากฏตาม ขอ ๔.๗ 
๘ กำหนดพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  

เปนพื้นที่เตรียมปฏิบัติการจดัต้ังข้ึนเพื่อใชเปนสถานที่จัดเก็บและพักรอช่ัวคราว
ของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)   ที่ไดมา
และพรอมใช เพื่อรอการสั่งใชทรัพยากร  
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๙ ระดมทรัพยากรเขาสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
  (๑) ระดมทรัพยากร ทั้งกำลังคน วัสดุอุปกณ เครื่องมือ เครื่องจักร มายังจุด
รวบรวมทรัพยากรเพื่อรอรับการมอบหมายภารกิจ ใหพรอมใชตลอด 24 
ช่ัวโมง เพื่อรอการสั่งใชเขาสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย 
  (๒) ระดมทรัพยากรเขาพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พรอมทั้ง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และ
พลังงาน เพื่อจัดการสาธารณภัย 

สวนสนับสนุน 044009825 

๑๐ กำหนดและแบงโซนพ้ืนท่ีในการสนับสนนุการเผชิญเหตุ  
ออกเปน.............โซน ประกอบดวย      
      โซนที่ ๑ ประกอบดวย หมู 1,2,3 มผีูใหญบานหมู 1 รับผิดชอบพื้นที ่
      โซนที่ ๒ ประกอบดวย หมู 4,13,14 มผีูใหญบานหมู 4 รบัผิดชอบพื้นที ่
      โซนที่ ๓ ประกอบดวย หมู 5,6,7  มีผูใหญบานหมู 7 รับผิดชอบพื้นที ่
      โซนที่ ๔ ประกอบดวย หมู  8,9,10 มผีูใหญบานหมู 8 รับผิดชอบพื้นที ่
      โซนที่ 5 ประกอบดวย หมู  11,12 มีผูใหญบานหมู 12 รับผิดชอบพื้นที ่
หมายเหตุ : สามารถปรบัโซนพื้นที่ไดตามสถานการณและขนาดของพื้นที ่
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๑๑ จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนท่ีเร็วเขาปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
  สั่งใหหนวยกูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย เพื่อควบคุม
สถานการณไมใหลุกลามขยายตัวใหเจาหนาที่ เจาพนักงาน และอาสาสมัคร
ตางๆ ที่มารวมปฏิบัติงานเขารายงานตัวที่ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการ
บรหิารสวนตำบลกุดจอก กอนรบัมอบภารกจิและพื้นที่รบัผดิชอบไปปฏิบัติ 
รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณในการเขาสนับสนุนจัดการสาธารณภัย 
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๑๒ การเผชญิเหตุ 
 (๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก ใหความสำคัญในการคนหา
ผูรอดชีวิตเปนลำดับแรก ตอดวยการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังน้ี 

 (๑.๑) กำหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย หามมิใหผูที่ไมมีหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่เกี่ยวของเขาพื้นที่ประสบภัยโดยเด็ดขาด 

 (๑.๒) สนธิกำลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว ดังน้ี 
         (๑.๒.๑) สั่งการใหหนวยกูชีพกูภัยที่มีศักยภาพเขาปฏิบัติงาน  ใน

พื้นที่ประสบภัย 
         (๑.๒.๒) สั่งการใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร  ที่

จำเปนในการกูชีพกูภัย เขาปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย 
         (๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตวเลี้ยงตามความจำเปนของ
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๓๙ 
 

ลำดับ
ท่ี 

การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

สถานการณภัย 
                (๑.๒.๔) กรณีพื้นที่ใดเปนพื้นที่วิกฤต ไมสามารถเขาพื้นที่     โดย
ทางรถยนตหรือทางเรือได ใหประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอรจาก
หนวยงานทหารหรือตำรวจในพื้นที่  หรือพื้นที่ ใกล เคียงเพื่ อชวยเหลือ
ผูประสบภัยอยางเรงดวน 
                (๑.๒.๕) จัดต้ังศูนยพักพิงช่ัวคราวแกผูประสบภัยที่บานเรือน
เสียหายอยางเรงดวนเปนลำดับแรก และจัดระเบียบศูนยพักพิงช่ัวคราว พรอม
ทั้งลงทะเบียนผูอพยพ 
                (๑.๒.๖) ระดมกำลังแพทยและพยาบาลจากโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพประจำตำบลใกลเคียง เขาชวยปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย 
                (๑.๒.๗) กรณี โครงสรางพื้นฐานไดรับความเสียหายให เรง
ซอมแซมเสนทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟา และประปา แลวแตกรณี   ให
สามารถใชการไดหรือจัดทำระบบสำรองเพื่อให ชุดปฏิบั ติการสามารถ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ได 
                (๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารที่ปรุงสำเร็จ น้ำด่ืม เครื่องยังชีพที่จำเปนใหแกประชาชนและเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยใหเพียงพอและทั่วถึง 
(๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) ใหความสำคัญใน
การคนหาผูรอดชีวิตและทรัพยสิน การสืบหาญาติ การจัดต้ังศูนยพักพิง
ช่ัวคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำด่ืม ยารักษาโรค 
เครื่องครัว ขอมูลสถานการณ มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
        (๒.๑) สำรวจความตองการของผูประสบภัยในเบื้องตน เพื่อกำหนด
มาตรการชวยเหลืออยางตอเน่ืองในชวงระหวางเกิดภัยและจัดทำบัญชี    การ
ชวยเหลือผูประสบภัย 
        (๒.๒) จัดเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ  ที่
จำเปนมายังพื้นที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสำรองใหเพียงพอ 
        (๒.๓) จัดสงปจจัยสี่ที่จำเปนตอการดำรงชีวิต เชน อาหาร น้ำด่ืม 
เครื่องนุงหม และยารักษาโรค เปนตน มายังศูนยพักพิงช่ัวคราว 
        (๒.๔) ตรวจสอบเสนทางคมนาคมที่ไดรับความเสียหายจาก           สา
ธารณภัย พรอมทั้งติดปายเตือน หรือวางแผนปดกั้นชองทางจราจร       ให
ประชาชนผูใชเสนทางทราบ จัดเจาหนาที่ตำรวจหรืออาสาสมัครอำนวยความ
สะดวกการจราจรในจุดอันตราย 
        (๒.๕) รักษาความสงบเรียบรอยและจัดการจราจรในพื้นที่ประสบภัย
และศูนยพักพิงช่ัวคราว 
        (๒.๖) ต้ังศูนยขอมูลผูประสบภัย เพื่อรวบรวมและเปนแหลงขอมูล   ใน
การติดตอประสานงานใหประชาชนสามารถสอบถามขอมูลผูบาดเจ็บและ
เสียชีวิตได 
  (๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ใหความสำคัญกับ
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๔๐ 
 

ลำดับ
ท่ี 

การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

การคนหาผูรอดชีวิตอยางตอเน่ืองจากปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ช่ัวโมงแรก 
การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะหเบื้องตน 
อาหาร น้ำด่ืม ยารักษาโรค เงินชดเชย การคนหาทรัพยสิน และขอมูลการให
ความชวยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
        (๓.๑) กรณีมีผูเสียชีวิตจำนวนมากใหจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ เก็บ
รักษาศพในระยะแรก (วัดและตูแชศพ) พรอมทั้งใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจ
ชันสูตรเบื้องตน บันทึกขอมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียมขอมูล
ทั้งหมดเพื่อการตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล 
        (๓.๒) การจัดหนวยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่และใหบริการทางการ
แพทย 
        (๓.๓)  การประเมินสถานการณภัยอยางใกลชิด ตลอดจนประสาน การ
ชวยเหลือ รับเรื่องราวรองทุกข ประสานรับขอมูลความเสียหายเบื้องตน ความ
ตองการเบื้องตน 
(๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ชั่วโมง (๓ วัน) ขึ้นไป ใหพิจารณาสนับสนุน
การปฏิบัติการคนหาระยะ ๒๔ ช่ัวโมงแรก (๑ วัน) เปนลำดับแรกกอน    การ
ปฏิบัติการคนหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ช่ัวโมง (๑ – ๒ วัน) และการปฏิบัติการ
คนหาระยะ ๔๘ – ๗๒ ช่ัวโมง (๒ – ๓ วัน) ตามลำดับ โดยเนนการชวยเหลือ
ชีวิตคนกอน ตามดวยทรัพยสิน พรอมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานใหครอบคลุม
และทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอเน่ือง 
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๑๓ ปกปองสถานที่สำคัญ เชน โรงพยาบาล  โรงเรียน วัด เขตพระราชฐาน แหลง
โบราณสถาน (ถามี) เปนตน และปกปองระบบสาธารณูปโภค  เชน ระบบ
ไฟฟา  ระบบประปา เปนตน 
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๑๔ การจัดต้ังและบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว (กรณีที่มีการอพยพ)  
รายละเอียดตามขอ 4.๑๐  

สวนสนับสนุน 044009825 

๑๕ สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยและจัดสงปจจัยสี่ที่จำเปนตอการดำรงชีวิต เชน 
อาหาร น้ำด่ืม และเครื่องนุงหม เปนตน ไปยังพื้นที่ประสบภัย 

สวนสนับสนุน 044009825 

๑๖ การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือในชวงขณะเกิดภัย 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่สำรวจและจัดทำขอมูลความตองการของ
ผูประสบภัยในเบื้องตน และรายงานใหอำเภอเพื่อประกอบการรองขอการ
สนับสนุน และนำไปกำหนดเปนมาตรการและแนวทางในการชวยเหลือ เชน ความ
ชวยเหลือ ดานอาหาร น้ำด่ืม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่ง
ปฏิกูล เปนตน  

สวนอำนวยการ 044009825 

๑๗ จัดต้ังศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม (Joint Information Center : JIC)  
ทำหนาที่ประสานขอมูลขาวสารสาธารณะที่เกี่ยวของกับการดำเนินกิจกรรม
การจัดการเหตุฉุกเฉิน และเปนศูนยที่อยูใกลชิดกับเหตุการณ สามารถเขาถึง

ศูนยขอมูล
ประชาสัมพันธ

รวม 

044009825 



๔๑ 
 

ลำดับ
ท่ี 

การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

ขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสำหรับสื่อ
ขาวสารทุกประเภทที่ไดรับการกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพื่อกระจายขอมูล
ขาวสารให เกิดความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน และตอเน่ือง โดยให
เจาหนาที่ขอมูลขาวสารสาธารณะเขามาอยูรวมกันใน ศูนยประสานขอมูลรวม 

๑๘ -  กรณีมีผูเสียชีวิตจำนวนมาก จัดใหมีการพิสูจนเอกลักษณบุคคลใหเปนไปตาม
อำนาจหนาที่การปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแหงชาติ และหรือ ตามบันทึก
ขอตกลงระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 
- กำหนดใหมีสถานที่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตูแชศพ) และการ
เคลื่อนยายศพ หรือนำศพไปตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคลตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยงของอยางเปนระบบ 

สวนปฏิบัติการ 044009825 

๑๙ เมื่อสาธารณภัยที่ เกิดข้ึนในพื้นที่ ยุติแลว ใหผูอำนวยการทองถ่ินรายงาน
สถานการณสาธารณภัยใหผูอำนวยการอำเภอทราบ และเมื่อมีการประกาศหรือ
ยืนยันสถานการณสาธารณภัยในพื้นที่ยุติลงแลว ใหดำเนินการอพยพประชาชน
กลับที่ต้ังอยางปลอดภัย 

สวนอำนวยการ 044009825 

๒๐ อพยพกลับ กรณีสถานการณสาธารณภัยยุติ เมื่อไดรับแจงขาวการยกเลิก
สถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนำชุมชนหรือกลุมผูนำอพยพรีบแจงผู
อพยพเพื่อเตรียมความพรอมในการอพยพกลับไปสูที่อยูอาศัยตอไป โดยจัด
ระเบียบและลำดับกอนหลงัการอพยพกลบั พรอมทั้งประสานงานกับเจาหนาที่
ที่ดำเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลบั 

สวนปฏิบัติการ 044009825 

๒๑ หากสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซ้ำซอน เกินขีดความสามารถของ อปท. ใหรองขอขอรับการสนับสนุนจาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียงหรอือำเภอใหประสานขอรับการสนับสนุน
จากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุช่ือ อปท. ขางเคียง) 
และกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเพื่อดำเนินการใน
สวนที่เกี่ยวของตอไป 
 

สวนอำนวยการ 044009825 

หมายเหตุ  :  การกำหนดสวนงานที่รับผิดชอบ ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมของ
สถานการณภัย และสอดคลองกับบทบาทหนาที่ภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพ
ในการจัดการ และความยืดหยุนของโครงสรางองคกรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  

   
    ๔.4 การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 
   เตรียมความพรอมดานระบบและเครื่องมือสื่อสาร มอบหมายใหนายช่ืน  จิตตรง.เปนผูกำกับ
ดูแลและใชงานความถ่ีวิทยุ 162.525 Mhz.เพื่อใชเปนความถ่ีวิทยุกลางสำหรับติดตอประสานงานระหวาง
หนวยงานของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สำหรับการประสานงาน  ดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตลอดจนกิจการอื่นๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไมปกติ โดยกำหนดให นายจตุรวิธ  ตอชีพ เปนผู
ควบคุมดูแลการใชงานภายใน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
   ๔.4.๑ การปฏิบัติงานดานการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 



๔๒ 
 
     (๑) จัด ต้ังศูนยสื่อสารและจัดใหมี ระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่ อสารรอง และ
ระบบสื่อสารอื่นๆ ที่จำเปนใหใชงานไดตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ใหสามารถเช่ือมโยงระบบสื่อสารดังกลาวกับหนวยงานอื่น
ไดตามปกติโดยเร็วอยางทั่วถึงทุกพื้นที่ 
     (๒) ใชโครงขายสื่อสารทางโทรศัพท โทรสาร และวิทยุสื่อสารเปนหนวยงานหลัก 
     หนวยงานหลักที่วางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ไดแกสำนักปลัดหมายเลข
โทรศัพท 044009825  
   
  ๔.๕.๒ หน่วยงานสนับสนุน ได้แก ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ

ท่ี 

ชื่อหน่วยงาน 

 

นามเรียก

ขาน 

ความถ่ีวิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร หมายเหตุ 

1 อำเภอบัวใหญ ่   ๐๔๔ ๖๔๑ ๖๒๘

ต่อ ๖ 
  

2 สภ.บัวใหญ ่   ๐๔๔ ๓๓๘ ๑๔๕   

3 รพ.บัวใหญ ่   ๐๔๔ ๔๖๒ ๙๓๔   

๔ ทม.บัวใหญ ่   ๐๔๔ ๔๖๑ ๓๗๐   

๕ อบต.บัวใหญ ่   ๐๔๔ ๒๙๒ ๓๘๙   

๖ อบต.ด่านช้าง      

๖ การไฟฟ้าภูมิภาค 

สาขาย่อยบัวใหญ่  

  ๐๔๔ ๔๖๑ ๖๘๓   

๗ องค์กรภาคเอกชน  

มูลนิธิฮุก 31 
  ๑๖๖๙   



๔๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

       

 

 

                   การสื่อสารหลัก – โทรศัพท,โทรศัพทเคลื่อนที่                                                                                         

                                                          การสื่อสารรอง – วิทยุสื่อสาร,วิทยุชุมชน 
            
                                                                   การสื่อสารสำรอง – วิทยุสมัครเลน 
 

 
 

กองอาํนวยการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณ เทศบาลเมืองบวัใหญ่ 

โทร. 044-461163 

วิทยุส่ือสาร 162.550 Mhz 

   (ช่องความถ่ี) 

กองอำนวยการป้องกนัและ 

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

นครราชสีมา 

โทร. 044-242230 

วิทยุสื่อสาร 162.125 Mhz 
          (ช่องความถี่)  

 

กองอาํนวยการป้องกนัและ 
บรรเทาสาธารณภยัอาํเภอบวัใหญ ่

โทร. 044-461163 

วิทยุส่ือสาร 156.200 Mhz 

  (ช่องความถ่ี) 

องค์กรภาคเอกชน  

(ชมรม/สมาคม/มูลนิธิ) 

ท่ีมีเครื่องมือส่ือสาร 

โทร. ............. 

วิทยุส่ือสาร 145.225 Mhz 

  (ช่องความถ่ี) 

 

กองอาํนวยการป้องกนัและ 

บรรเทาสาธารณภยั 

อบต.กดุจอก 

โทร. 044-009825 

วิทยุส่ือสาร 162.525 MHz 

          (ช่องความถ่ี)  

 

 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

อาํเภอบวัใหญ ่

โทร. 044461073 

วิทยุส่ือสาร 163.375 Mhz 

          (ช่องความถ่ี)  

 

 

กองประปาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ 

โทร.044-461163 

วิทยุสื่อสาร 162.550Mhz 

 

สถานีตาํรวจภธูรอาํเภอบวัใหญ ่

โทร.044-461299 

วิทยุส่ือสาร 152.375 

  (ช่องความถ่ี) 

 

โรงพยาบาล/สถานพยาบาลบัวใหญ่ 

โทร. 044-292045 ต่อ 115,116 

1169 

วิทยุส่ือสาร 155.725 Mhz 

          (ช่องความถี่)  
 

วิทยุชุมชน..... 

โทร. ............. 

วิทยุสื่อสาร .......... 

  (ช่องความถี่) 
 

วิทยุสมคัรเล่นอาํเภอบวัใหญ ่

วิทยุส่ือสาร 145.225 Mhz 

  (ช่องความถ่ี) 

 



๔๔ 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔-๓ : ผังสื่อสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
  ๔.5 การประชาสมัพันธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน 
  เปนระบบและกระบวนการกระจายขอมูลขาวสารที่เกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน ให
สวนราชการและประชาชนไดรับรูและเขาใจสถานการณ โดยผานชองทางการสื่อสารที่กำหนดไว เชน โทรทัศน 
วิทยุ หอกระจายขาว ฯลฯ และวิธีอื่นๆ เพื่อใหประชาชนรับทราบ เขาใจในสถานการณที่ถูกตองและลดความต่ืน
ตระหนก โดยมอบใหฝายประชาสัมพันธของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก เปนหนวยงานหลัก ดำเนินการ 
ดังน้ี 
  ๔.5.๑ จัดต้ังศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม (Join Information Center : JIC) เพื่อทำหนาที่ประสาน
ขอมูลขาวสารสาธารณะ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเปนศูนยที่อยูใกลชิดกับ
เหตุการณ สามารถเขาถึงขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสำหรับสื่อ
ขาวสารทุกประเภทที่ไดรับ การกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพื่อกระจายขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว 
เปนปจจุบัน และตอเน่ือง โดยใหเจาหนาที่ขอมูลขาวสารสาธารณะควรตองเขามาอยูรวมกันในศูนยประสาน
ขอมูลรวม 
  ๔.5.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกตองของขอมูลการเกิดภัยจากกำนัน ผูใหญบาน ผูนำชุมชน 
อาสาสมัครแจงเตือนภัย กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป รวมทั้งหนวยงานที่
เกี่ยวของกอนแจงเตือนภัยผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด 
  ๔.5.๓ ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่ชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย เปนขอมูลที่บอก
ถึงอันตรายที่กำลังเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสิน อันไดแก ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีความเสียหายตามพื้นที่
การปกครอง ชวงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงย่ิงข้ึนหรือไม และประชาชนตองปฏิบัติอยางไร หรือตองมีการ
อพยพหรือไม รวมทั้งวิธีการแจงเหตุ หมายเลขโทรศัพท และการสื่อสารอื่นๆ ไปยังชุมชนพื้นที่ที่ประสบภัยและ
พื้นที่ขางเคียง โดยสื่อ ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณการเตือนภัยที่มีอยูของชุมชน เชน วิทยุชุมชน               
หอกระจายขาว หอเตือนภัย โทรโขง เปนตน 
  ๔.5.๔ จัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการใหขอมูลเทาที่จำเปนเกี่ยวกับการดำเนินการของศูนย
ปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก บัญชาการเหตุการณแกสื่อมวลชน และประชาชน รวมทั้งรับ
ฟงขอคิดเห็น ขอมูล ขอเรียกรองของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณภัยหรือจากการปฏิบัติของ
เจาหนาที่ 
  ๔.5.๕ กรณีที่มีขาวเชิงลบ ใหแจงขอมูลขาวสาร และช้ีแจงขอเท็จจริงใหสาธารณชนทราบ 

  ๔.6 การอพยพ 
  เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นที่ใด และการอาศัยอยูในเขตพื้นที่น้ัน จะเปน
อันตราย ใหผูมีอำนาจตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (ผู
บัญชาการ ผูอำนวยการ และเจาพนักงานซึ่งไดรับมอบหมาย) มีอำนาจสั่งอพยพผูซึ่งอยูในพื้นที่น้ันออกไปจาก
พื้นที่อยางเปนระเบียบ ทั้งน้ี ใหดำเนินการอพยพไมต่ำกวา ๑๒  ช่ัวโมงกอนเกิดสาธารณภัย และจัดใหมีกำลัง
เจาหนาที่เขารักษาความสงบเรียบรอย เพื่อปองกันทรัพยสินของประชาชน ใหผูนำชุมชนและหนวยงานปฏิบัติ
ตามข้ันตอน ดังน้ี 
   ๔.6.๑ การตัดสินใจอพยพ 
        (๑) การตัดสินใจอพยพในเขต องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  กำหนดให
นายกเทศมนตรี/  นายก อบต. องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ในฐานะผูอำนวยการทองถ่ิน เปนผูตัดสินใจ



๔๕ 
 
และควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพืน้ที่ประสบภัย โดยมีปลัดเทศบาล องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก/
ปลัดเมืองพัทยา ในฐานะผูชวยผูอำนวยการทองถ่ิน เปนผูชวย 
     (๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพื้นที่หมูบาน กำหนดใหผูใหญบานแตละหมูบานควบคุม 
กำกับ ดูแล การอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย ตามคำสั่งของผูอำนวยการทองถ่ิน โดยมี ปลัดองคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอก เปนผูชวย ทุกข้ันตอนการปฏิบัติตองประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณไปยัง 
นายก อบต. องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ในฐานะผูอำนวยการทองถ่ิน 
  ๔.6.๒ เมื่อไดรับขอมูลขาวสารแจงเตือน ประชาชนตองปฏิบัติตามขอสั่งการของผูอำนวยการ
ทองถ่ิน โดยเตรียมตัวไวใหพรอมสำหรับการอพยพ จัดเตรียมกระเปาที่มีของมีคา เงินสด เอกสารสำคัญ ของใช
จำเปนสวนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ำด่ืม เทาที่จำเปน รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวใหอยูในความสงบ 
กอนออกจากบานเรือนใหนำกระเปาที่จัดเตรียมไวติดตัวไป ปดบานเรือนใหมิดชิดที่สุดเทาที่จะทำได และ
เดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจำชุมชนโดยเร็ว 
  ๔.6.๓ หนวยอพยพ ตองศึกษาเสนทางที่จะเขาสูพื้นที่เปาหมาย และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะสำหรับการอพยพใหพรอมปฏิบัติหนาทีอ่ยูตลอดเวลา รวมทั้งติดตอประสานงานกับผูนำชุมชนหรือ
ผูนำหมูบานทุกระยะ ประชาสัมพันธใหคำแนะนำในข้ันตอนการอพยพตอผูอพยพ พรอมทั้งจัดระเบียบและ
จัดแบงประเภทของบุคคลตามลำดับความเรงดวน เชน ผูปวยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี 
ตามลำดับ ซึ่งเปนกลุมเปราะบาง และดำเนินการปฏิบัติตามข้ันตอนการอพยพที่กำหนดไว 
  ๔.6.๔ จัดเจาหนาที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบานเรือนของผูอพยพ และควรประสาน
เจาหนาที่ตำรวจในทองที่เพื่อจัดสงกำลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบานเรือนผูอพยพเปนระยะ 
แตถาสถานการณลอแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหนาที่โดยเด็ดขาด แตถาสามารถออกปฏิบัติภารกิจได
ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแลวควรนำขอมูลกลับมารายงานใหผูอพยพทราบโดยทันที เพื่อปองกันมิให    ผูอพยพ
เกิดความกังวลตอความปลอดภัยในทรัพยสินของตน 
  ๔.6.๕ ใหหนวยงานอพยพอำนวยความสะดวกดานปจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ชวยเหลือผูบาดเจ็บ 
บริการอาหารและน้ำด่ืม การดูแลรักษาความสะอาดใหถูกสขุลักษณะ จัดเปนสัดสวนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบ
สาธารณูปโภคพืน้ฐาน จดัระบบการรับของบรจิาคอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
  ๔.6.๖ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเน่ืองจากสื่อทุก
ชองทางรวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ และนำขอมูลขาวสารดังกลาวแจงใหผูอพยพทราบทุกระยะ เพื่อใหผูอพยพ
คลายความวิตกกังวล 

    ๔.7 การบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว 
  การชวยเหลือผูประสบภัยที่อาศัยในศูนยพักพิงช่ัวคราวในระยะตน และระยะกลางใหไดผลดี 
จำเปนตองคำนึงถึงสิ่งสำคัญ ไดแก 
  (๑) การดูแลดานความปลอดภัย 
  (๒) การจัดการดานสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเปนอยู ใหมีความสะดวก 
  (๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมปองกันโรคใหเปนไปอยางทั่วถึง 
  (๔) การมกีิจกรรมฟนฟสูุขภาพจิตรวมกันเพื่อทำใหมีสุขภาพจิตที่ดี 
  (๕) การรวมกลุมเปนแหลงเดียวกันเพื่อติดตอขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 

  ใหกองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กรณีเทศบาล) หรือสวน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กรณีองคการบริหารสวนตำบล) เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนยพักพิง
ช่ัวคราว และประสานงานที่เกี่ยวของในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ ระบบสื่อสาร ระบบ
สาธารณูปโภค รวมทั้งประสานงานกับกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัดเพื่อ



๔๖ 
 
ประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว  โดยใหคำนึงถึงแนวทางที่ในการชวยเหลือกลุมเปราะเปน
สำคัญ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔-๔ : โครงสรางศูนยพักพิงชั่วคราว องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
หมายเหตุ : สามารถปรบัไดตามความเหมาะสม 
 
 
 

หัวหนา/ผูจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว 
(กำนัน / ผูใหญบาน / ประธานชุมชน) 

ฝายอำนวยการรวม 
(หัวหนาฝายแตละฝาย เชน ประสานงาน / 
ประชาสัมพันธ / รักษาความสงบเรียบรอย) 

ฝายปฏิบัติการ 
(หัวหนาฝายแตละฝาย เชน บรรเทาทุกข 
/ ฟนฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย) 

บทบาทหนาท่ี 
๑. อำนวยการและบริหารจัดการตางๆ เชน 
จัดทำบัญชีรายช่ือผูประสบภัยของชุมชน
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกศูนย  
พักพิงช่ัวคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจายอาหาร ระบบสุขาภิบาลและ
สุขภาพอนามัย เปนตน 
๒. จัดการพื้นที่ของศูนยพักพิงช่ัวคราวของ
ชุมชนใหเปนระเบียบและเปนระบบ 
๓. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ  เครื่องใชที่
จำเปนแกการดำรงชีวิตขณะที่อาศัยอยูใน
ศูนยพักพิงช่ัวคราว 
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบรอย 
๕. จัดพาหนะในการขนสง เชน ส่ิงของ 
ผู ป ว ย ใน ก ร ณี มี ผู เ จ็ บ ป ว ย ต อ ง ไป ส ง
โรงพยาบาล เปนตน 
๖. ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ /  
ผูที่เก่ียวของ 

บทบาทหนาท่ี 
๑. บรรเทาทุกขเบื้องตนดานปจจัยส่ี คือ 
ที่อยูอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม และยา
รักษาโรค 
๒. ชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยใหแก 
ผูประสบภัยในชุมชน/หมูบาน 
๓. ประสานกับผูประสบภัยที่ตองการ
ความชวยเหลือ 



๔๗ 
 
  ๔.8 แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ (Damage 
and Need Assessment : DANA) 
  กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จะประเมิน
ความเสียหายและความตองการความชวยเหลอืภายในพื้นที่ประสบภัย โดยวิเคราะหผลกระทบจากความเสียหาย
ที่เกิดข้ึนจาก           สาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังน้ี 
  ๔.8.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระทำทันทีภายหลังมีเหตุการณ
สาธารณภัยเกิดข้ึน โดยมากภายในสัปดาหแรกของการเกิดภัย เปนการประเมินแบบคราวๆ ในการใหความ
ชวยเหลือเบื้องตน เพื่อใหทันตอความตองการในภาวะฉุกเฉิน ลำดับความสำคัญกอน – กลัง และรวบรวมขอมูล
ความตองการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกดิภัย และทรัพยากรที่จำเปนทุกๆ ดานทั้งผูประสบภัย โครงสรางพื้นฐาน 
สิ่งแวดลอม  
  ๔.8.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะดำเนินการทันที   เมื่อภาวะ
ฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออยางนอยภายใน ๒ สัปดาห หลังจากเกิดสาธารณภัย ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับการเขาถึงพื้นที่ประสบ
ภัย เปนการระบุมลูคาความเสยีหายทางกายภาพ โครงสรางทางสงัคม ประมาณการดานการเงนิและวัสดุอุปกรณ 
ที่จะตองใชในการใหความชวยเหลือและความตอเน่ือง ทั้งน้ี จำเปนจะตองใชผูเช่ียวชาญในแตละสาขาดำเนินการ
ประเมินความเสียหายและความตองการในแตละดาน 
        เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความตองการความชวยเหลือแลว ใหนำขอมูล           
ที่ไดมาทำการวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเองและจัดทำ
รายงานสรุปเสนอผูอำนวยการทองถ่ินเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดความเสมอภาคและทั่วถึง  
รวมถึงการขอรับความตองการความชวยเหลือเพิ่มเติมจากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร 
น้ำด่ืม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล ความชวยเหลือดานสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณยังชีพ เปนตน 

 ตารางท่ี ๔-๑ :  การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ (Damage and 
Need Assessment : DANA) 

2ระยท่ี 0 
2เตรียมความพรอม 

2ในการประเมิน 

2ระยะท่ี 1 ประเมินสถานการณและ 
2ผลกระทบเบื้องตน2: การประเมินแบบรวดเร็ว 

(rapid assessment) 

2ระยะท่ี 22 2ประเมินผลกระทบและการให 
2ความชวยเหลือบรรเทาทุกข2: การประเมินแบบ

ละเอียด(detailed assessment) 

2เตรียมความพรอม 2ชวยเหลือชีวิตและการบริการตอการฟนฟูท่ีจำเปน 

กอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย – 72 ช่ัวโมง ภาวะฉุกเฉินส้ินสุดลง หรือภายใน 2 สัปดาห 

2ลักษณะการประเมิน 

0การเตรียมพรอมสำหรับ

การประสานการประเมิน 0 :  

การเตรียมขอมูลทั่วไป  

)บทที่ ๑ ) 

0การประเมินเบื้องตน 0 :เปนการประเมินแบบ
คราวๆ ในการให ความช วยเห ลือเบื้ องตน 
เพื่อใหทันตอความตองการในภาวะฉุกเฉิน 
ลำดับความสำคัญกอน – กลัง และรวบรวม
ขอมูลความตองการ ส่ิงที่ควรปฏิบัติหลังจาก
เกิดภัย  ดานทั้งผูประสบภัย โครงสรางพื้นฐาน 
และส่ิงแวดลอม  

 

0ประเมินระยะเรงดวน 0 : เปนการระบุมูลคา

ความเสียหายทางกายภาพ โครงสรางทาง

สังคม ประมาณการดานการเงินและวัสดุ

อุปกรณ ที่จะตองใชในการใหความชวยเหลือ

และความตอเน่ือง ทั้ ง น้ี  จำเปนจะตองใช

ผูเช่ียวชาญในแตละสาขาดำเนินการประเมิน

ความเสียหายและความตองการในแตละดาน 

  ทั้งน้ี ตัวอยางแนวทางปฏิบั ติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ฐ (ตัวอยาง) แบบประเมินภัยพิบัติข้ันตน 
ระยะที ่ ๑ (Initial Disaster Assessment Form) และตามภาคผนวก ฑ (ตัวอยาง) แบบประเมินความ
เสียหายและความตองการ ระยะที่ ๒ (Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA) 



๔๘ 
 
  ๔.9 การรับ-จายสิ่งของบริจาค 
         หากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
พิจารณาเห็นวา     มีความจำเปนตองจัดใหมีการรับบรจิาคเงนิหรือทรัพยสิน เพื่อชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย
ใหดำเนินการ    ตามระเบียบที่เกี่ยวของ ดังตอไปน้ี 
        (๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือ         
ผูประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม 
        (๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาดวยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใชของ
ศูนยรับบริจาคเพื่อการสงเคราะหผูเดือดรอน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
        (๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
        (๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
              โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จายสิ่งของบริจาค ดังน้ี 
       ๔.๑๐.๑ จัดต้ังศูนยรับบริจาคเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย และกำหนดสถานที่เก็บรักษา
สิ่งของบริจาค 
       ๔.๑๐.๒  องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก หารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
กำหนดระเบียบ     การเก็บรักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธี
แจกจายเงินและสิ่งของบริจาค เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพและเกดิประโยชนแกผูประสบสาธารณภัยอยางเสมอ
ภาค 
       ๔.๑๐.๓ จดัทำบัญชีการรับ-จาย สิ่งของบริจาคไวเปนหลักฐาน เพื่อควบคุมระบบขอมูล  
ในการบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
       กรณีที่บุคคล หนวยงาน หรือองคกรใดจัดต้ังศูนยรับบริจาคเพื่อชวยเหลือผูประสบ     
สาธารณภัย หากบุคคล หนวยงาน หรือองคกรน้ันไมไดรับมอบภารกิจใดๆ จากกองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ใหบุคคล หนวยงาน หรือองคกรน้ันเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายในการขนยายและสงมอบสิ่งของบริจาค 

  ๔.๑0 การยกเลิกสถานการณสาธารณภัย 
       (๑) ใหติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเน่ือง 
พรอมทั้งตรวจสอบขอมูลจากทุกแหลงจนแนใจ และมีการยืนยันความชัดเจนวาสถานการณคลี่คลายกลับสู  
ภาวะปกติแลว ใหผูอำนวยการทองถ่ินรายงานขอมูลใหผูอำนวยการอำเภอทราบ เพื่อประกาศยุติสถานการณ  
สาธารณภัยในพื้นที่ 
       (๒) เมื่อไดรับการยืนยันอยางชัดเจนจากผูอำนวยการทองถ่ิน ใหประกาศยุติสถานการณ
วาสาธารณภัยไดสิ้นสุดลงแลว ใหแจงขอมูลดังกลาวใหผูอพยพทราบเพื่อเตรียมพรอมในการอพยพกลับสูพื้นที่
อาศัยของตนเองตอไป 
       (๓) เมื่อยกเลิกหรือปดศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ให
สงมอบภารกิจที่ตองดำเนินการตอใหหนวยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจของหนวยงานน้ันตอไป เพื่อความ
ตอเน่ืองในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 
  ๔.๑1 การอพยพกลับ 
        เมื่อประชาชนไดรับแจงขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนำ
ชุมชนหรือผูนำกลุมอพยพรีบแจงผูอพยพเพื่อเตรียมความพรอมสำหรับการอพยพกลับและรอรับการแจง       
จุดอพยพกลับ โดยการจัดระเบียบและลำดับกอนหลังของการอพยพกลับอยางเปนระบบไปสูพื้นที่อาศัยของ
ตนเอง พรอมทั้งประสานงานกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

   ๔.๑2 การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
       ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก แบงประเภทของสวน
ราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะอพยพมาอยูในพื้นที่ปลอดภัยตามลำดับและความจำเปนเรงดวน 
พรอมทั้งกำหนดพื้นที่รองรับการอพยพสวนราชการ ครอบครัวสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินไว
ลวงหนา โดยการดำเนินการอพยพใหเปนไปตามแผนอพยพสวนราชการ เพื่อใหสามารถบริการประชาชนได
ตามปกติ                                                                                                                                                                                                                                                                             

  ๔.๑3 การรองขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียง 
       (1) ผูอำนวยการในเขตพื้นที่ที่ติดตอหรือใกลเคียงมีหนาที่สนับสนุนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแกผูอำนวยการซึง่รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึนในพื้นที่ ติดตอ
หรือใกลเคียงน้ัน 
       (2) กรณีผูอำนวยการทองถ่ินมีความจำเปนตองไดรับความชวยเหลือจาก เจาหนาที่
ของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐที่อยูนอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่ของตน ใหแจงให
ผูอำนวยการอำเภอ หรือผูอำนวยการจงัหวัดแลวแตกรณีเพื่อสั่งการโดยเร็วตอไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

บทท่ี ๕ 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

 
  การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟนฟู) เปนการดำเนินการภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย

บรรเทาลง หรือไดผานพนไปแลว เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีวิต และสภาวะวิถี        
ความเปนอยูของชุมชนที่ประสบสาธารณภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม  
(Build Back Better and Safer) เปนไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและ
ปลอดภัยกวาเดิม (แผนภาพที่ ๕-๑) โดยการนำเอาปจจัยตางๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขามาชวย
ในการฟนฟู ซึ่งหมายรวมถึงการซอมสราง (Reconstruction) และการฟนสภาพ (Rehabilitation)          
โดยมีหลักการสำคัญของการฟนฟู ไดแก 

  การชวยเหลือผูประสบภัยใหสามารถชวยเหลือตนเองได เพื่อใหการดำรงชีวิตกลับเขาสู
ภาวะปกติ โดยไมจำเปนตองพึ่งพิงความชวยเหลือจากภายนอกแตเพียงอยางเดียว 

  ผูประสบภัยตองมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ     
มีสวนรวมในข้ันตอนตางๆ ที่จะดำเนินการ 

  พิจารณาความเสี่ยงตอภัยในการฟนคืนสภาพและการสรางใหมเสมอ เพื่อไมให
งบประมาณตองสูญเสียไปโดยเปลาประโยชนจากการเกิดสาธารณภัยครั้งตอไป 

 
แผนภาพท่ี ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 

   

 

 

สร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 



๕๑ 
 

 กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จะ
ดำเนินการหลังเกิดภัย ดังน้ี 

  ๕.๑ สำรวจความตองการของผูประสบภัยและความเสียหายเบื้องตนภายในพื้นที่ประสบภัย
จนถึงระดับครัวเรือน โดยวิเคราะหผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสาธารณภัยเพื่อประเมินและ
วิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเอง ความตองการความ
ชวยเหลอืเพิ่มเติมจากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร น้ำด่ืม การรักษาพยาบาล สุขอนามัย
และการกำจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน รวมทั้งจัดทำฐานขอมูล การสำรวจความเสียหาย เพื่อเปนขอมูลในการฟนฟู
และกำหนดกรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังน้ี 

         ๕.๑.๑ ชุมชน/หมูบาน สำรวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณ  
ประโยชนตางๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทำฐานขอมูลการสำรวจความเสียหาย เพื่อเปนขอมูลในการ
ฟนฟูและกำหนดกรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
         ๕.๑.๒ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก สำรวจประเมินความจำเปนในการฟนฟู
ภายหลังการเกิด        สาธารณภัย ดังน้ี 
         (๑) ขอมูลพื้นฐานดานชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
         (๒) ขอมูลดานความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน      
การชวยเหลือจากภายนอก 
         (๓) ขอมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความออนแอ 
หรือความลอแหลมตอสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 
         ๕.๑.๓ สำรวจและประเมินความจำเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัย    
ควรสำรวจขอมูลดังตอไปน้ี 
         (๑) ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย เชน ดานอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช ที่พักพิง 
สุขภาพ สุขาภิบาล และสิ่งแวดลอมการประกอบอาชีพ และองคความรู (การชวยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) 
โดยใหคำนึงถึงการฟนฟูกลุมเปราะบาง (กลุมเด็ก สตรีมีครรภ คนชรา ผูปวย และผูพิการ) ที่ไดรับผลกระทบ
จากสาธารณภัยเปนพิเศษ 
         (๒) ขอมูลการฟนฟูพื้นที่ประสบภัย เชน ที่อยูอาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล 
สิ่งกอสรางตางๆ การชลประทาน การขนสง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เปนตน 
         ๕.๑.๔ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุด
จอก จัดต้ังคณะทำงานประสานกับชุมชน/หมูบาน ใหตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การใหความ
ชวยเหลือ และความตองการเบื้องตนของผูประสบภัยโดยเร็ว 
         ๕.๑.๕ ดำเนินการฟนฟูโครงสรางพื้นฐานที่เสียหายในเบื้องตน โดยงบประมาณที่อยูใน
ความรับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถใหขอรบัการสนับสนุนจากงบกลางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
           ๕.๑ .๖ รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟ นฟู ไป ยัง             
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนในการฟนฟู 
ซอมแซม และบูรณะโครงสรางพื้นฐานที่ไดรับความเสียหาย (คณะกรรมการใหความชวยเหลอืผูประสบภัยพิบัติ
อำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 
      การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ จะตองมีความเช่ือมโยงกับ
การตอบสนองความตองการของผูที่ไดรับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคำนึงถึงปจจัยดานตางๆ เชน อายุ 
เพศ เช้ือชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ และผูพิการ เพื่อประกอบการพิจารณา 

 



๕๒ 
 

 ๕.๒ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบรหิารสวนตำบลกุดจอก  มี
แนวทางปฏิบัติ   การฟนฟู  ดังน้ี 

       ๑. องคการบรหิารสวนตำบลกุดจอก สำรวจประเมินความจำเปนในการฟนฟูหลงัการเกดิ
สาธารณภัย ดังน้ี 

   (๑.๑) ขอมูลพื้นฐานดานชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  (๑.๒) ขอมูลดานความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน        

การชวยเหลือจากภายนอก 
  (๑.๓) ขอมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความออนแอ    

หรือความลอแหลมตอสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 
๒. สำรวจและประเมินความจำเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัย ดังน้ี 
   (๒.๑) ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแตละดาน เชน ดานอาหาร 

การเงิน สิ่งของ เครื่องใช ที่พักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม การประกอบอาชีพ และองคความรู   
การชวยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล เปนตน โดยใหคำนึงถึงการฟนฟูกลุมเปราะบาง (กลุมเด็ก สตรีมีครรภ 
คนชรา ผูปวย และผูพิการ) ที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยเปนพิเศษ 

   (๓.๒) ขอมูลการฟนฟูพื้นที่ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแตละดาน เชน ที่อยูอาศัย 
การศึกษา การดูแลสุขภาพ สิ่งกอสรางตางๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนสง การสื่อสาร อุตสาหกรรม 
ระบบสุขาภิบาล เปนตน 

๓. องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จัดทีมประเมินความเสียหายและความตองการ
ความชวยเหลือ  โดยประสานกับอำเภอบัวใหญ และจังหวัดนครราชสีมา ใหตรวจสอบรายละเอียดความ
เสียหาย การใหความชวยเหลือและความตองการเบื้องตนของผูประสบภัยโดยเร็ว 

๔. ประสานการปฏิบัติกับอำเภอ ใหประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยอำภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให เรงสำรวจความเสียหายจากภัยพิบั ติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว            
เพื่อพิจารณาชวยเหลือผูประสบภัยตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด และรายงานผล   
การสำรวจความเสยีหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตอคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) เพื่อพิจารณาดำเนินการชวยเหลือผูประสบภัย 

๕. ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลคามากกวาวงเงินที่ผูวาราชการจังหวัดมีอำนาจอนุมัติ 
ใหสงเรื่องใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินชวยเหลือผูประสบภัย        
จากวงเงินงบกลางรายการสำรองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปนจากคณะรัฐมนตรี 

๖. รายงานสรปุการประเมินความเสียหายและความจำเปนในเบื้องตน ใหผูอำนวยการอำเภอ 
ผู อำนวยการจั งห วัด  ผู อำนวยการกลาง ผู บัญ ชาการป องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยแห งชาติ                   
และนายกรัฐมนตรีทราบตามลำดับ 

๕.2.1 การฟนฟูระยะสั้น 
        เปนการดำเนินการตอเน่ืองจากการคนหา การบรรเทา และการชวยเหลือไดยุติลง 

เพื่อสนองความตองการที่จำเปนของผูประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะ
เรงดวนหรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการดานการรักษาความปลอดภัยไมใหเกิดอันตรายหรือสาธารณภัย 
ซ้ำข้ึนอีก การประเมินความเสียหายของโครงสรางพื้นฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยช่ัวคราว และการใหบริการ
สาธารณะ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

       (๑) การสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัยในเบื้องตน 
   เปนการฟนฟูดานสมรรถภาพทางกายใหแกผูประสบภัย เชน การตรวจรักษา 

ปองกันควบคุมโรค และการฟนฟูความแข็งแรงทางรางกาย เปนตน รวมถึงการฟนฟูดานสภาพจิตใจและ     
จิตสังคมของผูไดรับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุนและชวยเหลือใหเกิดการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง        



๕๓ 
 
ตามความจำเปน โดยใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองเชียงโข เปนหนวยงายหลัก    และมี
แนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

   (๑.๑) การชวยเหลือและสงเคราะหผูประสบภัย 
           - แจงใหชุมชน/หมูบาน สำรวจตรวจสอบขอมูลผูประสบภัยและ

ความเสียหาย เพื่อใหความชวยเหลือตางๆ ตรงกับขอเท็จจริงตลอดจนสงผูประสบภัยกลับภูมิลำเนา 
           - ใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และองคกร

ภาคเอกชนในการสงเคราะหผูประสบภัยใหเปนไปอยางมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ำซอน    
ในการสงเคราะหผูประสบภัย 

           - ใหชุมชน/หมูบาน จัดทำบัญชีรายช่ือผูประสบภัยและทรัพยสิน    
ที่เสียหายไวเปนหลักฐานเพื่อการสงเคราะหผูประสบภัย พรอมทั้งออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไวเปน
หลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟ ู

           - จัดใหมีการรักษาพยาบาลแกผูประสบภัยอยางตอเน่ืองจนกวา    
จะหายกลับมาดำรงชีวิตไดตามปกติ รวมทั้งจัดการที่พักอาศัยช่ัวคราว และระบบสุขาภิบาลแกผูประสบภัย   
ในกรณีที่ตองอพยพจากพื้นที่อันตราย 

           - ใหการสงเคราะหแกครอบครัวของผูที่ประสบภัยอยางตอเน่ือง 
โดยเฉพาะในกรณีที่ผูเปนหัวหนาครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไมสามารถประกอบอาชีพตอไปได     
โดยการใหทุนการศึกษาแกบุตรของผูประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพใหแก
บุคคลในครอบครัว 

           - เลี้ยงดูผูประสบภัยที่ไมสามารถชวยตัวเองไดในระยะแรก เชน 
ดูแลเด็กกำพรา นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผูสูงอายุที่ประสบภัย 

   (๑.๒) การปองกัน เฝาระวัง และควบคุมโรคระบาด ทั้งคนและสัตว 
   (๑.๓) ประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางขวัญและกำลังใจของประชาชนใหคืนสู

สภาพปกติโดยเร็ว 
   (๑.๔) รายงานขาวและประชาสัมพันธขาวสารตอสาธารณชนใหทราบ

สถานการณเปนระยะๆ 
       (๒) การฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย 
   เปนการบูรณะที่อยูอาศัย โครงสรางพื้นฐานตางๆ ที่ไดรับความเสยีหายจาก

เห ตุการณ สาธารณ ภัยใหกลับสู สภาพที่ สามารถใช งานได  ทั้ ง น้ี  ควรใหความสำคัญกับการฟ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยตามความเหมาะสมกับสถานการณและการใชงาน หากการบูรณะ
โครงสรางและสิ่งกอสรางหรือการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ตองฟนฟูใหดีกวาเดิม อาจตองใช
เวลาและงบประมาณในการฟนฟู ควรกำหนดแผนงานไวในการฟนฟูระยะยาวตอไป และการฟนฟูพื้นที่ประสบภัย
ในระยะเริ่มตนใหปฏิบัติ ดังน้ี 

   (๒.๑) ทำความสะอาดบานเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน ในพื้นที่
ประสบภัย และขนยายขยะมูลฝอย 

   (๒.๒) ให องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ที่เกิดเหตุ ดำเนินการฟนฟู
พื้นที่ประสบภัย   ปรับสภาพภูมิทัศน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ 

   (๒.๓) กรณีที่เกินขีดความสามารถของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
ใหหนวยงานที่รับผิดชอบโครงสรางพื้นฐานน้ันๆ ดำเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการที่ไดรับความ
เสียหาย ดังน้ี 

           - ทางหลวงแผนดินและเสนทางคมนาคม 
    ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงสีดาและแขวงทางหลวงชนบท 



๕๔ 
 

           - ระบบไฟฟา 
    ดำเนินการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา และการ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
           - ระบบประปา 
    ดำเนินการโดยการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 
   (๒.๔) ใหรื้อถอนซากปรักหักพัง และซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสราง

พื้นฐานและอาคารบานเรือนของผูประสบภัย เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพไดตอไป 
   (๒.๕) ซอมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน 

สถานที่ราชการ สถานที่ทองเที่ยว และสาธารณูปโภคตางๆ ใหกลับมาใชงานไดดังเดิม 
   (๒.๖) พื้นที่ประสบภัย เชน การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบ     

ความแข็งแรงของอาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหลงน้ำอุปโภคบริโภค การจัดทำภูมิทัศน 
ดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา สำนักชลประทานที่ 3 โครงการ
ชลประทานจังหวัดนครราชสีมา  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

๕.2.2 การฟนฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
        (๑) การฟนฟูระยะกลางเปนการดำเนินการตอเน่ืองโดยการประสานและ

สนับสนุนชุมชนที่ประสบภัย ฟนฟู หรือสรางสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตข้ึนใหม การฟนฟูเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม รวมทั้งสภาพรางกาย จิตใจ และสังคมของผูประสบภัย โดยใหปฏิบัติ ดังน้ี 

           - การฟนฟูโครงสรางพื้นฐานตางๆ ที่จำเปนตอการดำรงชีวิต เชน ประปา 
ไฟฟา ระบบโทรคมนาคม เปนตน 

           - การฟนฟูและเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 
               (กำหนดหนวยงานภายใน อปท.) เปนหนวยหลักในการฟนฟูและ

เสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ทั้งน้ี ใหสามารถรวมมือกับภาคเอกชน  
        (๒) สำหรับการฟนฟูระยะยาว เปนการดำเนินการตอเน่ืองจากระยะกลาง    

ซึ่งอาจใชเวลาหลายเดือนหรือหลายปนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุงเนนการกลับสูสภาวะปกติ หรือใหดี
ย่ิงข้ึนกวาเดิม โดยหนวยงานที่เกี่ยวของทำการสำรวจและจดัทำแผนโครงการ เพี่อวางแผนการฟนฟูพื้นที่เกิดภัย 
ใหสามารถรองรับสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึนในอนาคตไดดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

          - (กำหนดหนวยงานภายใน อปท.) เปนหนวยหลักในการวางแผนและ
ดำเนินกิจกรรมฟนฟูชุมชนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีสวนรวมกับ
ชุมชน เพื่อใหมีความพรอมรับมือและฟนกลับอยางรวดเร็ว เปนการดำเนินงานฟนฟูที่ตอเน่ืองจากการบรรเทา
ภัยที่เกิดข้ึน  การใหความชวยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟนฟู การระบุและติดตามการแกไขความขัดแยง
และการลดความแตกตาง การประยุกตใชหลักการพัฒนาอยางย่ังยืนในการวางแผน และการกำหนดการ
ประสานความตองการที่ยังไมไดรับการชวยเหลือ 

            - (กำหนดหนวยงานภายใน อปท.) เปนหนวยหลักในการวางแผนและ
ดำเนินใหมีการบูรณะและการกอสรางที่อยูอาศัยที่ถูกทำลายและไดรับความเสียหายใหมหรือพัฒนาที่อยูอาศัย
ถาวร เพื่อเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยที่จะรองรับ โดยชุมชนมีสวนในการเสริมสราง
ความถาวรย่ังยืนและความตานทานตอสาธารณภัยของที่อยูอาศัย ทั้งน้ี การฟนฟูที่อยูอาศัยมุงที่จะแกไขปญหา
ดานที่อยูอาศัยใหผูประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อปองกันและลดผลกระทบตอสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึน
อีก 

            - (กำหนดหนวยงานภายใน อปท.) เปนหนวยหลักในการวางแผนและ
ดำเนินปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและทรัพยสินทางประวัติศาสตรในการดำเนินงานตอบโตและ



๕๕ 
 
ฟนฟูที่เหมาะสม เพื่อที่จะสงวน อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณ ใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาหรือปลอดภัย
กวาเดิม  

๕.๒.๓ การฟนฟูดานตางๆ 
       (๑) ดานสุขภาพและการบริการสังคม 

        เปนการเสริมสรางความพรอมที่จะรับมือและการฟนกลับสูภาวะปกติไดอยาง
รวดเร็วของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ในการบริการดานสุขภาพและการบริการดานสังคมของบุคคล
และชุมชน           ที่ประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย โดย
ใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองเชียงโข เปนหนวยงานหลักในการดำเนินการ 

       (๒) ดานท่ีอยูอาศัย 
          (๒.๑) บูรณะและกอสรางที่อยูอาศัยที่ถูกทำลายและไดรับความเสียหายใหม

หรือพัฒนาที่อยูอาศัยถาวร เพื่อเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยที่จะรองรับความตองการ
ของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

          (๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟนฟูที่อยูอาศัยมุงที่จะแกไขปญหาดานที่อยูอาศัย 
หลังการเกิดสาธารณภัย เพื่อปองกันและลดผลกระทบตอสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึนอีก กรณีที่ เกินขีด
ความสามารถใหหนวยงานที่รับผิดชอบโครงสรางพื้นฐานน้ันๆ ดำเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการ 
ที่ไดรับความเสียหาย และขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือข้ึนไปตามลำดับ เชน งบประมาณของจังหวัด 
งบประมาณของกรม กระทรวง หนวยงานนอก ภาครฐั องคกรระหวางประเทศ หรืองบกลาง 

       (๓) ดานสิ่งแวดลอม 
               (๓.๑) ขนยายขยะมูลฝอย แกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ 

  (๓.๒) วางแผนในการรักษาปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และทรัพยสินทางประวัติศาสตร อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิมตามที่ชุมชนรองขอ 

          (๓.๓) ใหหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหนวยงาน
ภาคเอกชนที่เปนเครือขายใหสนับสนุนแผนงานและภารกิจสำคัญที่จะตองดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ     
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ที่กำหนดวิธีการที่จะใชทรัพยากร
และสมรรถนะ เพื่อตอบสนองไดตรงความตองการของชุมชนและเพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

บทท่ี ๖ 
การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ไปสูการปฏิบตัิ 
 

 ๖.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ไปสูการปฏิบัติ 

        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
พ.ศ. ๒๕๖1   ไดจัดทำข้ึนโดยใชกรอบแนวคิดใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 
พ.ศ. ๒๕๕๘และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย ประกอบดวย การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน การเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางย่ังยืน และการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการ
ความเสี่ยง    จากสาธารณภัย ซึ่งการจะดำเนินการใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงคตองอาศัยการบูรณาการ
จากทุกภาคสวน ทั้งภาคราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองคการสาธารณกุศล 
โดยมีแนวทาง ดังน้ี 
 
ตารางท่ี ๖-๑ : แนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ 
 
ลำดับท่ี การดำเนินการ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
๑ ดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก พ.ศ. 
๒๕๖1 รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่อาจเกิดข้ึน  ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อสรางความตระหนักใหกำนัน 
ผูใหญบาน อาสาสมัคร คนในชุมชน/ทองถ่ินไดรับรู รับทราบ เขาใจถึง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับสาธารณภัย และสรางการมีสวนรวมของ         
ภาคประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่ 

- อ งค ก ารบ ริห าร
สวนตำบลกุดจอก 
- ห น ว ย ง า น ที่
เกี่ ย วข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

๒ จัดใหมีการประชุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก อยางนอยทุก ๒ เดือน อยางตอเน่ือง 
เพื่อใชเปนกลไกและเวทีในการบูรณาการการทำงานระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของ ต้ังแตภารกิจดานการปองกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม
ความพรอม การรวมวิเคราะหประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที ่

- อ งค ก ารบ ริห าร
สวนตำบลกุดจอก 
- ห น ว ย ง า น ที่
เกี่ ย วข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๓ มีสวนรวมกับอำเภอ บัวใหญ.และจังหวัดนครราชสีมา อยางตอเน่ือง เพื่อ
เช่ือมการทำงานอยางประสานสอดคลอง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นการดำเนินการกิจกรรม เชน รวมสำรวจประเมินวิเคราะห    
พื้นที่เสี่ยง ปจจัยเสี่ยงที่ทำใหเกิดภัย เปนตน 
 
 
 
 
 
 

- อ งค ก ารบ ริห าร
สวนตำบลกุดจอก 
- สนง.ปภ.สาขา
................................. 
- สนง.ปภ.จว. 
................................. 
- ศูนย ปภ. เขต 
................................. 



๕๗ 
 
ลำดับท่ี การดำเนินการ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
๔ การจัดทำแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

การรวมฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการปองกัน
และบรรเทา   สาธารณภัยระดับตางๆ เพื่อทดสอบและฝกความชำนาญ
รวมกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

- อ งค ก ารบ ริห าร
สวนตำบลกุดจอก 
- สนง.ปภ.สาขา
................................. 
- สนง.ปภ.จว. 
................................. 
- ศูนย ปภ. เขต 
................................. 
- ห น ว ย ง า น ที่
เกี่ ย วข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๕ จัดทำแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน
ภารกิจ เชน งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุมจังหวัด สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความปลอดภัยในการ     
ใชรถใชถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องคกรสาธารณกุศล    
โดยใหเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ 

- อ งค ก ารบ ริห าร
สวนตำบลกุดจอก 
- สำนักงานจังหวัด
................................. 
- ห น ว ย ง า น ที่
เกี่ ย วข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๖ พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ไดมีการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ที่มุงเนน
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แกไขปญหาที่เกิดข้ึนในภาพรวมอยางมี
สวนรวมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลไดใหความสำคัญกับการเตรียมพรอม
แหงชาติ ประกอบกับใหมีความเช่ือมโยงและสงผลตอทิศทางการพัฒนา
จังหวัดและกลุมจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   
ตามภารกิจของอำเภอ/องคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตแผนพัฒนา
ทองถ่ิน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุมจังหวัด 
โดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปจังหวัดและกลุมจังหวัด ที่เปน
กรอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดตอไป 

- อ งค ก ารบ ริห าร
สวนตำบลกุดจอก 
- สำนักงานจังหวัด
................................. 
- ห น ว ย ง า น ที่
เกี่ ย วข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 
 

๗ ใหความรูแกภาคีเครือขายที่ เกี่ยวของทั้ งดานวิชาการและการปฏิบั ติ    
สรางองคความรูเพื่อเปนขอมูลในการกำหนดนโยบายทั้งระดับจังหวัด 
ระดับอำเภอ และระดับพื้นที ่

- อ งค ก ารบ ริห าร
สวนตำบลกุดจอก 
- สพป....................... 
- สพม....................... 

๘ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ใหคำแนะนำในการจัดทำแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมูบาน เพื่อเปนกรอบปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
ใหมีความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบติัการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

- อ งค ก ารบ ริห าร
สวนตำบลกุดจอก 
 

๙ การติดตามและประเมินผล โดยการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ         
ทั้งสวนกลางและระดับพื้นที่ การกำหนดใหจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ใหผูอำนวยการจังหวัดเพื่อรายงานผลตอไปยังผูอำนวยการกลางและ
ผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบเปนประจำทุกป รวมทั้งการติดตาม

- อ งค ก ารบ ริห าร
สวนตำบลกุดจอก 
- ส น ง .ป ภ .ส า ข า
.............................. 



๕๘ 
 
ลำดับท่ี การดำเนินการ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
และประเมินผลการนำแผนปฏิบั ติการในการปองกันและบรรเทา           
สาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ไปสูการปฏิบัติ ในชวงกลาง
แผนและ      ปลายแผน พรอมทั้งพิจารณาแนวทางปรบัปรุงแผนฯ 
 

- ส น ง . ป ภ . จ . 
................................. 
- ศู น ย  ป ภ . เข ต 
............................. 
- สำนักงานจังหวัด
.......................... 

 
๖.๒ การติดตามและประเมินผล 

          เปนกระบวนการดำเนินงานดานการกำกับควบคุม เพื่อติดตามความกาวหนาของ
ภารกิจและหรือประเมนิวาภารกิจสำเร็จตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวหรือไม การติดตามประเมินผล โดยปกติ
จะตองกำหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพื่อเปนเกณทในการพิเคราะหวาสถานการณที่ตรวจสอบวัดไดน้ัน
บรรลุหรือไมบรรลเุมื่อเทียบกับเกณทหรอืดัชนีที่กำหนด ประโยชนของการติดตามประเมินผลไมเพียงแตชวยให
ทราบความกาวหนา และหรือความลาหลังของการดำเนินการ โดยใชดัชนีประเมินวาการดำเนินการใกลถึง
เปาหมายที่กำหนดแคไหนเพียงไรแลว ยังสามารถชวยใหวิเคราะหเพิ่มเติมใหทราบปจจัยเหตุแหงความสำเร็จ
และความลมเหลวดังกลาวได ทำใหเกิดประโยชนในการปรับปรุงแนวทางดำเนินการตอไปได 

        ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสรางความเขาใจในสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก แนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสูการปฏิบัติ 
รวมทั้งแผนงาน/โครงการในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย แลวกำหนดประเด็นและตัวช้ีวัด การประเมิน
แหลงขอมูล     เพือ่ประกอบการวิเคราะหประเมินผลใหสะทอนกระบวนการดำเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ 

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

ประเมินผลและวิเคราะหขอมูลตามหลักการที่กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุช่ือ อปท.) 
กำหนดขึ้นมา 

จัดทำรายงานสรุปผลภาพรวม และขอเสนอแนะ 

นำเสนอรายงานสรุปผลใหผูบริหารระดับหนวยงานพิจารณาใหความเห็นชอบ 



๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 

        
       ๖.๒.๒ หนวยงานและภาคีเครือขายดำเนินการติดตามและประเมินผล 
        ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุด

จอก เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสูการปฏิบัติ โดยให
จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเปาหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผล
กระทบ      การขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลใหผูอำนวยการอำเภอเพื่อรายงานผล
ตอไปยังผูอำนวยการจังหวัด ผูอำนวยการกลางและผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบ เพื่อนำไปสูการ
ปรับปรุง   แนวทางการดำเนินงานตอไป 

        การจัดทำรายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ไปสูการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองตอเปาหมายการจัดการสาธารณ
ภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ใหมีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสูมาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจน
นำปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอก ตอไป 

 ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา 
        เปนกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู และการคนหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติ

หรือสิ่งประดิษฐ เพื่อนำไปใชในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดำเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยที่เปนประโยชนทั้งแกประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน รวมทั้งการนำสิ่งที่ได    
มีการคิดคนหรือคนพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการดำเนินงาน กระบวนการดำเนินงาน         
และการบริการใหมีลักษณะรูปแบบใหม หรือการปรับปรุงใหดีข้ึนกวาเดิม และสามารถดำเนินการรวมกับ   
การติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของ
การทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรูทั้ งกอนการดำเนินการ ระหวางดำเนินการ และเมื่อเสร็จสิ้น          
การดำเนินการ โดยมีแนวทางการดำเนินการวิจัยและพัฒนา ดังน้ี 

       (๑) องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก เปนหนวยงานหลักในการประสานงานดาน
การศึกษา คนควา และการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับ
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนำองคความรูและเทคโนโลยีมาพัฒนาและ
ประยุกตใชเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ใหเหมาะสม 

       (๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณสาธารณภัยสำคัญที่ผานมาของ องคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอก เพื่อใหทราบขอมูลขอเท็จจริงสำหรับไปประยุกตใชในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

       (๓) จัดทำสรปุบทเรยีน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสำคัญที่ผานมา
ของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก เพื่อเปนประโยชนในการบริหารจัดการในอนาคต 

 ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหาร
สวนตำบลกุดจอก 

       องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ไดดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดไวใน
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก พ.ศ. ๒๕๖1 และไดมี

นำผลการประเมินเสนอใหผูอำนวยการทองถิ่น 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยสูแผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป 



๖๐ 
 
การติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผน หรือมีสถานการณสาธารณภัยที่ไมไดกำหนดไวในแผน หรือมีการวิจัย
และพัฒนา พบขอบกพรอง  หรือมีนวัตกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและเหมาะสม ให 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก พ.ศ. ๒๕๖1 ไดตามความเหมาะสมทุกป ตามพระราชบัญญัติปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ 
 
 
 

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



 

 

บัญชีรายช่ือบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก 

 

ลำดับท่ี ชื่อหนวยงาน วิทยุส่ือสาร หมายเลขโทรศัพท 

    นามเรียกขาน ความถี่ โทรศัพท โทรสาร 

๑ นายกองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก กุดจอก ๑ ๑๖๒.๕๒๕ 044009825 ๐๔๔ ๗๕๖ ๒๕๖ 

๒ รองนายกองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก กุดจอก ๒ ๑๖๒.๕๒๕ 044009825 ๐๔๔ ๗๕๖ ๒๕๖ 

๓ ปลัดนายกองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก กุดจอก ๓ ๑๖๒.๕๒๕ 044009825  

๔ นายอำเภอบัวใหญ      044 641 682 ตอ 6   

๕ ปลัดอำเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง      044 641 682 ตอ 6   

๖ ปลัดอำเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร      044 641 682 ตอ 6   

๗ ปลัดอำเภอหัวหนาฝายความม่ันคง      044 641 682 ตอ 6   

๘ นายก อบต.บัวใหญ         

๙ รองนายก อบต. บัวใหญ         

๑๐ ทองถ่ินอำเภอบัวใหญ      044 462 118   

๑๑ ผูกำกับการสถานีตำรวจภูธรบัวใหญ      044 338 145   

๑๒ ผูอำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ      044 462 934   

๑๓ สาธารณสุขอำเภอบัวใหญ         

๑๔ พัฒนาการอำเภอบัวใหญ         

๑๕ เกษตรอำเภอบัวใหญ         

๑๖ ปศุสัตวอำเภอบัวใหญ         

๑๗ ประมงอำเภอบัวใหญ         

๑๘ ผูอำนวยการ รพสต.หนองเชียงโข     

19 มูลนิธิฮุก ๓๑     1669   

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก  



 

 

ภาคผนวก 



 

 

บัญชีรายช่ือบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย 

ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก 

 

ลำดับท่ี ชื่อหน่วยงาน วิทยุส่ือสาร หมายเลขโทรศัพท์ 

    นามเรียกขาน ความถี่ โทรศัพท์ โทรสาร 

๑ นายก อบต. กุดจอก     

๒ รองนายก อบต. กุดจอก     

๓ ปลัดอบต. กุดจอก     

๔ นายอำเภอบัวใหญ่         

๕ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง         

๖ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร         

๗ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง         

๘ 
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบัวใหญ ่      พ้ืน

ทีข้างเคียง         

๙ 
รองนายกเทศมนตรี/รองนายก อบต. .............

พ้ืนท่ีข้างเคียง         

๑๐ ท้องถ่ินอำเภอบัวใหญ่         

๑๑ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบัวใหญ่         

๑๒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่         

๑๓ สาธารณสุขอำเภอสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่         

๑๔ พัฒนาการอำเภอพัฒนาการอำเภอบัวใหญ่         

๑๕ เกษตรอำเภอบัวใหญ่         

๑๖ ปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่         

๑๗ ประมงอำเภอบัวใหญ่         

๑๘ หัวหน้าสำนักงาน ปภ. สาขา...................(ถ้ามี)     

 ๑๙ มูลนิธิ/องค์การสาธารณกุศล         

๒๐ อ่ืนๆ (ตามความเหมาะสม)         

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก  



 

บัญชีรายชือ่บุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ภาคเอกชน และองค์กรเครอืข่าย 

ในเขตจังหวัด................................................... 

 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยงาน วิทยุส่ือสาร หมายเลขโทรศัพท์ 

   นามเรียกขาน ความถี่ โทรศัพท์ โทรสาร 

๑ ผู้ว่าราชการจังหวัด     

๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัด     

๓ รองผู้ว่าราชการจังหวัด     

๔ ผู้บังคับการหน่วยทหารในพ้ืนท่ี     

๕ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด     

๖ ปลัดจังหวัด     

๗ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด         

๘ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด         

๙ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด     

๑๐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด     

๑๑ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด     

๑๒ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด         

๑๓ ท่ีดินจังหวัด         

๑๔ ท้องถ่ินจังหวัด         

๑๕ พัฒนาการจังหวัด     

๑๖ 
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัด     

๑๗ ประชาสัมพันธ์จังหวัด         

๑๘ 
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด         

๑๙ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล............         

๒๐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.......         

๒๑ ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค.......         

๒๒ ผูอ้ำนวยการโครงการชลประทาน...............         

๒๓ อุตุนิยมวิทยาจังหวัด..........         

๒๔ อ่ืนๆ (ตามความเหมาะสม)         

 

ภาคผนวก ข  



 
  

บัญชีรายชื่ออาสาสมัครปองกันภยัฝายพลเรือน/OTOS 
ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

 
ลำดับ

ท่ี 
ชื่อ – นามสกลุ ตำแหนง ท่ีอยู เบอรโทรศัพทติดตอ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 

นายทองแดง    บรรดาศักดิ์    
นายประเสริฐ   นพเกา  
นายสมศักดิ์       ผิวดำ  
นายกิตติ     วัฒนา   
นายปญญา  เถียรนอก   
นายเกียงไกร      นิตใหม    
นายสุรสีห          สอนนอก   
นายสุวัจน บุญมา  
นายประมวล หาญวิเศษ  
นายสุพัฒน ตุงพิลา  

 หมู 1 
หมู 8 
หมู 13 
หมู 9 
หมู 1 
หมู 10 
หมู 3 
หมู 14 
หมู 1 
หมู 1 

๐๘๘๒๙๐๐๙๔๗ 
๐๘๘๒๙๐๐๙๔๘ 
๐๘๒๘๖๘๐๗๐๘ 
๐๘๘๒๙๐๐๙๔๗ 
๐๘๘๒๙๐๐๙๔๘ 
๐๘๘๒๙๐๐๙๔๙ 
๐๘๘๒๙๐๐๙๕๐ 
๐๘๕๒๐๗๘๐๕๑ 
๐๘๘๒๙๐๐๙๔๘ 
๐๘๘๒๙๐๐๙๔๙ 

 
 

บัญชีรายชื่อเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีไดรับการแตงต้ัง 
ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

 

ลำดับท่ี ชื่อ – นามสกลุ ตำแหนง ท่ีอยู 
เบอรโทรศัพท

ติดตอ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

นางสาวสมควร  การเพียร   
นายประเสริฐ วิรัช 
นางนวลจันทร นามเมืองปก  
นายสิทธิโชค บุญศร ี   
นายทองแดง   บรรดาศักดิ์    
นายแกว   พนัสนอก  
นายวรพจน   หาญณรงค  
นายณรงค   แกวสุโพธ์ิ             
นายมาโนช   ประจง                 
นายยุรนันท   ครุฑขุนทด        
นายธีระพงษ   พนัสนอก  
นายสุขสันต   วงศสูงเนิน   
นายสมใจ  อุนพรมม ี  
นายสุรสีห        สอนนอก                  
นายประดิษฐ       นาคเหนือ                   
นายทองอินทร      จัดนอก                   
นายสุพจน        วิรัช                   
นายประสบ          ผลทวี                    
นายทองดี          ดาทอง                    
นายพงษศิริ        ดอมไธสง                   
นายสมใจ        หลวงนา                    
นายอุทัย        ชางเหล็ก                   
นายทองสุข        แกวดอนรี                  
นายอำนวย          ภูหัวตลาด                   

    อปพร.ม.1 รุน 1 
อปพร.ม.1 รุน 1  
อปพร.ม.1 รุน 1 
อปพร.ม.1 รุน 1  
อปพร.ม.1 รุน  2 
อปพร.ม.1 รุน  2 
อปพร.ม.1 รุน  2 
อปพร.ม.1 รุน  2   
อปพร.ม.1 รุน  2 
อปพร.ม.1 รุน  2 
อปพร.ม.1 รุน  2 
อปพร.ม.1 รุน  2   
อปพร.ม.2 รุน 1 
อปพร.ม.2 รุน 1   
อปพร.ม.2 รุน 1 
อปพร.ม.2 รุน 1 
อปพร.ม.2   
อปพร.ม.2 รุน 1            
อปพร.ม.3 รุน 1 
อปพร.ม.3 รุน 1      
อปพร.ม.3 รุน 1 
อปพร.ม.3 รุน 1 
อปพร.ม.3 รุน 1 
อปพร.ม.4  รุน 1 

 

ภาคผนวก ค  



บัญชีรายนามภาคประชาสังคม ในพ้ืนท่ี (ระบุช่ือ อปท.) 
 
ลำดับท่ี รายนามภาคประชาสังคม 

 
โทรศัพท/โทรสาร รายช่ือผูประสานงาน 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 

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

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

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

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

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

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

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

  
 
 
 
 
 
 
 

   
 

ภาคผนวก ง  



 
บัญชีรายช่ือองคการสาธารณกุศล ในพ้ืนท่ี ................. (ระบุช่ือ อปท.)................. 

 

ลำดับท่ี อำเภอ ตำบล 
ช่ือองคการสาธารณ

กุศล 

เครื่องมือ/
เครื่องจักร/
ยานพาหนะ 

ความชำนาญ 
หมายเลข
โทรศัพท 

๑   มูลนิธิกูภัย................... รถเครื่องชวย
หายใจพรอม

อุปกรณ 

การคนหา
ผูประสบภัยทาง

น้ำ 

 

๒   มูลนิธิกูภัย................... รถเครื่องกำเนิด
ไฟฟา 

การเคลื่อนยาย
ผูประสบภัยใน 

อาคารสูง 

 

๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       
๑๐       
๑๑       
๑๒       
๑๓       
๑๔       
๑๕       
๑๖       
๑๗       
๑๘       
๑๙       
๒๐       
๒๑       
๒๒       
๒๓       
๒๔       
๒๕       
๒๖       
๒๗       
๒๘       
๒๙       
๓๐       

 
 

ภาคผนวก  จ 



บัญชีรายช่ือกลุ่มเปราะบางทีจ่ะต้องช่วยเหลือ ขนย้าย อพยพก่อนเป�นลำดับแรก 
 

 

 

ลำดับท่ี 

ช่ือ - สกุล บ้านเลขท่ี ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 

๑ 

๒ 

๓ 

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

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

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

 ชื่อ......../โทร.......  

         

 

 

ลำดับท่ี 

ช่ือ - สกุล บ้านเลขท่ี ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 

๑ 

๒ 

๓ 

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

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

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

 ชื่อ......../โทร.......  

 

 

 

 

ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล บ้านเลขท่ี ผู้ดูแล/โทร. ลักษณะ 

ความพิการ 

๑ 

๒ 

๓ 

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

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

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

 ชื่อ......./โทร.......  

 

 

ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล บ้านเลขท่ี ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
 

๑ 

๒ 

๓ 

 

ชื่อ - นามสกุล.................... 

ชื่อ - นามสกุล.................... 

ชื่อ - นามสกุล.................... 

 ชื่อ......../โทร.......  

 

หมายเหตุ  ๑.  ข้อมูลบัญชีรายชื่อบุคคลท่ีจะต้องอพยพก่อนเป�นลำดับแรก  จะต้องมีการปรับปรุงให้เป�นป�จจุบัน

อย่างสม่ำเสมอ 

 ๒. เด็ก หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต่ ๑๐ ป�ลงมา 

 ๓. คนชรา หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต่ ๖๐ ป�ข้ึนไป 

 ๔. เนื่องจากข้อมูลบัญชีรายชื่อบุคคลท่ีจะต้องอพยพก่อนเป�นลำดับแรกเป�นข้อมูลส่วนตัว         

ควรมอบให้เฉพาะผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบเท่านั้น เช่น กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้นำชุมชน ฯลฯ 

ภาคผนวก  ช 

เด็ก 

คนชรา 

คนพิการ 

สตรีมีครรภ ์



25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 

นายสมชาย        สขุข้ีเหล็ก                   
นายอารมณ        เตดุตลวง                   
นายบุญจันทร        รินทอง                     
นายสันต ิ        จันทิ                         
นายอภิรักษ          สามนคร  
นายบุญหลอ ชำนินอก   
นายสำราญ อดทน   
นายวีระ  ชาจอหอ   
นายธงชัย  แคนส ี   
นายสุพล       พงษพิมาย  
นายสุนทร      ชมจอหอ  
นายเปย             สอยกลาง  
นายบุญสอง      ประทุมสาย      
นายหวาย           สุชน 
นายดำรงครักษ   รักเปนกลาง   
นายเดี่ยว   แกวกองจอหอ   
นายกริชติยา   สีหาบุตร    
นายพุทธศรี   เรืองศรี     
นายเฉลียว   ปุริโส     
นายบุญโฮม       สีมารัก  
นายสุทัศน       สีมารักษ  
นายโชคชัย       ผานิล  
นายสมจติร       สาอุตม  
นายเดโช         อุปลา   
นายภูสิทธิ         สีหาบุตโต  
นายทองสุข         เทียมจันทร    
นายเอนก             สิทธิผล  
นายสำรอง    ฉาบพิมาย   
นายสมัย    วิลุนพัน    
นายองอาจ    ชุนสาย     
นายตาย     เคลือบนอก     
นายวิไล         พลโชต ิ  
นายณรงค         ดาซุย  
นายเลิศ         จัดนอก  
นายประเสริฐ         นพเกา  
นายสงา      สุขนอก   
นายเรืองเดช     ทองจอก   
นายบุญตา     โรยนอก    
นายวสันต         ช่ืนเกษร  
นายยนต         คิดการ  
นายวิมลรัตน     ประจง    
นายอุทร     สงนอก  
นายกิตติ     วัฒนา   
นายอัมพร     พยัคฆศร ี   
นายอำนาจ    แอบบัว   
นายช่ืน      จิตตรง   
นายเกียงไกร    นิตใหม    
นายสมพร         อำมาตย  

อปพร.ม.4  รุน 1 
อปพร.ม.4  รุน 1   
อปพร.ม.4  รุน 1  
อปพร.ม.4  รุน 1  
อปพร.ม.5   รุน  1 
อปพร.ม.5  รุน  1 
อปพร.ม.5  รุน  1 
อปพร.ม.5  รุน  1 
อปพร.ม.5  รุน  1 
อปพร.ม.6  รุน  1 
อปพร.ม.6  รุน  1 
อปพร.ม.6  รุน  1     
อปพร.ม.6  รุน  1 
อปพร.ม.6  รุน 2 
อปพร.ม.6  รุน 2 
อปพร.ม.6  รุน 2 
อปพร.ม.7  รุน 1 
อปพร.ม.7  รุน 1 
อปพร.ม.7  รุน 1   
อปพร.ม.7  รุน 1  
อปพร.ม.7  รุน  1   
อปพร.ม.7  รุน  1    
อปพร.ม.7  รุน  1 
อปพร.ม.7  รุน 2 
อปพร.ม.7  รุน 2 
อปพร.ม.7  รุน 2 
อปพร.ม.7  รุน 2 
อปพร.ม.7  รุน 2 
อปพร.ม.7  รุน 2 
อปพร.ม.8  รุน   1 
อปพร.ม.8  รุน   1  
อปพร.ม.8  รุน   1 
อปพร.ม.8  รุน   1 
อปพร.ม.8  รุน   1 
อปพร.ม.8  รุน   1 
อปพร.ม.8  รุน 2 
อปพร.ม.8  รุน 2 
อปพร.ม.8  รุน 2 
อปพร.ม.9  รุน   1 
อปพร.ม.9  รุน   1 
อปพร.ม.9  รุน 2 
อปพร.ม.9  รุน 2 
อปพร.ม.9  รุน 2 
อปพร.ม.9  รุน 2 
อปพร.ม.9  รุน 2  
อปพร.ม.10 รุน  1 
อปพร.ม.10 รุน   1 
อปพร.ม.10 รุน   1 



73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 

นายผอน         ช่ืนนอก  
นายประเทือง         เพชรนิล  
นายนิพล              จัดนอก    
นายทวี                 ประดิษฐจา  
นายอุเทน     เบิกขุนทด  
นายแสนพรรณ     ศรีคงเพชร      
นายสมหวัง    แอบบัว    
นายกมล     ฉายเนตร 
นายสมพร     รัตนลัย    
นายบัลลังค         เอนกนงค  
นายดอกดิน         ดังชัยภูมิ  
นายศักดิ ์         จัตุรัส  
นายวสันต         สงนอก  
นายทอม     ปุลา    
นายประสิทธ์ิ           อยูบุรี   
นายดาวนอย          จันสีดา  
นายอัฒน         ไกรดงพลอง    
นายพนม          กรวดนอก     
นายสมหมาย        ประทุมนอก  
นายแดง        ปนทาลักษณ  
นายสมศักดิ์          อยูบุรี   
นายชาญณรงค       วงศศิริ  
นายวิเชียร            ศรียา    
นายอาคมน          ปนทาลักษณ  
นายไพบูลย         เนียมกลาง  
นายตอย          มูลดิษฐ  
นายสุรพล          ลีทอง  
นายภิญโญ          กอนกลาง  
นายสุพจน        ทองจอก  
นายสมบัต ิ         จัดนอก  
นายพิทักษ         วงศวันนา  
นายทองพูน         ดอกบัวซอน  
นายสมหมาย         การบรรจง  
นายสมศักดิ์          ผิวดำ    
นายแสวง        ดีไร  
นายประพันธ        วิชัย  
นายประยรู        พรไธสง  

อปพร.ม.10 รุน   1 
อปพร.ม.10 รุน   1 
อปพร.ม.10  รุน 2 
อปพร.ม.10  รุน 2 
อปพร.ม.10  รุน 2 
อปพร.ม.10  รุน 2 
อปพร.ม.10  รุน 2  
อปพร.ม.11  รุน 2   
อปพร.ม.11  รุน 2 
อปพร.ม.11 รุน   1 
อปพร.ม.11 รุน   1 
อปพร.ม.11 รุน   1 
อปพร.ม.11 รุน   1 
อปพร.ม.11  รุน 2 
อปพร.ม.11  รุน 2 
อปพร.ม.12  รุน 2 
อปพร.ม.12 รุน   1 
อปพร.ม.12 รุน   1                               
อปพร.ม.12 รุน   1 
อปพร.ม.12 รุน   1 
อปพร.ม.12  รุน 2 
อปพร.ม.12  รุน 2 
อปพร.ม.12  รุน 2 
อปพร.ม.12  รุน 2 
อปพร.ม.12  รุน 2 
อปพร.ม.12  รุน 2 
อปพร.ม.12  รุน 2 
อปพร.ม.13  รุน 1 
อปพร.ม.13 รุน   1 
อปพร.ม.13 รุน   1  
อปพร.ม.13 รุน 
อปพร.ม.13 รุน   1 
อปพร.ม.13 รุน   1      
อปพร.ม.13 รุน   2      
อปพร.ม.14 รุน    1 
อปพร.ม.14 รุน    1 
อปพร.ม.14 รุน    1 
 

 
 

 



แบบสำรวจศูนย์พักพิงช่ัวคราว       

(ระบุช่ือ อปท.)................................อำเภอ................................จังหวัด..................................... 

ข้อมูล ณ วันท่ี  .............................................................. 

 

สถานท่ีพักพิงชั่วคราว 

(ระบุชื่อ 

อปท.) 
ชื่อสถานท่ี 

ค่า

พิกัด 

GPS 

(ถ้าม)ี 

ท่ีอยู่ รองรับ 

ผู้อพยพได้

จำนวน 

 (คน) 

ผู้รับผิดชอบสถานท่ี 

สิ่งสาธารณูปโภค 

ท่ีมีอยู่ในป�จจุบัน 
เลขท่ี หมู่บ้าน/

ชุมชน 

ตำบล อำเภอ ชื่อ-สกลุ 

/ตำแหน่ง 

หมายเลขโทรศัพท์ 

หมู่บ้าน     

...(ระบุชื่อ)... 

1.  โรงเรียน...(ระบุ

ชื่อ)…............................. 

2. วัด...(ระบุชื่อ)........... 

ฯลฯ 

         ไฟฟ้า 

 ประปา 

 ห้องสุขา...(จำนวน)...ห้อง 

 อ่ืน ๆ...(ระบุ)... 

หมู่บ้าน     

...(ระบุชื่อ)... 

1.  โรงเรียน...(ระบุ

ชื่อ)…............................. 

2. วัด...(ระบุชื่อ)........... 

ฯลฯ 

         ไฟฟ้า 

 ประปา 

 ห้องสุขา...(จำนวน)...ห้อง 

 อ่ืน ๆ...(ระบุ)... 

 

 

หมายเหตุ :  1. สถานท่ีพักพิงชั่วคราวควรเป�นพ้ืนท่ีท่ีมีเพดานสูงระบายอากาศได้ดีและมีพ้ืนท่ีส่วนตัวควรกว้างกว่า 3.5 ตารางเมตร/คน 

               2. เส้นทางเข้าถึงท่ีพักพิงควรอยู่ห่างจากภัยอันตรายควรหลีกเลี่ยงบริเวณท่ีเปลี่ยวหรือเสี่ยงต่อการถูกคุกคามด้านความปลอดภัย และควรหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางท่ีมีการกัดเซาะของดิน 

 

ภาคผนวก ฌ 



  

ตัวอยางตารางมาตรฐานในการประมาณคาความเสี่ยง 

โอกาสหรือความถี่ 
ในการเกิดภัย 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
แทบไมมี (๑) เล็กนอย (๒) ปานกลาง (๓) รายแรง (๔) วิกฤต (๕) 

มีโอกาสเกิดนอยมาก (๑) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีโอกาสเกิดนอย (๒) ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

มีโอกาสเกิดปานกลาง (๓) ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 
มีโอกาสเกิดสูง (๔) ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

มีโอกาสเกิดสูงมาก (๕) ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 
 

  ความเส่ียงสูง   ความเส่ียงปานกลาง      ความเส่ียงต่ำ 

ท่ีมา :  ADPC, 2011 (พ.ศ. ๒๕๕๔) 

 

ความเส่ียงสูง     หมายถึง  มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบรายแรง 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบรายแรง 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 

ความเส่ียงปานกลาง หมายถึง มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบแทบไมมี 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบเล็กนอย 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบเล็กนอย 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบเล็กนอย 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบรายแรง 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอย       ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอย       ความรุนแรงของผลกระทบรายแรง 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอย       ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 

 

 

ภาคผนวก  ญ 



ความเส่ียงต่ำ     หมายถึง  มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง       ความรุนแรงของผลกระทบแทบไมมี 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบแทบไมมี 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอย       ความรุนแรงของผลกระทบแทบไมมี 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอย       ความรุนแรงของผลกระทบเล็กนอย 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบแทบไมมี 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบเล็กนอย 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบรายแรง 

 



แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตน ระยะท่ี 1 หมายเลขอางอิงแบบประเมิน    

1 
 

 

 

แบบประเมินภัยพิบัติข้ันตนดานความตองการชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยพิบัติ ระยะท่ี 1 
(Initial Disaster Assessment Form) 

2. ทีมประเมินอยางรวดเร็ว (DANA Team) ประกอบดวย 

3. ขอมูลภัยพิบัติ 

0คำชี้แจง0 กรุณาใสเครื่องหมายในชองวางท่ีเตรียมไวให และ/หรือเขียนขอความ ตามความเปนจริง 

1. สถานท่ีท่ีทำการประเมิน 

สถานท่ี หมูท่ี 

ชื่อหมูบาน/ชุมชน ตำบล 

อำเภอ จังหวัด 

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

 

1ท่ี 3ซ่ือ-นามสกล 3หนวยงาน 3ตำแหนง 3โทรศัพท E-mail/ID LINE 
21      
22      
23      
24      
25      
 

3.1 ประเภทและลักษณะของภัย 

3ประเภทของภัย 3ลักษณะของภัย 

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

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

ขอมูลเพ่ิมเติมลักษณะของภัย          

             

              
 

ภาคผนวก ฐ  
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3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติ 
 (  )  ณ วันท่ีทำการประเมิน ภัยพิบัติไดสิ้นสุดลงแลว 
   ภัยพิบัติ  เกิดข้ึนวันท่ี เดือน  พ.ศ. เวลาประมาณ  น 
    สิ้นสุดวันท่ี เดือน  พ.ศ. เวลาประมาณ  น 
  (  ) ณ วันท่ีทำการประเมิน ภัยพิบัติยังไมสิ้นสุด    

 ภัยพิบัติ  เกิดข้ึนวันท่ี เดือน  พ.ศ. เวลาประมาณ  น 
3.3 สถานท่ีเกิดภัยพิบัติ 

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

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

 (  ) สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
  ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

 
4. ขอมูลประชากรในพ้ืนท่ีภัยพิบัติ 

4.1 ประชาชนในพ้ืนท่ี 
4.1.1 ประชาชนรวม   จำนวน  คน  จำนวน  ครัวเรือน 
4.1.2  ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ จำนวน  คน  จำนวน  ครัวเรือน 
4.1.3 ประชาชนท่ีตองอพยพ  จำนวน  คน 
4.1.4 ประชาชนท่ีเสียชีวิต  จำนวน  คน 
4.1.5 ประชาชนท่ีบาดเจ็บ  จำนวน  คน 
4.1.6 ประชาชนท่ีสูญหาย  จำนวน  คน  



แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตน ระยะท่ี 1 หมายเลขอางอิงแบบประเมิน    
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 4.2 ประชากรแฝง    
(  ) มี   (  ) ไมมี   (  ) ไมทราบ  
(  ) ประชากรแฝงท้ังหมด  จำนวน   คน 
(  ) ประชากรแฝงท่ีไดรับผลกระทบ จำนวน   คน 

 4.3 8ประชากรกลุมเส่ียง/เปราะบาง 8(ไดแก ผูสูงอายุ เด็กท่ีไมมีผูดูแล คนพิการท่ีชวยเหลือตนเองไมได  
ผูปวยเรื้อรัง ผูปวยติดเตียง ผูปวยจิตเวช คนเรรอน) 

  (  )  มี (  ) ไมมี   (  ) ไมทราบ 
   (  ) ประชากรกลุมเสี่ยง/เปราะบาง ท้ังหมดจำนวน __________  คน 
       (  )  ประชากรกลุมเสี่ยง/เปราะบาง ท่ีไดรับผลกระทบจำนวน _________________ คน 

5. สาธารณูปโภค 

5.1 การเดินทางเขาพ้ืนท่ีท่ีประสบภัย 
(  ) เดินเทา            (  ) รถจกัรยานยนต 
(  ) รถยนต   (  ) 4 ลอ  (  ) ขับเคลื่อนสี่ลอ       (  ) 6 ลอ     (  ) 10 ลอ 
(  ) รถแทรกเตอร / รถท่ีใชในการเกษตร   (  ) รถไฟ 
(  ) เรือ  ระบุประเภท        
(  ) อากาศยาน  ระบุประเภท         
(  ) อ่ืนๆ   ระบุ          

5.2 ระบบสาธารณูปโภค 
3รายการ 3การใชงาน 

3ใชงานไดปกติ 3ไมปกติ  
3แตทำงานได เปนระยะ 

 

3เสียหาย 
3 ใชงานไมได 

2ถนน    
2ระบบไฟฟา    
2ระบบประปา    
2โทรศัพทพ้ืนฐาน    
2โทรศัพทมือถือ    
2วิทยุสื่อสาร    
2ระบบอินเตอรเน็ต    

อ่ืนๆ ระบุ    
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6. บานเรือน/อาคารท่ีอยูอาศัยท่ีไดรับผลกระทบ 

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

7. ความตองการความชวยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดรอน (โปรดลำดับความตองการแตละดาน) 
7.1 ความตองการความชวยเหลือเครื่องมือ/อุปกรณท่ีใชในการคนหาและกูชีพกูภัย 

 (  ) รถบรรทุกนา จำนวน _____________ คัน 
 (  ) รถกูภัย จำนวน _____________ คัน 
 (  ) เรือทองแบน/ แพยาง จำนวน _____________ ลำ 
 (  ) เครื่องปนไฟ จำนวน _____________ เครื่อง 
 (  ) รถปนไฟ จำนวน _____________ คัน 
 (  ) รถบรรทุกยกสูง/รถบรรทุก จำนวน _____________ คัน 
 (  ) รถขุดตัก จำนวน _____________ คัน 
 (  ) รถผลติน้ำดื่ม จำนวน _____________ คัน 
 (  ) รถประกอบอาหาร จำนวน _____________ คัน 
 (  ) วิทยุสื่อสาร จำนวน _____________ เครื่อง 
 (  ) โดรน จำนวน _____________ เครื่อง 
      (  ) เรือผลักดันนํ้า จำนวน _____________ ลำ 

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

 (  ) รถไฟฟาสองสวาง จำนวน _____________ คัน 
 (  ) เครื่องสูบนํ้าระยะไกล จำนวน _____________ เครื่อง 
 (  ) เครื่องสูบนํ้า จำนวน _____________ เครื่อง 
 (  ) รถสื่อสาร จำนวน _____________ คัน 
 (  ) อ่ืนๆ 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 
 (  ) สุขาเคลื่อนท่ี 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 
(  ) นํ้ามันเชื้อเพลิง   จำนวน   ชุด 
(  ) ถุงดำสำหรับขับถาย  จำนวน   ชุด 
(  ) ชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน  จำนวน   ชุด 
(  ) เตนทสนาม   จำนวน   ชุด 
(  ) ครัวกลาง/โรงประกอบอาหาร/โรงประกอบเลี้ยง ผลิตได   กลอง/วัน 
(  ) อุปกรณเคลื่อนยายผูปวย คนชรา คนพิการ จำนวน   ชุด 
(  ) ชุดเครื่องนอน (หมอน ผาหม เสื่อ มุง) จำนวน   ชุด 
(  ) 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 
(  ) หนวยแพทยเคลื่อนท่ี   จำนวน   หนวย 
(  ) ตำรวจ/ตซด./ทหาร   จำนวน   คน 
(  ) อ่ืนๆ      ระบุ   จำนวน  
 
ผูประเมิน     ตำแหนง       
วัน/เดือน/ป     เวลา       

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