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คำนำ 

สถานการณและแนวโนมสาธารณภัยของโลกและประเทศกำลังเผชิญกับปญหาท่ีมีลักษณะเชื่อมโยง
ซับซอน สงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินในวงกวาง และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีทำ
ใหเกิดภาวะลมฟาอากาศแปรปรวน ระดับน้ำทะเลของโลกสูงข้ึน เกิดภาวะแลงจัด พายุหมุน การกัดเซาะชายฝงทะเล 
อุทกภัยขนาดใหญ ดินโคลนถลม น้ำปาไหลหลาก โรคระบาด รวมท้ังการเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ เปนตน นอกจากนี้  
ยังมีภัยท่ีไมอาจคาดการณได อาทิ แผนดินไหว สึนามิ ไฟปาและหมอกควัน ซ่ึงลวนเปนสาธารณภัยท่ีจะตองเผชิญใน
ปจจุบันและมีแนวโนมมากข้ึนในอนาคต อันสงผลกระทบท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความใกลชิดกับประชาชน และมีบทบาทภารกิจในการใหความ
ชวยเหลือและบรรเทาภัยในลำดับแรกกอนท่ีหนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือประกอบกับ
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 20 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แหงพ้ืนท่ีมีหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตน โดยมีผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้นเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูอำนวยการทองถ่ิน และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติ พ.ศ. 2564-2570 ไดกำหนดใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงพ้ืนท่ี (องคการ
บริหารสวนตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา) ทำหนาท่ีอำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รวมท้ังจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินและเผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน โดยมีผูอำนวยการทองถ่ิน เปนผู
ควบคุมและสั่งการเพ่ือทำหนาท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ พรอมท้ัง
จัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงถือเปนภารกิจ
สำคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะตองเตรียมความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการ
พัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและใหความชวยเหลือผูประสบภัย ภายหลังจากสถานการณสิ้นสุดลง 

  ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดจึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยข้ึน เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพรอม การแจงเตือนภัย และการดำเนินการชวยเหลือ
ใหแกหนวยงาน  ในระดับทองถ่ินรวมกับหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบและพ้ืนท่ีขางเคียง ตั้งแตกอนเกิดภัย 
ขณะเกิดภัย และภายหลังเกิดภัย ถูกตองตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ รวมท้ังมีความเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยอำเภอ พ.ศ. 2564-2570 แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. 2564-2570 และ
สอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2564-2570 และแผนตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือปองกันและลดความสูญเสียตอชีวิต และทรัพยสิน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป   

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

       นายกองคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด 

          ผูอำนวยการทองถิ่น 
             (1 /ต.ค./ 2564) 
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บทนำ 
   
  ป�จจุบันสถานการณ์สาธารณภัยของประเทศไทยทั้งที่เกิดจากเกิดจากธรรมชาติและการกระทำของ

มนุษย์ มีป�จจัยหลักมาจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุจากธรรมชาติ  เช่น อุทกภัย ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว 

พายุฤดูร้อน มีความถ่ีและความรุนแรงมากข้ึน สาเหตุจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่จำกัด การขยายตัวของชุมชนเมือง และภาคอุตสาหกรรมท่ีทำลายสิ่งแวดล้อม ทำให้

สภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศแปรปรวน อากาศร้อนจัด และหนาวจัด  หรือมีฝนตก

ปริมาณมากเป�นเวลานาน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหนักและแผ่นดินถล่ม ซ่ึงสาธารณภัยดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อชีวิต

และความเป�นอยู่ของประชาชน ตลอดท้ังสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ ประชาชน ชุนชน และของรัฐ 

   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถ่ิน โดยมี

ผู้บริหารท้องถ่ินเป�นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการท้องถ่ิน และมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป�นผู้ช่วย

ผู้อำนวยการท้องถ่ิน รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถ่ิน และ

ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 

จึงต้องมีการเตรียมพร้อมและรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา จึงได้จัดทำ

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด พ.ศ.2564-

2570 ขึ้น ซึ่งเป�นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคล้องกับแผนการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ   พ.ศ.2564-2570 รวมท้ังมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับท่ี 12  พ.ศ.2560-2564 และยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ และแผนการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัด/อำเภอ เพื่อให้การบริหารจัดการสาธารณภัยเป�นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ และเพื่อ

ประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อม่ันให้กับ

ประชาชน และสร้างพื้นที่ให้เป�นท้องถิ่นที่ปลอดภัย โดยให้ความสำคัญกับหลักการจัดการความเสี่ยงจากสา

ธารณภัย 

(แผนภาพท่ี ๑ ) 

 

แผนภาพท่ี 1 : วงจรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

  แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มี

วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

  1. เพ่ือใช้เป�นแนวทางในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการดำเนินการช่วยเหลือให้แก่

หน่วยงานในระดับท้องถ่ินในกรณีเกิดสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือให้ประชาชนใน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจาก

เหตุสาธารณภัย 
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การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ภาคผนวก 

93 

ภาคผนวก ก : นิยามศัพท 
 ภาคผนวก ข : ตัวอยางลักษณะภัย 
 ภาคผนวก ค : บันทึกขอตกลงวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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 ภาคผนวก ฒ : แบบคำสั่งตางๆ 
  - คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด พ.ศ. 2564 - 2570  
 ภาคผนวก ณ : แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยองคการบริหารสวน

ตำบลโคกสะอาด 
 ภาคผนวก ณ : แบบประเมินระยะท่ี 1 
 ภาคผนวก ต :  แบบประเมินระยะท่ี 2 
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บทท่ี 1 
ขอมูลท่ัวไป 

         ๑.๑ สภาพท่ัวไปขององคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด 

๑.๑.๑ ท่ีตั้งและอาณาเขต 
         องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด  ต้ังอยูท่ีหมู ๒ อำเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ มี

พ้ืนท่ีประมาณ ๓๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๑,๘๙๓ ไร   มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีตางๆ ดังนี้ 
        ทิศเหนือ  ติดตอกับองคการบริหารสวนตำบลโนนศิลาเลิง 
        ทิศใต  ติดตอกับเทศบาลฆองชัยพัฒนา 
        ทิศตะวันออก ติดตอกับองคการบริหารสวนตำบลหนองตอกแปน  
        ทิศตะวันตก ติดตอกับเทศบาลหนองแปน 
๑.๑.๒ เขตการปกครอง 
         องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด แบงเขตการปกครองออกเปน ๑๒ หมูบาน  
๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา  

                    องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด มีจำนวนประชากรท้ังสิ้น คน 
จำแนกเปนเพศชาย ๓,๖๙๗ คน เพศหญิง ๓,๘๖๖ คน 
จำนวนเด็ก (อายุ 0 – 14 ป) เด็กชาย ๔๘๒ คน เด็กหญิง ๔๑๖ คน 
จำนวนผูสูงอายุ (อายุ 60 ป ข้ึนไป) เพศชาย ๕๔๐ คน เพศหญิง ๖๗๒ คน      จำนวน
ผูพิการ    เพศชาย ๑๔๒ คน เพศหญิง ๒๑๘ คน 
จำนวนสตรีมีครรภ ๒ คน  
 จำนวนผูปวยติดเตียง ๓ คน 
จำนวนครัวเรือน ๒,๐๘๖  ครัวเรือน 
จำนวนประชากรแฝง ประมาณ 100 คน 
สวนใหญนับถือศาสนา พุทธ รอยละ ๙๙ 
ขอมูล ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4               

    (ท่ีมา : ขอมูลทะเบียนราษฎรขององคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด) 
๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ 
         ประชากรสวนใหญขององคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด ป ระม าณ ร อ ย ล ะ  6 0

ประกอบอาชีพ ทำนา รองลงมาไดแก ทำไร ประมาณรอยละ 20 และคาขายรอยละ ๒๐ เนื่องจากสภาพ
ภูมิศาสตรท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูกเฉลี่ยรายไดประชากรตอหัว /ตอป  ประมาณ 30,000 บาท  
             (ท่ีมา : ขอมูลทะเบียนราษฎรขององคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด) 

๑.๑.๕ เสนทางคมนาคม (การขนสงทางรถยนต ทางบก) 
         องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด มีเสนทางคมนาคมท่ีสำคัญสามารถเดินทางติดตอกันระหวาง 
(องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดใกลเคียง) และอำเภอตางๆ ไดอยางรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางไดทาง
รถยนต บนถนนสายบานบอ – อำเภอยางตลาด กิโลเมตรท่ี 14 
 
 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด พ.ศ. 2564-2570 หน้า 7 
 

  1.1.6 แหลงแมน้ำลำคลอง 
         องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดมีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนพ้ืนท่ีราบลุมมี

แมน้ำสำคัญไหลผานหลายสาย ไดแก 
        คลองชลประทานลำปาว ไหลผานพ้ืนท่ีหมูบาน ตั้งแตหมูท่ี ๑๑ ถึงหมูท่ี ๒ 
        คลองกุดไสจอ ไหลผานพ้ืนท่ีหมูบาน ตั้งแตหมูท่ี ๑ 
 

 1.1.7 สถานท่ีสำคัญ 

พ้ืนท่ี สถานท่ีสำคัญ 
(ระบุรายละเอียด) 

พิกัดทางภูมิศาสตร 
 

หมูท่ี 1 วัดสวางชัยศรีโนนชัย 
โรงเรียนโนนชัยประชานุเคราะห 

0330578 1798959 

0330297 1798618 

หมูท่ี 2 ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด 
โรงเรียนองคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด 
วัดโพธิ์ศรีบานสะอาด 
วัดปาสะอาดโนนตูม 
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

 

0333058 1802045 

0333632 1802251 

0334453 1802253 

0333387 1802291 

หมูท่ี 3 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานหนองบัว 
วัดปาจันทรศิลาวาส 
สำนักงานสงเสริมบำรุงชลประทานลำปาวท่ี 6 
บอขยะประจำตำบล 
 

0333260 1803910 

0334588 1803707 

0333463 1809167 

0332306 1803907 

หมูท่ี 4 โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 
วัดสายทองหนองเม็ก 

0331952 1802654 

0331894 1802811  

หมูท่ี 5 วัดปาประชานิมิต  

หมูท่ี 6 วัดปาแตวนาราม 

วัดสวางแสงจันทรดอนขา 

0333728 1799483 

0333914 1800085 

หมูท่ี 7 โรงเรียนนอยดอนขาประชานุเคราะห 

วัดโพธิ์ศรีบานนอย 

วัดปาบานนอย 

0333389 1799936 

0333237 1799926 

0332227 1799456 

หมูท่ี 8 ท่ีทำการกำนันตำบลโคกสะอาด 0331682 1803203 

หมูท่ี 9                          -                - 

หมูท่ี 10                          -                - 
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หมูท่ี 11 โรงเรียนบัวสะอาดสงเสริม 

วัดโพธิ์ศรีหนองบัว 

0333408 1803520 

0333545 1803635 

หมูท่ี 12 โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 

วัดโพธิ์ศรีบานโคกโคกประสิทธิ์ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานโคกประสิทธิ์ 

0331826 1799480 

0332078 1799493 

0331824 1799483 

รวม สถานท่ีราชการ..................11......................... แหง 
สถานบริการสาธารณสุข...........2........................แหง 
สถาบันการศึกษา.................6............................แหง 
สถานท่ีต้ังทางศาสนา...............12.......................แหง 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ.......................1..............................แหง 

 

 
1.1.8 สาธารณูปโภค 
 

พ้ืนท่ี สาธารณูปโภค 
(ระบุรายละเอียด) 

พิกัดทางภูมิศาสตร 
 

หมูท่ี 1 ไฟฟา.............................  
ประปา........................... 
ถนน.............................. 
รถโดยสาร..................... 
การสื่อสารและโทรคมนาคม.................... 

 

หมูท่ี 2 ไฟฟา............................. 
ประปา........................... 
ถนน.............................. 
รถโดยสาร..................... 
การสื่อสารและโทรคมนาคม.................... 

 

……….   
รวม ไฟฟา............................. 

ประปา........................... 
ถนน.............................. 
รถโดยสาร..................... 
การสื่อสารและโทรคมนาคม.................... 

 

 
หมายเหตุ  วิธีการระบุพิกัดทางภูมิศาสตร ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม “การหาคาพิกัดละติจูด ลองจิจูด จาก Google Maps” 
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         1.1.9 แผนท่ีพ้ืนท่ีเส่ียงภัยขององคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด 
 

 
   บานโนนชัย หมูท่ี 1 มีความเสี่ยงท่ีจะเกิด อุทกภัยสูง 
   บานดอนขา หมูท่ี 6 และบานนอย หมูท่ี 7 มีความเสี่ยงท่ีจะเกิด วาตภัยสูง 
 

1.2 สถานการณและแนวโนมการเกิดสาธารณภัย 
 ๑.๒.๑ สถานการณสาธารณภัย 

สถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดสวนใหญเกิดภัยจากวาตภัย โดยมี
ปจจัยเสี่ยงมาจากหมูบานเปนท่ีโลง โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๖ และ หมูท่ี ๗ ท่ีเกิดภัยข้ึนบอยครั้ง และจาก
สถานการณสาธารณภัยดังกลาว มักจะมีผูประสบภัยท่ีไดรับผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสิน ตั้งแตการบาดเจ็บ
เล็กนอยไปจนถึงข้ันรุนแรงเสียชีวิต 

 ๑.๒.๒ สถิติภัย 
          สถานการณสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดท่ีสำคัญท่ีเกิดข้ึนและ

สรางความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้ 
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(1) อัคคีภัย (Fire) 

ตารางท่ี 1-1 :  สถิติการเกิดอัคคีภัยขององคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด  

พ.ศ. 
จำนวนคร้ัง      

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 
พ้ืนที่ประสบภัย 
(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา 
ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จำนวนบานเรือน       ที่
เสียหายทั้งหลัง )หลัง(  

จำนวนบานเรือน       ที่
เสียหายบางสวน )หลัง(  

2559 ๒ ๓-๔ - - - 

2560 ๓ ๓-๑๑ - - - 

2561 ๒ ๓-๑๒ - - - 

2562 ๔ ๓-๑๑ - - - 

2563 - - - - - 

2564 1 6 - - - 

รวม 12 - - - - 

ท่ีมา :งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขอมูล  ณ  วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ .ศ.  ๒๕๖4 

 (2) วาตภัย (Storm) 

ตารางท่ี 1-2  :  สถิติการเกิดวาตภัยของ องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด  
 

พ.ศ. 
จำนวนคร้ัง      ที่

เกิดภัย (คร้ัง) 
พ้ืนที่ประสบภัย 
(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคา 

ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จำนวนบานเรือน       
ที่เสียหายทั้งหลัง 

)หลัง(  

จำนวนบานเรือน       
ที่เสียหายบางสวน 

)หลัง(  

2559 - - - - - 

2560 - - - - - 

2561 - - - - - 

2562 - - - - - 

2563 - - - - - 

2564 - - - - - 

รวม - - - - - 

ท่ีมา :งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขอมูล  ณ  วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ .ศ.  ๒๕๖4  
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(3) อุทกภัย (Flood) 
ตารางท่ี 1-3  :  สถิติการเกิดอุทกภัยของ องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด  

พ.ศ. 
จำนวนคร้ัง 

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 

พ้ืนที่   
ประสบภัย 

(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา 
ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จำนวน
ครัวเรือน      

ที่ประสบภัย  

พ้ืนที่
การเกษตร
เสียหาย 

)ไร(  

จำนวนสัตว 
ที่รับผลกระทบ 

)ตัว(  

2559 - - - - - - 

2560 - - - - - - 

2561 - - - - - - 

2562 - - - - - - 

2563 - - - - - - 

2564 - - - - - - 

รวม - - - - - - 

   ท่ีมา :งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขอมูล  ณ  วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ .ศ.  ๒๕๖4 

(4) ภัยจากดินโคลนถลม )Landslide) 

ตารางท่ี 1-4 :  สถิติการเกิดภัยจากดินโคลนถลม ของ องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด  

พ.ศ. 
จำนวนคร้ัง     

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 
พ้ืนที่ประสบภัย 
(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา 
ความเสยีหาย 
(ลานบาท) 

จำนวนบานเรือน
ที่ประสบภัย  

เสียชีวิต 
 )คน(  

บาดเจ็บ 
)คน(  

2559 - - - - - - 

2560 - - - - - - 

2561 - - - - - - 

2562 - - - - - - 

2563 - - - - - - 

2564 - - - - - - 

รวม - - - - - - 

ท่ีมา :งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขอมูล  ณ  วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ .ศ.  ๒๕๖4  
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(5) แผนดินไหวและสึนามิ (Earthquake and Tsunami) 
ตารางท่ี 1-5  :  สถิติการเกิดภัยจากแผนดินไหวและสึนามิ องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด  

พ.ศ. 
จำนวนครั้งท่ีเกิดเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานท่ีเกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคาความเสียหาย 

(ลานบาท) 
จำนวน

ผูเสียชีวิต 
(คน) 

จำนวน
ผูบาดเจ็บ 

(คน) 
2559 - - - - - 

2560 - - - - - 

2561 - - - - - 

2562 - - - - - 

2563 - - - - - 

2564 - - - - - 

รวม - - - - - 

ท่ีมา :งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขอมูล  ณ  วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ .ศ.  ๒๕๖4  
(6) ภัยแลง (Drought) 

ตารางท่ี 1-6  :  สถิติการเกิดภัยแลง องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด  

พ.ศ. 
จำนวนครั้งท่ีเกิดเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานท่ีเกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคาความเสียหาย 

(ลานบาท) 
จำนวน

ผูเสียชีวิต 
(คน) 

จำนวน
ผูบาดเจ็บ 

(คน) 
2559 - - - - - 

2560 - - - - - 

2561 - - - - - 

2562 - - - - - 

2563 - - - - - 

2564 - - - - - 

รวม - - - - - 

ท่ีมา :งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขอมูล  ณ  วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ .ศ.  ๒๕๖4  
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(7) โรคระบาด (Pandemic) 
ตารางท่ี 1-7  :  สถิติการเกิดโรคระบาด องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด  

พ.ศ. 
จำนวนครั้งท่ีเกิดเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานท่ีเกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคาความ
เสียหาย 

(ลานบาท) 
จำนวน

ผูเสียชีวิต (คน) 
จำนวนผูบาดเจ็บ 

(คน) 
2559 - - - - - 

2560 - - - - - 

2561 - - - - - 

2562 - - - - - 

2563 - - - - - 

2564 - - - - - 

รวม - - - - - 

ท่ีมา :งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขอมูล  ณ  วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ .ศ.  ๒๕๖4 
          (8) ภัยจากไฟปาและหมอกควัน (Forest Fire and Smoke)  
ตารางท่ี 1-8  :  สถิติการเกิดไฟปาและหมอกควัน องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด  

พ.ศ. 
จำนวนครั้งท่ีเกิดเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานท่ีเกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคาความเสียหาย 

(ลานบาท) 
จำนวน

ผูเสียชีวิต 
(คน) 

จำนวน
ผูบาดเจ็บ 

(คน) 
2559 - - - - - 

2560 - - - - - 

2561 - - - - - 

2562 - - - - - 

2563 - - - - - 

2654 - - - - - 

รวม - - - - - 

ท่ีมา :งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขอมูล  ณ  วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4  
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(9) ภัยจากสารเคมี (Chemical incidents) 
ตารางท่ี 1-9  :  สถิติการเกิดภัยจากสารเคมี องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด  

พ.ศ. 
จำนวนครั้งท่ีเกิดเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานท่ีเกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคาความเสียหาย 

(ลานบาท) 
จำนวน

ผูเสียชีวิต 
(คน) 

จำนวน
ผูบาดเจ็บ 

(คน) 
2559 - - - - - 

2560 - - - - - 

2561 - - - - - 

2562 - - - - - 

2563 - - - - - 

2654 - - - - - 

รวม - - - - - 

ท่ีมา :งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขอมูล  ณ  วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
(10) ภัยจากการคมนาคม (Transportation) 

ตารางท่ี 1-10  :  สถิติการเกิดภัยจากสารเคมี องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด  

พ.ศ. 
จำนวนครั้งท่ีเกิดเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานท่ีเกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคาความ
เสียหาย 

(ลานบาท) 
จำนวนผูเสียชีวิต 

(คน) 
จำนวนผูบาดเจ็บ 

(คน) 
2559 - - - - - 

2560 - - - - - 

2561 - - - - - 

2562 - - - - - 

2563 - - - - - 

2654 - - - - - 

รวม - - - - - 

ท่ีมา :งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขอมูล  ณ  วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ .ศ.  ๒๕๖4  
 1.3 สถานการณ/ความเส่ียงจากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด 
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  จากการวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใต
ฐานขอมูลสถานการณสาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถ่ีการเกิดภัย และปจจัยท่ีทำใหเกิดความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย สามารถจัดลำดับความเสี่ยงจากมากไปหานอยตามลำดับได ดังนี้ 
ตารางท่ี 1.11 : ตารางแสดงลำดับความเส่ียงภัยขององคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด 
 

ประเภทของภัย 
ระดับความเส่ียงภัย ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทำใหเกิดความเส่ียงจาก

สาธารณภัย เส่ียงสูง เส่ียง      
ปานกลาง 

เส่ียงต่ำ 

อุทกภัย หมูท่ี 1 หมูท่ี - หมูท่ี 2-12 ความลอแหลม   น้ำในลำน้ำชีหนุนลำน้ำ
กุดไสจอ 
ความเปราะบาง    - 
ศักยภาพ  - 

ภัยแลง หมูท่ี - หมูท่ี 6 - 7 หมูท่ี - ความลอแหลม ฤดูฝนท้ิงชวงเปนเวลานาน 
ความเปราะบาง    - 
ศักยภาพ  - 

วาตภัย หมูท่ี - หมูท่ี 1-12 หมูท่ี - ความลอแหลม พายุฤดูรอน 
ความเปราะบาง    - 
ศักยภาพ  - 

อัคคีภัย หมูท่ี 1-12 หมูท่ี - หมูท่ี - ความลอแหลม มีโรงงานขยะรีไซเค้ิล 
ความเปราะบาง  มีการเผาทุงหญา 
ศักยภาพ  - 

สารเคมีและ
วัตถุอันตราย 

หมูท่ี - หมูท่ี - หมูท่ี - ความลอแหลม  - 
ความเปราะบาง    - 
ศักยภาพ  - 

ฯลฯ     
 
     จากการวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใตฐานขอมูล
สถานการณสาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถ่ีการเกิดภัย และปจจัยท่ีทำใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
สามารถจัดลำดับความเสี่ยงจากมากไปหานอยตามลำดับได ดังนี้ 
ตารางท่ี 1-12  :  ลำดับความเส่ียงภัยของ องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด  

ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ ภัยท่ีเกิดจากการกระทำของมนุษย 
1. วาตภัย 
2. ภัยแลง 
3. อัคคีภัย 
4. อุทกภัย 

1. อัคคีภัย 
2. สารเคมีและวัตถุอันตราย 
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๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจำป 
       ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา มีการเกิดสาธารณภัยข้ึนบอยครั้งและเกิดข้ึนเปนประจำในชวง

ระยะเวลาหนึ่ง จึงทำใหองคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดสามารถคาดการณการเกิดภัยไดมากข้ึน ไดแก 
อุทกภัย ภัยแลง วาตภัย อัคคีภัย ไฟปา (ระบุเฉพาะประเภทภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี) นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม 
(อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเปนสาธารณภัยท่ีเกิดบอยครั้งมากข้ึน ซ่ึงการคาดการณทำไดยากเพราะเปนพฤติกรรมของ
มนุษย เวนแตในบางชวงระยะเวลาหากมีการใชถนนมาก เชน เทศกาลตางๆ ก็มีแนวโนมจะเกิดมากข้ึน 
ตารางท่ี ๑-13  :  ปฏิทินสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดเพ่ือเปนแนวทางในการ
เตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไวลวงหนาองคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดจึงทำปฏิทินสาธารณ
ภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
 

ภัย/เดือน 
ระยะเวลาท่ีเกิดภัย 

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

แลง 
         

พายุฤดู
รอน 

            

อัคคีภัย ปใหม ตรุษจีน          ปใหม 

อุบัติเหตุ
ทางถนน 

 
ปใหม 

   
สงกรานต 

        
ปใหม 

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

 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด มีเปาหมายสูงสุด  “การรูรับ-ปรับตัว-
ฟนเร็วท่ัว-อยางยั่งยืน” ) Resilience( โดยนำกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร และกรอบแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสา

ธารณภัย ประกอบกับแนวโนมสถานการณภัยที่เพิ่มมากขึ้น พรอมทั้งบทเรียนการจัดการสาธารณภัยท่ีผานมา 
นำมาทบทวน ปรับปรุง และจัดทำแผนฉบับนี้ใหเปนไปตามขอเท็จจริงเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือให
ทุกหนวยงานใชเปน      แนวทางในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมี
สาระสำคัญ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
2.1 นโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด 

องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดกำหนดนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหาร
สวนตำบลโคกสะอาด ตามนโยบาย การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ดังนี้ 

2.1.1 มุ งเนนการลดความเสี่ ย งจากสาธารณ ภั ยด วยการสรางความตระหนักรู ให ทุ กภาคส วน 
ของสังคมไทยเขาใจความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือนำไปสูการประเมินความเสี่ยงและการใชขอมูล
ความเสี่ยงประกอบการวางแผน การลงทุน และการตัดสินใจอยางรูเทาทันภัย 

2.1.2 เสริมสรางความเขมแข็งการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนใหยกระดับมาตรฐานระบบการ
จัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินของประเทศใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการทุกระดับ พรอมท้ัง
การบรรเทาทุกขและชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัยไดอยางรวดเร็ว ท่ัวถึง และทันตอเหตุการณ 

2.1.3 สรางระบบการฟนฟูอยางยั่งยืนโดยจัดใหมีการซอมสรางและฟนฟูใหกลับคืนสูสภาวะปกติโดยเร็วหรือ
ดีกวาเดิม และปลอดภัยกวาเดิม เพ่ือลดความเสี่ยงเดิมและปองกันความเสี่ยงใหม  

2.1.4 สรางการเปนหุนสวนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยรวมกับหนวยงานเครือขาย 
ท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ ใหครอบคลุมทุกมิติ 

2.1.5 เสริมสรางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปญญา โดยการยกระดับศักยภาพการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด 

2.2 วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด 
 1.เพ่ือรักษาความปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ท่ีถือวาเปนการรักษาทรัพยากรท่ีมีคา 
ท่ีสุดของประเทศ  
 2.เพ่ือชวยเหลือประชาชนอยางเปนระบบ 
2.3 วิสัยทัศน 

เปนองคกรท่ีพรอมจะชวยเหลือประชาชน เพ่ือรักษาความปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ท่ีถือ
วาเปนการรักษาทรัพยากรท่ีมีคา ท่ีสุดของประเทศ 

2.4 พันธกิจ 
1.ชวยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยไดอยางรวดเร็ว 

2.ปองกันการเกิดภัยใหไดมากท่ีสุด 

3.รักษาความสงบเรยีบรอยของชุมชนใหเปนระเบียบเรียบรอย 

4.สรางจิตสำนึกในการใชเสนทางจราจรอยางเปนระเบียบ 
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2.5 เปาหมาย 
1.ประชาชนปลอดภัยและไดรับการชวยเหลือไดอยางรวดเร็ว 

2.ปองกันการเกิดภัยโดยการใหความรูเพ่ือใหรับมือกับสถานการ 

3.ชุมชนมีความเปนระเบยีบเรยีบรอย 

4.กอใหเกิดจิตสำนึกในการใชรถใชถนน 

2.6 ตัวชีว้ดัความสำเร็จในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ แบงออกเปน 2 ตัวชี้วัด ไดแก  

ตัวชี้วดั เปาหมาย 
2.6.1 การลด
ความสูญเสียและ
ความเสียหาย 

)1(  อัตราการเสียชีวิตจากสาธารณภัยตอประชากร 100,000 คน  
)2 ( จำนวนผูไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยตอประชากร 100,000 คน  
)3 ( ความสูญเสียทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากสาธารณภัยโดยตรงตอผลิตภัณฑมวลรวม

ของประเทศ  
)4) ความเสียหายจากสาธารณภัยท่ีมีตอโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสำคัญ และการหยุดชะงัก
ของบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐาน ในจำนวนนั้นรวมถึงสถานพยาบาลและสถานศึกษา 
ดวยการพัฒนาโครงสรางและบริการพ้ืนฐานใหมีความพรอมรับมือและสามารถฟนกลับ
ไดเร็วเม่ือเกิดสาธารณภัย  

2.6.2  การเพ่ิม
ศักยภาพในการ
จัดการความเส่ียง
จากสาธารณภัย 

)1 ( จำนวนแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีมีการบรรจุองคประกอบ
ประเด็นการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

)2 ( ความรวมมือระหวางประเทศดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยอยางยั่งยืน  
)3 (ขีดความสามารถระบบเตือนภัย โดยการจัดหาเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ 

และประชาชนสามารถเขาถึงการแจงเตือนภัยและขอมูลความเสี่ยงสาธารณภัย  

2.7 ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย   
 ยุทธศาสตรของแผนฉบับนี้ เปนการตอบสนองตอวัตถุประสงค วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของแผนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตลอดจนยกระดับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยไปสูมาตรฐานตามหลักสากล      
เพ่ือสรางการรูเทาทันภัยและภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวน ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ไดแก 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การมุงเนนการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 

   เปนการลดโอกาสท่ีจะไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ โดยการวิเคราะหและ จัดการ
กับปจจัยท่ีเปนสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือลดความลอแหลม ลดปจจัยท่ีทำใหเกิดความเปราะบาง และเพ่ิม
ศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมใหเขมแข็งในการจัดการปญหาอยางเปนรูปธรรม ปองกันมิใหเกิดความเสี่ยง
ใหมและลดความเสี่ยงท่ีมีอยูเดิม 
    ยุทธศาสตรท่ี 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
   เปนการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินใหเปนไปอยางมีมาตรฐาน โดยการจัดระบบ 
การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือเผชิญเหตุการณฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนทุกรูปแบบ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียท่ีจะมีตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ทรัพยากรสภาพแวดลอม สังคม 
และประเทศ ใหมีผลกระทบนอยท่ีสุด 
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    ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางย่ังยืน 
   เปนการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีวิต และสภาวะวิถี ความเปนอยูของชุมชนท่ีประสบ
ภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer)ตามความ
เหมาะสม โดยการนำปจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาดำเนินการฟนฟู ซ่ึงหมายรวมถึงการซอมสราง 
(reconstruction) และการฟนสภาพ (rehabilitation) 
    ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเส่ียงจาก สาธารณ
ภัย  
   เปนการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศใหไดมาตรฐานตามหลักสากล โดย
การจัดระบบและกลไกในการประสานความรวมมือระหวางประเทศใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการจัดการ   ความเสี่ยง
จากสาธารณภัยของประเทศจำเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน ท้ังในประเทศและตางประเทศ โดย
คำนึงถึงระเบยีบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมและประเพณีปฏิบัติใหสอดคลอง
กับกรอบความรวมมือระหวางประเทศเปนสำคัญ 
จากสาธารณภัย 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตใชนวัตกรรมดานสาธารณภัย 
 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การมุงเนนการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
 
 )1 ( เปาประสงค 

)1.1 ( เพ่ือจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน โดยการลดความเปราะบาง และความลอแหลม พรอมท้ัง
การเพ่ิมขีดความสามารถในการเตรียมพรอมรับกับสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 

)1.2 ( เพ่ือใหทุกภาคสวนดำเนินการลดความเสี่ยงท่ีมีอยูเดิมและปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงใหม 
 2 (กลยุทธ) 
 2.1 พัฒนาและสงเสริมใหมีความเขาใจความเสี่ยงจากสาธารณภัยในทุกภาคสวน 

 2.2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
 2.3 สงเสริมใหทุกภาคสวนและทุกระดับเสริมสรางความเปนหุนสวนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ 
 
 1 เปาประสงค 

 เพ่ือยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมีมาตรฐาน 
เอกภาพ และยืดหยุน โดยการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     เพ่ือใหผูประสบภัยไดรับความชวยเหลือบรรเทาทุกขอยางรวดเร็ว ท่ัวถึง และทันตอเหตุการณ  
     เพ่ือลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยใหนอยท่ีสุด  
 2 (กลยุทธ) 
 2.1)พัฒนามาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินอยางมีเอกภาพ 
 2.2)พัฒนาระบบและเครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ 
 2.3)เพ่ิมประสิทธิภาพระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข 
 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด พ.ศ. 2564-2570 หน้า 20 
 

 
 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางย่ังยืน 
 
 1) เปาประสงค 

1.1เพ่ือฟนฟูใหผูประสบภัยไดรับการสงเคราะหชวยเหลืออยางรวดเร็ว ท่ัวถึง ตอเนื่อง  
เปนธรรม สอดรับกับความจำเปนในการใหความชวยเหลือ และสามารถกลับไปดำรงชีวิต

ไดตามปกติ 
  1.2 เพ่ือฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัยใหมีการซอมสรางและฟนสภาพใหกลับคืนสูสภาวะปกติโดยเร็ว

หรือใหดีกวา และปลอดภัยกวาเดิม 
 2 กลยุทธ 
 2 .1)  พัฒนาระบบการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย )Post - Disaster Need 

Assessment : PDNA) 
 2.2)  พัฒนาแนวทางบริหารจัดการดานการฟนฟู 
                   2 .3)  เสริมสรางแนวทางการฟนฟูใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม )Build Back Better and Safer) 
 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
  

(1) เปาประสงค) 
1.1 เพ่ือใหทุกภาคสวนมีความตระหนัก และเขารวมเปนหุนสวนในการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยอยางยั่งยืน  

  1.2 เพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดบัชาติและนานาชาติ 
  1.3 เพ่ือยกระดับการประสานความชวยเหลือดานมนุษยธรรมอยางมีเอกภาพ 
 2 กลยุทธ 
  2.1  เสริมสรางการเปนหุนสวนยุทธศาสตรดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระหวางประเทศ 
   2.2  พัฒนาระบบการประสานความชวยเหลือดานมนุษยธรรมท่ีมีเอกภาพ 
    2.3     ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานดานมนุษยธรรม 
  2.4  สงเสริมความเปนประเทศท่ีมีบทบาทนำดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตใชนวัตกรรมดานสาธารณภัย 
 
 1 เปาประสงค 
                     1.1  เพ่ือเสริมสรางระบบบริหารจัดการ การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปญญา ใหการจัด         

การความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยระบบอัจฉริยะอยางมีประสิทธิภาพ 
  1.2เพ่ือสรางภู มิ คุมกันดวยการรู เท าทันภัยให กับประชาชนทุกชวงวัยอยางเสมอภาค 

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

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
  2.5)  เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดพ.ศ.

2564-2570 ฉบับนี้มุงตอบสนองตอยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพ่ือสรางความเชื่อม่ันและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบาทสำคัญเปนอยางมากในการเตรียม
ความพรอมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย หากไดรับการพัฒนาศักยภาพรวมท้ังมีภูมิปญญาทองถ่ินก็จะ
สามารถทำใหชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยการมีสวนรวมของคนหลากหลายกลุมในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

_________________________________________________ 

 

การมุ่งเน้นการลด

ความเส่ียง 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

_________________________________________________ 

 

การจัดการในภาวะ

ฉุกเฉินแบบบูรณาการ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

_________________________________________________ 

 

การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การฟ��นฟูอย่างยั่งยืน 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

_________________________________________________ 

 

การส่งเสรมิการเป�น

หุ้นส่วนระหว่างประเทศ

่

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

___________________________________________________ 

 

 

 

แผนภาพท่ี 2-1 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
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2.8 แหลงท่ีมาและวิธีการงบประมาณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการ
บริหารสวนตำบลโคกสะอาด 

      2.8 .1 งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนท่ี 
 

งบประมาณ สาระสำคัญ 
 

     องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นแหงพ้ืนท่ี 

1) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้งงบประมาณรายจายประจำปในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีของตน เพ่ือใชดำเนินการตั้งแตระยะกอนเกิด ขณะ
เกิดและหลังเกิดสาธารณภัย โดยเฉพาะงบประมาณเพ่ือใหความชวยเหลือและ
บรรเทาความเดือดรอนท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนาและระยะยาว เชน การอพยพ การ
จัดการศูนยพักพิงชั่วคราว การสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย การสาธารณสุข 
การสื่อสาร การรักษาความสงบเรียบรอย และการสาธารณูปโภค เปนตน 
2) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีของตนใหเปนไปตามแผนการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใช และยานพาหนะ พรอมท้ังจัดใหมีเครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอ่ืนใดในการ
แจง ใหประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย 
3) ใหมีการตั้งงบประมาณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ิน
ของตนตามกรอบแนวทางตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ไดแก 

1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ .ศ . 2537 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวน
ตำบลมีหนาท่ีตองทำในเขตองคการบริหารสวนตำบล  

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

เขตเทศบาล 1 รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
มาตรา 53 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาท่ีตองทำใน

เขตเทศบาล1  กิจการตามท่ีระบุไวในมาตรา  50 
มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาท่ีตองทำใน

เขตเทศบาล 1  กิจการตามท่ีระบุไวในมาตรา  53 
3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ .ศ . 2542 
4) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกร

ปกครอง สวนทองถ่ิน พ  .ศ . 2542 
มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตำบลมี

อำนาจ และหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ินของตนเอง  

มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมี
อำนาจหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน
ของตน (22) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน
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ทองถ่ิน  เรื่อง กำหนดอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจงัหวัด 

- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน            
เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตำบลในการใหบริการสาธารณะ 

5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ
ฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  .
2547 
- ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจจายขาดจากเงินสะสมไดไมเกินรอยละ  
สี่สิบของงบประมาณรายจายเพ่ือการลงทุนของปนั้น โดยไดรับอนุมัติจากสภา
ทองถ่ิน ภายใตเง่ือนไขภายใตบังคับขอ  ในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิ ดข้ึน ให
ผูบริหารทองถ่ินอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมไดตามความจำเปนในขณะนั้น โดยให
คำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

6 )ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2559 

 7)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2560 แกไขเพ่ิมเติมถึง 

)ฉบับท่ี  2(  พ.ศ.2561 
                   - ขอ 6  กรณีเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไมวาจะมีการประกาศเขตใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
หรือไมก็ตาม องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดำเนินการชวยเหลือประชาชน
ในเบื้องตน โดยฉับพลันทันที เพ่ือการดำรงชีพ หรือบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะ
หนา หรือระงับสาธารณภัย หรือเพ่ือคุมครองชีวิต และทรัพยสิน หรือปองกัน
ภยันตรายท่ีจะเกิดแกประชาชนไดตามความจำเปน ภายใตขอบอำนาจหนาท่ีตาม
กฎหมาย โดยไมตองเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
                     ในกรณีการชวยเหลือประชาชน เพ่ือเยียวยาและฟนฟูหลังเกิดสา
ธารณภัย หรือการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการปองกันและระงับ
โรคติดตอ หรือการชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอยใหเสนอคณะกรรมการให
ความเห็นชอบกอน 

                   - ขอ 7  กรณีมีความจำเปนตองใหความชวยเหลือประชาชนเพ่ือ
เยียวยาหรือฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัย ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการ 
ดังนี้ 

                             )1 (กรณี มีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือ
กรณีฉุกเฉินในพ้ืนท่ีเกิดภัย ใหรายงานอำเภอ หรือจังหวัด หรือผูประสบภัยพิบัติ

หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณานำเงินทดรองราชการเพ่ือการชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติ ใหความชวยเหลือผูประสบภัย 
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                             )2 (กรณีมิไดประกาศเขตใหความชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินในพ้ืนท่ีเกิดภัย ในการชวยเหลือประชาชน ใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเสนอคณะกรรมการพิจารณาใหความชวยเหลือ 
                   - ขอ 11 การใหความชวยเหลือประชาชนผูประสบสาธารณภัย 
หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน มีลักษณะเปนการชวยเหลือท่ีจำเปนท่ีตองแกไขโดยฉับพลันใน
การดำรงชีพและความเปนอยูของประชาชน หรือเปนการซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิม 
อันเปนการบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สามารถใหความชวยเหลือไดทันที ภายใตขอบอำนาจหนาท่ีตามกฎหมาย 
                               กรณีสิ่งสาธารณประโยชนท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับความเสียหาย หากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เห็นวา การซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิมจะไมคุมคาและการกอสรางใหมจะเกิด
ประโยชนตอทางราชการมากกวาใหเสนอคณะกรรมการเปนผูพิจารณาใหความ
เห็นชอบกอนการใชจายงบประมาณ โดยใหคำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง 
                 - ขอ 16 )1 (หรือภัยพิบัติการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย 
ฉุกเฉินใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาใชจายงบประมาณชวยเหลือ
ประชาชนตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง โดยอนุโลม 
                   กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จำเปนเรงดวน ใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเบิกจายจากงบกลาง ประเภทเงินสำรองจาย ในขอบัญญัติหรือเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจำป โดยโครงการ ไมจำเปนตองอยูในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 
          ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  2560   

                    ปกครองสวนทองถ่ินมีความจำเปนตองเบิกจายในกรณีท่ีองคกร
คาใชจายใหแกอาสาสมัคร เพ่ือเปนคาปวยการชดเชยการงานหรื เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิเบิกจายได 

       ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวย
คาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 
                  อาสาส มั ค ร ท่ี ได รั บ ค ำสั่ งจ ากผู อ ำน วยการ  ผู บั ญ ช าก าร 
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย แลวแตกรณี 
เพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีหรือนอกเขตพ้ืนท่ีไดรับคาใชจาย
ในอัตราตอคนตอวันองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีสามารถจายคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งถึงฐานะทางการเงินการคำนึ
คลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย 
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 2.8 .2 งบกลาง 

งบประมาณ 
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1 เงินทดรองราชการ         
 ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวย
เงินทดรองราชการ     เพ่ือ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน  

เม่ือคาดหมายวาจะเกิดภัยพิบัติข้ึนในเวลาอันใกล หรือเกิดภัยพิบัติข้ึนในพ้ืนท่ีใด 
ใหจังหวัด  /กรุงเทพมหานคร หรือสวนราชการท่ีมีเงินทดรองราชการใชวงเงินทด
รองราชการในระหวางท่ียังไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจาย มี
วัตถุประสงคเพ่ือดำเนินการชวยเหลือโดยเรงดวนตามความจำเปนและเหมาะสม 
โดยมุงหมายท่ีจะบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาของผูประสบภัยพิบัติ แตมิไดมุง
หมายท่ีจะชดใชความเสียหายใหแกผูใด การใชจายเงินตองเปนคาใชจายท่ีจำเปนใน
การดำรงชีพและความเปนอยูของประชาชนหรือเปนการซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิม 
อันเปนการบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา โดยไมสามารถใชจายเงินทดรองราชการ
เพ่ือสรางสิ่งกอสรางใหมได ซ่ึงการเบิกจายเงินใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และอัตราการชวยเหลือท่ีกระทรวงการคลังกำหนด โดยมีแนวทางการใชจายเงินทด
รองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการ เพ่ือ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ดังนี้ 
 )1(  วงเงินในเชิงปองกันหรือยับย้ัง เม่ือคาดหมายวาจะเกิดภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินข้ึนในเวลาอันใกล และจำเปนตองรีบดำเนินการโดยฉับพลัน ให
จังหวัด /กรงุเทพมหานคร  ใชเงินในเชิงปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้น
ได โดยไมตองประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ภายในวงเงินไมเกิน 10,000,000  บาท   
   )1.1(  ในกรณีกรุงเทพมหานคร ใหเปนอำนาจหนาท่ีของกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย โดยอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนผูมี
อำนาจอนุมัติจายเงิน 
  )1.2(  ในกรณีจังหวัดอ่ืน ใหเปนอำนาจของสำนักงานปองกันและ
บรรเทา     สาธารณภัยจังหวัด โดยผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอำนาจอนุมัติ
จายเงิน 
  โดยการใชจายเงินใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกรม
ป อ ง กั น แล ะบ รร เท าส าธ า รณ ภั ย ก ำห น ด  โด ย ค ว าม เห็ น ช อบ ข อ ง
กระทรวงการคลัง   
  )2(  วงเงินในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ เม่ือภัยพิบัติฉุกเฉิน
เกิดข้ึนในทองท่ี   ใหผูมีอำนาจดำเนินการประกาศใหทองท่ีนั้นเปนเขตการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
  )2.1(  กรณีเกิดในกรุงเทพมหานคร ใหเปนอำนาจของอธิบดีกรม
ปองกัน      และบรรเทาสาธารณภัย 
  )2.2(  กรณีเกิดในจังหวัดอ่ืน ใหเปนอำนาจของผูวาราชการจังหวัด
รวมกับคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด )ก.ช.ภ.จ(.  
 เม่ือได มีการประกาศใหทองท่ีนั้น เปนเขตการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแลวใหสวนราชการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ
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งบประมาณ 
 

สาระสำคัญ 
 

ดำเนินการชวยเหลือผูประสบภัยตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกำหนดตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการ     เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน 
 
 
 

2 .เงินสำรองจาย เพ่ือกรณี
ฉุกเฉิน หรือจำเปนเรงดวนท่ี
ตองดำเนนิการ โครงการตาม
นโยบายรัฐบาล 
 

กรณีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดมีความจำเปนตองใชจายงบประมาณ 
นอกเหนือจากท่ีไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรงบประมาณแลวไมเพียงพอ
และมีความจำเปนเรงดวนท่ีจะตองรีบดำเนินการ เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแก
ทางราชการ ใหสวนราชการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายงบกลาง รายการ
เงินสำรองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน ใหกระทำไดในกรณีท่ีเปนรายจาย 
ดังนี้  
 )1 (เปนรายจายเพ่ือการปองกันหรือแกไขสถานการณอันมีผลกระทบ
ตอความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือความม่ันคงของรัฐ 
  )2 (เปนรายจายท่ีจำเป นตองจายเพ่ือการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหาย
จากภัยพิบัติสาธารณะรายแรง 
  )3 (เปนรายจายที่ไดรับจัดสรรงบประมาณไวแลวแตมีจำนวนไม
เพ ีย งพ อและมีความจำเปนเรงดวนของรัฐตองใชจายหรือกอหนี้ผูกพัน
งบประมาณโดยเรว็ 
 )4 (เปนรายจายท่ีไมไดรับจัดสรรงบประมาณ แ ตมีภารกิจจำเปน
เรงดวนท่ีจะตองดำเนินการและตองใชจายหรือกอหนี้ผูกพันงบประมาณโดยเร็ว 
  ท้ังนี้ ใหดำเนินการตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจาย
งบกลาง รายการเงินสำรองจาย เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน พ .ศ.2562  

        
2.8.3 เงินนอกงบประมาณ เปนบรรดาเงินท้ังปวงท่ีหนวยงานของรัฐจัดเก็บหรือไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์ตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอ่ืนใด ท่ีตองนำสงคลัง แตมีกฎหมาย
อนุญาตใหสามารถเก็บไวใชจายได โดยไมตองนำสงคลัง 

งบประมาณ 
 

สาระสำคัญ 
 

งบประมาณสนับสนุน    
  จากองคกร /หนวยงาน
ตาง ๆ ภาคเอกชน ท้ังใน
ประเทศ  และระหวาง
ประเทศ 

เพ่ือสนับสนุนการดำเนินกิจการท่ีเก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนหนวยงานกลางในการประสาน
และผลักดันการดำเนินงานใหเปนไปตามหลักการ ขอกำหนดและเง่ือนไขของ
องคกรผูใหการสนับสนุน และไมขัดแยงกับแนวทางการดำเนินงานในแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ  .ศ . ….   โดยแบงเปนเงินบริจาค 
กองทุน และอ่ืนๆ ดังนี้ 

)1 (เงินบริจาค   คือ เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาค รวมท้ังดอกผลท่ีเกิดจากเงินหรือ
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งบประมาณ 
 

สาระสำคัญ 
 

ทรัพย สิ นด ัง ก ล า ว  โด ย ก า ร ใช เ ง ิน บ ร ิจ า ค ให เป น ไป ต า ม ร ะ เบ ีย บ
กระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทางราชการ 
พ  .ศ .2526  และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับบริจาคและการให
ความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย พ  .ศ .2542 รวมถึงระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวของ   

)2( กองทุน คือ เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหกองทุน รวมท้ังดอกผลท่ีเกิด
จากเงินหรือทรัพยสินดังกลาว ซ่ึงการใชกองทุนในการชวยเหลือผูประสบภัยให
เปนไปตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ เชน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
รับบริจาคและการใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย พ .ศ .2542 เปนตน 

)3  (อ่ืน ๆ  คือ เงินสนับสนุนในการชวยเหลือผูประสบภัยท่ีนอกเหนือจากเงิน
บริจาคและกองทุน  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพท่ี 2-1 : แหลงงบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของ องคการบริหารสวน
ตำบลโคกสะอาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

งบประมาณรายจ่ายประจำป� 

งบกลาง 

งบนอกงบประมาณ 
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บทที่ 3 
หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

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

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

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

แผนภาพท่ี 3-1 วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM) 
เพ่ือความปลอดภัยอยางยั่งยืน (Resilience) 
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3.2 กลไกการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัย 
ในการดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยใน องคการ

บริหารสวนตำบลโคกสะอาดจะมีองคกรท่ีเก่ียวของในการอำนวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติ
ตั้งแตระดับประเทศ ซ่ึงกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด
ตองมีการเชื่อมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาดำเนินการ รวมท้ังการประสานกับหนวยงานบริหาร
จัดการสาธารณภัยในระดับอำเภอ และระดับจังหวัดดวย 

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

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

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

3.2.2 ระดับปฏิบัต ิ
  กลไกการจดัการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระดับปฏบิัติเปนศูนยกลางในการอำนวยการและการประสานการ

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

 (7) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 

   ทำหนาท่ีอำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจงเตือนภัย

เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน พรอมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเมืองพัทยา  

ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อำเภอ  รวมถึงมีหนาท่ีชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย พรอมท้ัง 
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สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง  

หรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือไดรับการรองขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา  /ผูอำนวยการเมืองพัทยา  เปนผูอำนวยการ ท้ังนี้ ใหมีการ

จัดประชุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

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

   ทำหนาท่ีอำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจงเตือนภัย

เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน พรอมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล 

ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อำเภอ รวมถึงมีหนาท่ีชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย พรอมท้ัง 

สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง  

หรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือไดรับการรองขอ โดยมีนายกเทศมนตรี/ผูอำนวยการเทศบาล เปนผูอำนวยการ  ท้ังนี้ ใหมีการจัด

ประชุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

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

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด 
ประกอบดวย 
1. นายก ทน./ทม./ทต./อบต. ผูอำนวยการ 
2. ปลัด ทน./ทม./ทต./อบต. รองผูอำนวยการ 
3. ผูอำนวยการสวน.......... กรรมการ 
4. ผูอำนวยการสวน.......... กรรมการ 
5. ผูอำนวยการสวน.......... กรรมการ 
6. เจาหนาท่ี/พนักงาน....... กรรมการ 
7. กำนัน/ผูใหญบาน/ผูนำชุมชน กรรมการ 
8. ผูแทนหนวยงานของรัฐท่ีนายอำเภอเห็นสมควรแตงตั้ง กรรมการ 
9. ผูแทนสถานศึกษาท่ีนายก ทน./ทม./ทต./อบต. เห็นสมควรแตงตั้งกรรมการ กรรมการ 
10. ผูแทนองคการสาธารณกุศลในพ้ืนท่ี ท่ีนายก ทน./ทม./ทต./อบต.เห็นสมควร
แตงตั้ง 

กรรมการ 

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

หมายเหตุ อาจปรับเปล่ียนและเปล่ียนแปลงกรรมการไดตามท่ีนายอำเภอเห็นสมควร 
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อำนาจหนาท่ี 
1.  จัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผน    

ท่ีเก่ียวของเพ่ืออำนวยการ ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

2.  กำหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย เชน จัดใหมี
การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนตน  

3. จัดต้ังทีมเฝาระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะหสถานการณสาธารณภัย และแจงเตือนภัยเม่ือเกิด   
หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ี และใหจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน เพ่ือควบคุม         
และบัญชาการ การเผชิญเหตุสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

4. รวบรวม จัดทำคลังขอมูลทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และฐานขอมูลความเสี่ยงภัย
ในพ้ืนท่ี อปท. 

5.  ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย 
6. สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีหรือพ้ืนท่ี

ใกลเคียงเม่ือไดรับการรองขอ 
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แผนภาพท่ี 3-2   กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

3.3 บทบาท หนาท่ี และแนวทางปฏิบัติรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของระดับ อปท. 
3.3.1 การปฏิบัติรวมกับอำเภอและจังหวัด 

(1) จัดเจาหนาท่ีประสานอำเภอและจังหวัด ในชวงระยะขณะเกิดภัย พรอมท้ังรายงานสถานการณ    
สาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนตามขอเท็จจริงเปนระยะๆ 

(2) กรณีสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรงใหประสานขอกำลังสนับสนุนจากกองอำนวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/จังหวัด ตามลำดับ 

3.3.2 การปฏิบัติรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง 
(1) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีของ องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดและสาธารณภัยมีความ

รุนแรงขยายเปนวงกวาง ใหผูอำนวยการทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดรายงานผูอำนวยการ
อำเภอ พรอมท้ังประสานกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด
ซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง) ใหสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 

(2) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีของ องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือ
ใกลเคียง)ใหผูอำนวยการทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดใหการสนับสนุนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเปนการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานรวมกัน 
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3.3.3 การปฏิบัติรวมกับหนวยทหารในพ้ืนท่ี 
ในการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมระหวางพลเรือนกับทหารนั้น จะตองมี     

การประสานงานกันอยางใกลชิด เพ่ือเปนการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอำนวยการปองกัน          
และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดและศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน องคการ
บริหารสวนตำบลโคกสะอาด กับ (ระบุหนวยงานทหารในพ้ืนท่ี) ท้ังนี้ ฝายทหารอาจพิจารณาจัดตั้งศูนย
ประสานงานหรือศูนยปฏิบัติงานรวมระหวางพลเรือนกับทหาร ข้ึนอยูกับระดับของหนวยและสถานการณสา
ธารณภัยนั้นๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม 
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด) พ.ศ.2564 และขอตกลงวาดวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ระหวางผูอำนวยการจังหวัดกับหนวยงานทหารในพ้ืนท่ี ท้ังนี้รายละเอียดการแบงมอบ
พ้ืนท่ีในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติของหนวยทหาร 

3.3.4 การปฏิบัติรวมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล 
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดเปน

ศูนยกลางในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือใหสามารถติดตอประสานงาน สั่ง
การ รายงาน การปฏิบัติ และสถานการณระหวางทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของไดอยางตอเนื่อง รวดเร็ว และเชื่อถือได 
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

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

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

(3) องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล รวมกับ
องคการสาธารณกุศลจัดทำแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจาหนาท่ี อุปกรณ และเครื่องมือ เพ่ือ
การปฏิบัติงานขององคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแตละระดับ 

(4) กรณีท่ีเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน ถาองคการสาธารณกุศลไปถึงพ้ืนท่ีประสบภัยกอน เจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบ ใหก้ันเขตพ้ืนท่ีอันตรายและกันไมใหผูท่ีไมเก่ียวของเขาไปยังพ้ืนท่ีอันตราย พรอมท้ังแจงหนวยงาน
หรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโดยทันที เพ่ือดำเนินการควบคุมสถานการณสาธารณภัย 

(5) กรณีท่ีไดรับการประสานจาก องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
เชน ตำรวจ เทศบาล เปนตน ใหองคการสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วออกไปยังท่ีเกิดเหตุ และใหรายงานตัว
ท่ีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดหรือผูอำนวยการทองถ่ิน เพ่ือรับมอบหมาย
ภารกิจในการปฏิบัติการ 

(6) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ใหองคการสาธารณกุศล องคกรเอกชน ชวยเหลือ เจาหนาท่ี        
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของในการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีเกิดเหตุ และพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ ประสาน
หนวยแพทยและพยาบาล อีกท้ังใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนแกผูประสบสาธารณภัย พรอมท้ังลำเลียง
ผูไดรับบาดเจ็บสงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล โรงพยาบาลประจำอำเภอ รวมท้ังอพยพชวยเหลือ   
ผูประสบสาธารณภัยไปยังท่ีปลอดภัยหรือพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ 
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ตารางท่ี 3-1 : รายนามภาคประชาสังคม และองคการสาธารณกุศลในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตำบลโคก
สะอาด 
ลำดับท่ี รายนามภาคประชาสังคม 

และองคการสาธารณกุศล 
โทรศัพท/โทรสาร รายช่ือผูประสานงาน 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

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

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

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

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

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

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

  
 
 
 
 

3.4 ขอบเขตสาธารณภัย 
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติฉบับนี้ ใหเปนไปตามความหมาย 

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

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

3.5 ระดับการจัดการสาธารณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัยแบงเปน 4 ระดับ ท้ังนี้  ข้ึนกับพ้ืนท่ี ประชากร ความซับซอน หรือ

ความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ตลอดจนศักยภาพดานทรัพยากร ท่ีผูมีอำนาจตามกฎหมายใชดุลย
พินิจในการตัดสินใจเก่ียวกับความสามารถในการเขาควบคุมสถานการณเปนหลัก ดังนี้ 

ระดับ การจัดการ ผูมีอำนาจตามกฎหมาย 

1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผูอำนวยการอำเภอ ผูอำนวยการทองถ่ิน และ/หรือ 
ผูชวยผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม และสั่งการ 

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผูอำนวยการจังหวัด หรือผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร  
ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ 

3 สาธารณภัยขนาดใหญ  ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ   
ควบคุม  สั่งการ และบัญชาการ 

4 สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
ควบคุม  สั่งการ และบัญชาการ 

เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด นายก องคการ
บริหารสวนตำบลโคกสะอาดในฐานะผูอำนวยการทองถ่ินตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 มาตรา 20 จะเขาดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีโดยเร็วเปนลำดับแรก มี
อำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานและอาสาสมัคร รวมท้ังติดตามสถานการณท่ี
เกิดข้ึน ประเมินโอกาสการขยายความรุนแรงของภัย เพ่ือรายงานนายอำเภอ ใหเสนอตอผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาประกาศหรือยกระดับของภยัจากสาธารณภัยขนาดเล็กเปนสาธารณภัยขนาดกลางตอไป 
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3.6 กฎหมายและระเบียบท่ีเกีย่วของกบัการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เปนกฎหมายหลักในการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัยของประเทศ โดยมีกฎหมาย/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คำสั่งอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของสนับสนุนการจัดการ       
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้ 

3.6.1 กฎหมายหลัก 
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และอนุบัญญัติท่ีเก่ียวของ รวม 9 ฉบับ 

ไดแก 
(1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการชดเชยความเสียหายแกผูเสียหายจากการบำบัดภยันตราย

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

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับการออกหนังสือรับรองกรณีผูประสบภัย 

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

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2554 
(6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาท่ีขององคกร

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

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

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

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

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การมุงเนนการลดความเสีย่งจากสาธารณภัย 

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

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

 
ความเสี่ยง  (Risk) = 

 
 

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

ความลอแหลม (Exposure) หมายถึง การท่ีผูคน อาคารบานเรือน ทรัพยสิน ระบบตางๆ 
หรือองคประกอบใดๆ มีท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงและอาจไดรับความเสียหาย 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปจจัยหรือสภาวะใดๆ ท่ีทำใหชุมชนหรือสังคม
ขาดความสามารถในการปกปองตนเอง ทำใหไมสามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไมสามารถฟนฟูไดอยาง
รวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปจจัยเหลานี้มีอยูในชุมชนหรือสังคมมานานกอนเกิดสาธารณภัย 
และอาจเปนปจจัยท่ีทำใหผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากข้ึน 

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถท่ีจะกระทำการอยางใดอยางหนึ่ง หรือความสามารถ     
ท่ีอาจจะพัฒนาตอไปใหเปนประโยชนมากข้ึน 

4.1 แนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในแตละประเทศไมสามารถดำเนินการใหบรรลุเปาหมายได 

โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง เนื่องจากสาธารณภัยเปนเรื่องของคนทุกคน  

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

        ศักยภาพ (Capacity) 
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จึงจำเปนตองมีการกำหนดแนวทางใหดำเนินการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยรวมกันทุกภาคสวนของประเทศ 
ท้ังนี้ ระดับสากลและระดับภูมิภาคไดมีการจัดทำกรอบการดำเนินงานเพ่ือเปนแนวทางในการลดความเสี่ยง   
จากสาธารณภัยใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และไดมีการยอมรับแนวคิดในการปฏิบัติการเพ่ือลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย หรือ Disaster Risk Reduction: DRR ข้ึน เพ่ือให เขาใจความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
เสริมสรางศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ลงทุนดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพ่ือใหมี
ภูมิคุมกันในการพรอมรับมือและฟนคืนกลับไดอยางรวดเร็ว รวมท้ังพัฒนาศักยภาพเพ่ือเตรียมพรอมในการ
เผชิญเหตุสาธารณภัยอยางมีประสิทธิภาพ และการฟนสภาพและซอมสรางใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม
ในชวงการฟนฟู 
4.2 เปาประสงค 

4.2.1 เพ่ือจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน โดยการลดความเปราะบาง และความลอแหลม พรอมท้ังการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการเตรียมพรอมรับกับสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 

4.2.2 เพ่ือใหมีมาตรการ ใหทุกภาคสวนลดความเสี่ยงท่ีมีอยูเดิมและปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงใหม 

4.3 กลยุทธการมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 
    

 
(1) แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด มีแนวทางการปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัย ดังนี้ 

 (1.1) สงเสริมและสนับสนุนใหมีกระบวนการประเมินความเสี่ยง ประกอบดวย  
(1) จัดทำฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัย เชน ฐานขอมูลสถิติ        

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

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

 องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด วางแผนเพ่ือปองกันความเสี่ยง แกไขปญหาความเปราะบาง และ
ความลอแหลม    การเตรียมความพรอมและเพ่ิมศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในทุกระดับ โดยนำ
ผลการประเมินความเสี่ยงมาเปนแนวทางในการกำหนดแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยจากทุก
หนวยงาน    มาใชในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามภัยประเภทตางๆ เพ่ือจัดลำดับความสำคัญและ
จัดสรรทรัพยากร รวมถึงการสรางนวัตกรรมและใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยบรรจุใน
แผนปฏิบัติการ      ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ดังนี้ 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาและส่งเสริมให้มีการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัยระดับ
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ตารางท่ี 4-1 : แผนงาน/โครงการในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
 

ประเภทของภัย 

พ้ืนท่ีและระดับความเส่ียง 
แนวทางการลดความ
เส่ียงจากสาธารณภัย 

 แผนงาน/
โครงการในการลด

ความเส่ียงจาก   
สาธารณภัย 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

แหลง
งบประมาณ 

ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต่ำ 

อุทกภัย            
 

ม. .....
ม. .....   
ม. ..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ม. ..... 
ม. .....   
ม. ..... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ม. ..... 
ม. .....   
ม. ..... 
 
 
 

 

1. จัดทำฐานขอมูลสถิติ  
เพ่ือนำมาวิเคราะหพ้ืนท่ี
เสี่ยงภัย 

2. สรางระบบการแจงเตือน
ภัยใหมีประสิทธิภาพ 

 
 
3 . วิ เคราะห ป จจั ยเสี่ ยง      

และสาเหตุของการเกิดภัย 
4. ประเมินความเสี่ยงภัย

จากอุทกภั ยและดิ น
โค ล น ถ ล ม โด ย ก าร
ประเมินภัยและความ
ลอแหลมเพ่ือประเมิน
โอกาสหรือความเปน   
ไปได ท่ีจะเกิดอุทกภัย
แ ล ะ ดิ น โค ล น ถ ล ม 
รวม ท้ั งศึ กษาวิ ธี ล ด
ผลกระทบ เพ่ือนำไป
กำหนดมาตรการท่ี
เหมาะสมในการบริหาร
จัดการภัยจากอุทกภัย
และดินโคลนถลม 

ใชโครงสราง 
1. โครงการขุดลอก   
ลำนำ้สาธารณะ      
และการขุดสระกักเก็บ
น้ำเพ่ือปองกันและ
แกไขปญหาภัยแลง
และอุทกภัย 
2. การสรางอางเก็บ
กักน้ำ และสราง
ระบบระบายน้ำ 
3. ปลูกไมคลุมหนา
ดิน กันดินพังทลาย  
4. โครงการกอสราง
ฝาย/เข่ือนปองกัน
ตลิ่งริมแมน้ำ 
5. โครงการขุดเจาะ    
บอบาดาล 
6. โครงการรณรงค   
ปลูกปา/หญาแฝก 
ฯลฯ 
ไมใชโครงสราง 
1. การฝกอบรมให
ความรูในการ
ชวยเหลือตนเองเม่ือ
เกิดอุทกภัย 
2. โครงการดาน
การจัดทำขอมูล
สถิติภัย 

   3. โครงการดาน
การพัฒนาระบบ
การแจงเตือนภัย 

1. อปท. 
2. อำเภอ 
2. จังหวัด 
3.หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ 
 

1. 
งบประมาณ
รายจาย
ประจำป 

2.
งบประมาณ
อ่ืน 

 

ภัยจากการ ม. ..... ม. ..... ม. ..... 1. การกำหนดจุดเสี่ยงของ ใชโครงสราง    
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ประเภทของภัย 

พ้ืนท่ีและระดับความเส่ียง 
แนวทางการลดความ
เส่ียงจากสาธารณภัย 

 แผนงาน/
โครงการในการลด

ความเส่ียงจาก   
สาธารณภัย 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

แหลง
งบประมาณ 

ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต่ำ 

คมนาคมและ
ขนสง 

ม. .....   
ม. ..... 
 

 
 

 

ม. .....   
ม. ..... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
            

ม. .....   
ม. ..... 
 
 
 
 

 

การเกิดอุบั ติ เหตุทาง
ถนน 

2. วิ เคราะห ป จจั ยเสี่ ยง      
และสาเหตุของการเกิดภัย 

 

1. โครงการ
ปรับปรุงถนน 
2. โครงการ
กอสราง
ถนนลาดยาง 
ไมใชโครงสราง   
1.โครงการอบรม
ใหความรู วินัย
จราจรแกประชาชน 
นักเรียน นักศึกษา 
2. โครงการณรงค      
การสวมหมวก
นิรภัย/คาดเข็มขัด
นิรภัย 
3. สงเสริม
มาตรการตรวจจับ 
กวดขันวินัยจราจร 
4. กิจกรรมประชุม
หนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือรวม
วิเคราะหจุดเสี่ยง 
5. กิจกรรมประชมุ
หนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือรวม
วิเคราะหปจจัย
เสี่ยง และสาเหตุ
ของการเกิดภัย 
6. กิจกรรมประชุม
ห น ว ย ง า น ท่ี
เก่ียวของเพ่ือจัดทำ
แผนท่ีเสี่ยงภัยระบุ
เส น ท า ง ท่ี เ กิ ด
อุบัติเหตุซ้ำซาก  

ฯลฯ 
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ประเภทของภัย 

พ้ืนท่ีและระดับความเส่ียง 
แนวทางการลดความ
เส่ียงจากสาธารณภัย 

 แผนงาน/
โครงการในการลด

ความเส่ียงจาก   
สาธารณภัย 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

แหลง
งบประมาณ 

ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต่ำ 

อัคคีภัย ม. ..... 
ม. .....   
ม. ..... 
 
 

 

ม. ..... 
ม. .....   
ม. ..... 
 
 

 

ม. ..... 
ม. .....   
ม. ..... 
 
 

 

1. จัดทำฐานขอมูลสถิติ 
เพ่ือนำมาวิเคราะหพ้ืนท่ี
เสี่ยงภัย 
2. วิเคราะหปจจัยเสี่ยง 
และสาเหตุของการเกิดภัย 

1. จัดตั้งศูนย
เตรียมความพรอม
ปองกันภัยชุมชน
จากภัยอุทกภัย 
วาตภัยและอัคคีภัย 
2. โครงการดาน
การจัดทำขอมูล
สถิติภัยฯลฯ 
 

1. อปท. 
2. อำเภอ 
2. จังหวัด 
3.หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ 
 

1. 
งบประมาณ
รายจาย
ประจำป 
2.
งบประมาณ
อ่ืน 

 

ภัยแลง ม. ..... 
ม. .....   
ม. ..... 
 
 

 

ม. ..... 
ม. .....   
ม. ..... 
 
 

 

ม. ..... 
ม. .....   
ม. ..... 
 
 

 

1. จัดทำฐานขอมูลสถิติ 
เพ่ือนำมาวิเคราะหพ้ืนท่ี
เสี่ยงภัย 
2. วิเคราะหปจจัยเสี่ยง 
และสาเหตุของการเกิดภัย 

ใชโครงสราง 
1. โครงการขุดลอก
ลำน้ำสาธารณะ และ
การขุดสระกักเก็บน้ำ
เพ่ือปองกันและ
แกไขปญหาภัยแลง
และอุทกภัย 
2. การสรางอางเก็บ
กักน้ำ และสราง
ระบบระบายน้ำ 
3. โครงการกอสราง
ฝาย/เข่ือนปองกัน
ตลิ่งริมแมน้ำ 
4. โครงการขุดเจาะ    
บอบาดาล 

ฯลฯ 
ไมใชโครงสราง 
1. โครงการดาน
การจัดทำขอมูล
สถิติภัย 

   2. โครงการดาน
การพัฒนาระบบ
การแจงเตือนภัย 

ฯลฯ 

1. อปท. 
2. อำเภอ 
2. จังหวัด 
3.หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ 
 

1. 
งบประมาณ
รายจาย
ประจำป 
2.
งบประมาณ
อ่ืน 
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ประเภทของภัย 

พ้ืนท่ีและระดับความเส่ียง 
แนวทางการลดความ
เส่ียงจากสาธารณภัย 

 แผนงาน/
โครงการในการลด

ความเส่ียงจาก   
สาธารณภัย 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

แหลง
งบประมาณ 

ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต่ำ 

ฯลฯ        

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

 (3) แนวทางปฏิบัติในการสรางความรูความเขาใจเรื่องการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย เพ่ือ
นำไปสูการปฏิบัติ 

 องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด ไดกำหนดใหมีสรางความรูความเขาใจเรื่องการลดความ
เสี่ยง            จากสาธารณภัยเพ่ือนำไปสูการปฏิบัติ ดังนี้ 
    (3.1) สรางความรูความเขาใจใหแกประชาชนและทุกภาคสวนไดรับทราบความเสี่ยงของพ้ืนท่ี
ตนเอง เพ่ือใหมีความตระหนัก เขาใจความเสี่ยงในพ้ืนท่ีรูเทาทันภัย และเตรียมความพรอมรับมือกับสาธารณภัย      
ในการวางแผนและการลงทุนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยการสนับสนุนใหสื่อประชาสัมพันธ     
ทุกแขนงมีบทบาทในการรณรงคประชาสัมพันธเพ่ือปลูกฝงจิตสำนึกดานความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน เชน 
การใชถนนอยางปลอดภัย การใชอุปกรณไฟฟาภายในบาน การเตรียมการในการรับมือ สาธารณภัย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสื่อประชาสัมพันธท่ีสามารถเขาถึงประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือ 
อินเตอรเน็ต 
     (3.2) จัดทำ ปรับปรุง และพัฒนาคูมือการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย  ) Disaster Risk 
Assessment Guideline  ( โดยใหหนวยงานภาคในระดับทองถ่ิน ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยรวมกับ     
ผูมีสวนไดสวนเสียในภาคสวนตางๆ ไดรับรูความเสี่ยงของพ้ืนท่ี  
    (3.3) สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรเครือขายในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย          
ทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และอาสาสมัครตางๆ มีสวนรวมในการรณรงค
ในเรื่องความปลอดภัยอยางตอเนื่อง 

 
 

 
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมุงเนนการปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงใหมและลดความเสี่ยงท่ีมี

อยูเดิมดวยมาตรการและวิธีการท่ีหลากหลายในการปองกันและลดความลอแหลม เปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพ         
ในการเตรียมความพรอมในการเผชิญเหตุ รวมท้ังฟนฟูใหกลับคืนสภาพไดอยางรวดเร็วและดีข้ึนกวาเดิม      
โดยพิจารณาเลือกใชวิธีการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) แนวทางปฏิบัติในการหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) เชน 
   (1.1) ย าย ท่ีตั้ งชุมชน  ห มูบ านและอาคารสถาน ท่ีออกนอกพ้ืน ท่ี เสี่ ยงต อการเกิด 
สาธารณภัย หรือการออกแบบโครงสรางและใชวัสดุในการกอสรางท่ีมีความคงทนและปลอดภัย 
   (1.2) กำหนด/จัดทำโซนนิ่ง เพ่ือวางแผนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
   (1.3) จัดทำผังเมือง โดยคำนึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความเสี่ยงจากสาธารณภัย    
และมีการบังคับใชอยางเครงครัด พรอมท้ังจัดทำกฎระเบียบมาตรฐานดานความปลอดภัยในชุมชนท่ีอยูอาศัย 
 

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนามาตรการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
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  (2) แนวทางปฏิบัติในการปองกันและลดผลกระทบจากความเส่ียง (Risk Prevention and Mitigation)  
 ดำเนินการปองกันและลดผลกระทบ โดยดำเนินการท้ังท่ีใชโครงสราง และไมใชโครงสราง    
เพ่ือขจัดหรือลดโอกาสท่ีสาธารณภัยจะสรางผลกระทบตอบุคคล ชุมชนหรือสังคม เพ่ือเตรียมการดาน
ทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและความพรอมไวรองรับสถานการณสาธารณภัยท่ีอาจเกิดข้ึน ท้ังการปองกัน 
บรรเทาและระงับภัยใหมีความพรอมท่ีจะเผชิญสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 (2.1) มาตรการเชิงใชโครงสราง 
   การปองกันและลดผลกระทบโดยใชโครงสราง หมายถึง การใชสิ่งกอสรางท่ีมนุษยสรางข้ึน 
เชน อาคาร เข่ือน กำแพง อางเก็บน้ำ ฝาย เหมือง เสนทางคมนาคมเพ่ือสงกำลังบำรุง ปายสัญญาณ ฯลฯ   
เพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซ่ึงจะตองพิจารณาใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีวาควรใชการปองกัน
แบบใดจึงจะเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยนั้นๆ ประกอบดวย 
     (1) จัดหาพ้ืนท่ีรองรับน้ำและกักเก็บน้ำ เชน อางเก็บน้ำ เข่ือน สระน้ำ ทำนบ เหมือง 
ฝาย รวมท้ังการขุดลอกคูคลอง แหลงน้ำสาธารณะท่ีตื้นเขิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไวใชในฤดูแลง     
และการระบายในฤดูฝน  
     (2) กอสรางกำแพง ผนัง หรือรอดักตะกอน เพ่ือปองกันการเออลนหรือสูญเสียพ้ืนดิน    
จากการกัดเซาะชายฝงของทะเลและแมน้ำ 
    (3) เสริมความแข็งแรงของโครงสรางบาน อาคาร ใหสามารถตานทานแรงจากลมพายุ 
     (4) กรณีการกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยตองใหมีความม่ันคงแข็งแรง
และมีระบบความปลอดภัยสำหรับผูใชอาคาร ท้ังนี้ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม รวมท้ังขอกำหนดและกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ 
     (5) กอสราง/ปรับปรุงเสนทางเพ่ือการสงกำลังบำรุง หรือเสนทางไปสถานท่ีหลบภัยใหใช
การไดตลอดเวลา 
  (2.2) มาตรการท่ีไมใชโครงสราง 
   การปองกันและลดผลกระทบโดยไมใชโครงสราง เปนการดำเนินการเพ่ือชวยทำให     
การดำเนินงานในการปองกันและลดผลกระทบจากภัยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  เชน การใชมาตรการดาน
กฎหมายควบคุมมาตรฐานการกอสราง การจัดสรรการใชประโยชนท่ีดิน การอบรมวิศวกรในการกอสราง   

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

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

กันดินพังทลาย ทำแนวปลูกแบบขวาง แนะนำพันธุพืชท่ีทนตอแมลงศัตรูพืชและความแหงแลง รวมถึงสงเสริม
การปลูกพืชใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและสภาพภูมิอากาศ เปนตน  

(4) ออกมาตรการท่ีจำเปนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
(5) บังคับใชกฎหมายและการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีกับหนวยงานภาครัฐ    

ในการปองกันไมใหเกิดอัคคีภัย เชน การใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตองแกประชาชนเก่ียวกับ สาธารณภัยตางๆ       
ท่ีเกิดจากการกระทำของประชาชนเอง เชน การเผาตอซังขาว การเผาใบออย เปนตน 
    องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดไดนำแนวคิดการลดความเสี่ยงมาใชในการบริหาร
จัดการสาธารณภัย ภายใตการวิเคราะหประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยตางๆ ของ อปท. โดยไดจัดทำ
โครงการ/มาตรการ/แผนงาน และแนวทางการปองกันและลดผลกระทบจากทุกหนวยงานมาใชในการปองกัน
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และลดผลกระทบ  ตามภัยประเภทตางๆ และบรรจุไวในแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน/แผนพัฒนาทองถ่ิน 

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

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

   การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนเครื่องมือและกิจกรรมในการสราง        
ความพรอมและเพ่ิมศักยภาพของหนวยงานและบุคลากร รวมท้ังเปนการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการ
ความรวมมือ ทำใหทราบจุดบกพรองและชองวางในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือนำไปสูการปรับปรุง
แผนปฏิบติัการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดและแผนเผชิญ
เหตุสาธารณภัยใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหหมายรวมถึง
การฝก การซักซอม และการฝกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจำเปนของแตละหนวยงานในทุกระดับ 
โดยกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดจะมีการประสานและ
สั่งการอำนวยการใหชุมชน/หมูบาน ดำเนินการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอยาง
สม่ำเสมอ เพ่ือเปนการบูรณาการหนวยงานท่ีรับผิดชอบใหพรอมรับสถานการณภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึน โดย
พิจารณาประเภทของภัยท่ีเปนนโยบายเนนหนักของรัฐบาล หรือภัยท่ีมีความเสี่ยงสูง ตามความจำเปนของ
สภาพพ้ืนท่ี 

(4.2) การเตรียมการอพยพ 
    กำหนดใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลโคก

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

 (4.3) การเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพิงช่ัวคราว 
ศูนยพักพิงชั่วคราวเปนการแกปญหาท่ีอยูอาศัยชั่วคราวในสถานการณท่ีเกิดสาธารณภัยข้ึน 

ซ่ึงรัฐตองมีการเตรียมแผนรับมือตอจากการอพยพในภาวะฉุกเฉิน โดยกำหนดอาคารท่ีจะใชเปน ศูนยพักพิง
ชั่วคราวไวและการบริหารจัดการในศูนยพักพิงชั่วคราว เพราะจะมีผลโดยตรงตอการดำรงชีวิตและศักดิ์ศรีกับ
ผูประสบภัยท่ีเขาพักพิง ท้ังนี้ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลโคก
สะอาดมีแนวทางปฏิบัติสำหรับเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราวท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพควร
ประกอบดวยอยางนอย ดังนี้  

(4.4.1) จัดหาสถานท่ีตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว โดยกองอำนวยการปองกันและบรรเทา        
สาธารณภัย อปท. ตองดำเนินการคัดเลือกสถานท่ีต้ังจากการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะ           
กลุมเปราะบาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ไมเสี่ยงตอการเกิดซ้ำ มีการคมนาคมท่ีสะดวก มีความพรอม            
ของสาธารณูปโภค เชน ประปา ไฟฟา รวมท้ังตองกำหนดนโยบายในการเปดและปดศูนยพักพิงชั่วคราวใหชัดเจน  

(4.3.2) กำหนดให มีปจจัยความจำเปนข้ันตํ่าของศูนยพักพิงชั่วคราวท่ี เหมาะสม           
ตามมาตรฐานสเฟยร  

(4.3.3) จัดการภายในศูนยพักพิงชั่วคราว ใหกําหนดผูรับผิดชอบภายในศูนยพักพิง
ชั่วคราว ตามโครงสรางแผนการบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว ไดแก ผูจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว ซ่ึงอาจ
เปนไดท้ังหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูนำชุมชน หรือผูอำนวยการโรงเรียน (กรณีโรงเรียน
เปนศูนยฯ) ท้ังนี้ ศูนยพักพิงชั่วคราวอาจมีโครงสรางภายในแบงเปนฝายปฏิบัติการและฝายอำนวยการตาม
ความเหมาะสม  
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(4.3.4) ใหมีการบริหารจัดการขอมูลผูอพยพ โดยมีการเก็บบันทึกขอมูลท่ีจำเปน 
ประกอบดวย ขอมูลประชากร ขอมูลสวนบุคคล และขอมูลดานธุรการ โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
เปนหนวยงานหลักในการจัดทำแผนบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว 
 )4. 4( แผนบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)  

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

 

แผนภาพท่ี 4-1 องคประกอบสำคัญของระบบการเตือนภัย 

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

    (1) การเฝาระวัง ติดตามสถานการณ 
1) จัดชุดเฝาระวังและติดตามสถานการณ เพ่ือทำหนาท่ีเฝาระวัง      

และติดตามสถานการณขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนตลอด 24 ชั่วโมง 
พรอมท้ังประสานการปฏิบัติกับกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขางเคียง 
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2) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณธรรมชาติ ขอมูล
สถานการณและการแจงขาว การเตือนภัยจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป          
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุทกศาสตร       
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมท้ังสื่อตางๆ เพ่ือรวบรวมขอมูล วิเคราะห เฝาระวัง ประเมิน
แนวโนมการเกิดภัย 

3) จัดทีมประชาสัมพันธ เพ่ือใหขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบ
ถึงระยะเวลา ภาวะท่ีจะคุกคาม (อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน) เปนระยะๆ เพ่ือปองกันความตื่นตระหนก     
และความสับสนในเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึน และใหความสำคัญกับผูท่ีตองชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ เชน ผูพิการ 
ท้ังนี้ ความถ่ีของการแจงขาวเตือนภัยข้ึนอยูกับแนวโนมการเกิดภัย 

4) จัดใหมีอาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังและติดตามสถานการณ
ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง และแจงขาว เตือนภัยระดับชุมชน ทำหนาท่ีติดตาม เฝาระวังปรากฏการณ
ธรรมชาติท่ีมีแนวโนมการเกิดภัย แจงขาว เตือนภัยแกชุมชน และรายงานสถานการณใหกองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดโดยใชระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจง
เตือนภัยของชุมชน 

การติดตามขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณท่ีอาจสงผลใหเกิดสาธารณภัย รวมท้ัง
ทำหนาท่ีเฝาระวัง ใหขอมูลขาวสารแกประชาชน โดยกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  องคการ
บริหารสวนตำบลโคกสะอาด แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร วิเคราะห และประเมินสถานการณจากขอมูลขาวสารท่ี
ไดรับและตรวจสอบขอเท็จจริงของขอมูล เพ่ือตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 

รายงานสถานการณภัยและผลการปฏิบัติใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทา         
สาธารณภัยอำเภอและจังหวัดทราบเปนระยะๆ เพ่ือประสานและสนับสนุนการปฏิบัติรวมกัน 

(2) การแจงเตือนลวงหนา 
  เปนการแจงขอมูลขาวสารท่ีบงชี้วา มีแนวโนมท่ีจะเกิดสาธารณภัยข้ึนใน

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

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

 คาดการณระยะเวลา และบริเวณพ้ืนท่ีท่ีจะเกิดสาธารณภัย 
 ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนและความยาวนานของภัย (ระยะเวลา) 
 แนวทางการปฏิบัติตนของสวนราชการ หนวยงาน และประชาชน 

ในการปองกันตนเองใหปลอดภัยจากสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน ท้ังนี้ ใหนำแนวทาง มาตรการ และข้ันตอนการ
ปฏิบัติจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไปมาเปนแนวทางในการปฏิบัติดวย 

 การเตรียมความพรอมรับมือ เชน อาหาร น้ำด่ืม ยารักษาโรค  เปนตน 
 ท้ังนี้ ระยะเวลาในการแจงเตือนลวงหนาข้ึนอยูกับสถานการณและประเภทของ
สาธารณภัย เชน ดินโคลนถลม  /น้ำปาไหลหลากอาจมีระยะเวลาในการแจงเตือน  1-2 วัน ในขณะท่ีธรณีพิบัติภัยสึนามิ

จะมีระยะเวลา  1-2 ชั่วโมงในการแจงใหอพยพ  โดย องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดกำหนดวิธกีารแจงเตือนภัย 
ดังนี้  
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       (1) แจงเตือนผานหนวยงาน โดยใชกลไกระบบการบริหารราชการแจงเตือน        
ผานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก เทศบาล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึง การปกครองทองท่ี ไดแก กำนัน      
และผูใหญบาน หนวยชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัยผานหนวยงานระดับตางๆ ไปสูระดับพ้ืนท่ี ใหกับกลุม       
ผูไดรับผลกระทบ และประชาชนท่ัวไป 
      (2) แจงเตือนประชาชนโดยตรง โดยผานทางสถานีโทรทัศน วิทยุชุมชน วิทยุ
สมัครเลน โทรสาร โทรศัพทมือถือ หอกระจายขาว หอเตือนภัย เสียงตามสาย ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน โทรโขง 
นกหวีด หรือสัญญาณเสียงท่ีกำหนดใชเปนสัญญาณเตือนภัยประจำหมูบานหรือตำบล  หรือแอพพลิเคชั่นไลน (Line) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
4  รับมือและอพย หากคาดวาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจะสงผลกระทบ      ตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนใน
พ้ืนท่ี ใหผูอำนวยการทองถ่ินสั่งการใหอพยพไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัย หรือพ้ืนท่ีท่ีหนวยงานราชการ มูลนิธิ องคกร 
หรือเอกชนไดจัดเตรียมไว โดยกำหนดแนวทางและข้ันตอนการปฏิบัติ รวมท้ังแผนเผชิญเหตุ สำหรับสวน
ราชการ หนวยงาน และองคกรเอกชน ในการรับมือกับสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน โดยจะประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ในพ้ืนท่ี เชน ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต กองกำลังทหารเปนหนวยงานสนับสนุนทรัพยากร 
ยานพาหนะ เครื่องมือพิเศษ ท้ังนี้ หากเกินศักยภาพท่ีจะรับมือกับสถานการณได ใหรายงานกองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอทราบทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการแจงเตือนภัย 

แจงแจงเตือนประชาชนโดยตรง โดยผานทาง
สถานีโทรทัศน วิทยุชุมชน วิทยุสมัครเลน โทรสาร 
โทรศัพทมือถือ หอกระจายขาว 

-  สถานีวิทยุกระจายเสียง /สถานีโทรทัศน 

-  วิทยสมัครเลน โทรศัพทมือถือ /โทรสาร 

   

   

    

 

าแจงเตือนโดยการประชาสัมพันธผานผูนำชุมชน 
     

-  สวนราชการภายในอำเภอ 

-   องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ี 
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แผนภาพกระบวนการแจงเตือนภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 4 - 2 : กระบวนการแจงเตือนภัย 

  
(4.5.3) แนวทางปฏิบัติพัฒนาและเช่ือมโยงระบบการแจงเตือนของคนและชุมชนในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย เพ่ือทำ
ใหการเตือนภัยมีความแมนยำ นาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

    (1 ) นำเทคโนโลยี  นวัตกรรม มาใชในการพยากรณ  คาดการณ  ติดตาม
สถานการณการเกิดสาธารณภัย 

      เฝาระวัง 

ติดตาม    

        สถานการณ 

ชีวิตและ

ทรัพยสิน

ของ

ประชาชน 

  การแจงเตือน

ลวงหนา 
      การแจงเตือน

ภัย 

   การรับมือ 

    และอพยพ 

• เฝาระวังสถานการณ 

  สาธารณภัย 

• เฝาระวังการ  

  เปลี่ยนแปลงของ

สภาพ 

  อากาศ 

• เฝาระวังระดับน้ำใน 

  เข่ือน การระบายน้ำ 

• เฝาระวังระดับน้ำใน   

  แมน้ำ 

• ติดตามระดับน้ำใน

คลอง  

• ติดตาม

ระดับน้ำทะเล 

• สงขอมูลเขา

คลังขอมูล 

  และแลกเปลี่ยน

ขอมูล 

• หนวยปฏิบัติเตรียม  

  ความพรอมเตรียม 

  ประชาชน 

 

 

 

 

 

• หนวยงานเฝาระวัง 

  วิเคราะหขอมลู 

• ประเมินความเสีย่ง

ภัย 

• สงผลวิเคราะหเขา 

  คลังขอมูล 

• คาดวามีผลกระทบ

ให 

  ขอมูลแกประชาชน

และ 

  หนวยปฏิบัต ิ

• หนวยปฏิบัติแจง

เตือน 

  ภัยลวงหนาคูขนาน 

• ใหกองอำนวยการ 

  ปองกันและบรรเทา 

  สาธารณภัย อปท.  

  จัดตั้งศูนยปฏิบัติการ   

  ฉุกเฉิน อปท. 

 

 

 

 

 

• คาดวาผลกระทบ

รุนแรง  
  Command Center  

  สงใหแจงเตือนภัย 

• แจงเตือนประชาชน

ผาน 

  สื่อและเครื่องมือ  

  อุปกรณสื่อสารตางๆ  

• แจงเตือนหนวย

ปฏิบัติ  

  หนวยปฏิบัติแจง

เตือน 

  คูขนาน 

• ประสานภาค

เครือขาย  

  เตรียมทรัพยากร 

• ตั้งศูนยพักพิง 

• การแจงยกเลิกการ

แจง 

  เตือนภัย 

 

 

 

 

 

• อพยพ 

• บริหารจัดการ 

  ศูนยพักพิง 

• การรายงาน

สถานการณ 

• การจัดการในภาวะ 

  ฉุกเฉินตามแผน

อพยพ 

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

    (3) จัดวางระบบสื่อสารหลัก อยางนอย 2 ระบบ และระบบสื่อสารสำรอง 
    ระบบสื่อสารหลักท่ีกำหนดไว คือ ....................................................... 
    ระบบสื่อสารสำรองท่ีกำหนดไว คือ .................................................... 

    (4) เตรียมความพรอมและสรางความตระหนัก รวมถึง ใหประชาชนมีการรับรู
และเขาใจความเสี่ยงจากขอมูลท่ีไดรับ โดยจัดใหมีการฝกอบรม เชน อาสาสมัครแจงเตือนภัยในตำบล           
และหมูบาน เพ่ือเสริมสรางความเขาใจเก่ียวกับระบบเตือนภัยท่ีมีความแตกตางกันของภัยแตละประเภท เปนตน  
    (5) จัดใหมีการฝกกระบวนการระบบเตือนภัยเพ่ือเปนการทดสอบแผนปฏิบัติการ 
แผนเผชิญเหตุ ข้ันตอน เครื่องมือ อุปกรณ และความพรอมของประชาชนท้ังในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล 
หมูบาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 (4.5.4) แนวทางปฏิบัตเิผยแพรขอมูลขาวสาร ใหนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนในรูปแบบ
ตางๆ เชน  แผน ท่ี เสี่ ยงภั ย แอพพลิ เคชั่น  จัดทำ Web Service ในการนำเสนอขอมูลและ Mobile 
Application เพ่ือเปนชองทางในการใหบริการขอมูล และแจงเตือนภัยใหแกประชาชน และกลุมเปราะบาง   
ผานสมารทโฟน (Smart Phone) หรือแท็บเล็ต (Tablet) หรือระบบอ่ืนท่ีสามารถเขาถึงไดโดยงาย 
 (4.6) เตรียมความพรอมดานทรัพยากรสาธารณภัย 
          (4.6.1) จัดทำแผนและข้ันตอนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใช           
และยานพาหนะ เพ่ือใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
  (4.6.2) จัดใหมีสิ่งของสำรองจายเพ่ือการชวยเหลือผูประสบภัย ไดแก อาหาร เสื้อผา 
เครื่องนุงหม เต็นท ท่ีพักชั่วคราว ยารักษาโรค อุปกรณเครื่องใชท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิต เครื่องจักรกล         
สาธารณภัย อุปกรณเครื่องมือพิเศษสำหรับแตละประเภทภัย วัสดุสิ้นเปลือง รวมท้ังสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ  
  (4.6.3) จัดใหมีการระดมทรัพยากรอ่ืน ๆ เชน คน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี 
ขอมูลสาธารณภัย รวมถึงผูเชี่ยวชาญพิเศษ การเตรียมความพรอมดานทรัพยากรเพ่ือเปนการสรางความเปนหุนสวน
รวมกันของทุกหนวยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน องคกรท่ีไมแสวงหาผลกำไร และมูลนิธิตาง ๆ  
                                (4.6.4) บูรณาการระดมทรัพยากรจากหลายหนวยงานใหมีความพรอมรับมือกับ          
สาธารณภัย ไดแก การประเมินความตองการในการใชทรัพยากรในแตละประเภทภัย การประมาณทรัพยากร        
ท่ีจำเปนตองใช การตรวจสอบสถานะความพรอมใชของทรพัยากร การบำรุงรักษา การฝกทักษะความชำนาญ
ในการใชงานอุปกรณและระบบตาง ๆ การจัดทำฐานขอมูลบัญชีทรัพยากร การวางระบบการจัดสรรทรัพยากร 
รวมท้ังระบบการระดมสรรพกำลัง การวางแผนระบบโลจิสติกส และการจัดทำคูมือปฏิบัติงาน 
  (4.6.5) จัดทำคำของบประมาณเพ่ือการปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม 
การเผชิญเหตุและการจัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการฟนฟูอยางยั่งยืน 
 
 

เปนการมุงเนนบทบาทการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในฐานะหุนสวนในการปองกันและบรรเทา    
สาธารณภัย ดวยการกำหนดบทบาทของแตละภาคสวนใหมีความชัดเจน เพ่ือสรางการรับรูบทบาท ภารกิจ      
และความรูสึกในความเปนสวนหนึ่งของการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยรวมกัน โดยเปดโอกาสให “รวมคิด       
รวมตัดสินใจ รวมทำ รวมแกปญหา” ตามวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซ่ึงเปนแนวทางในการนำ
เรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขาสูกระแสหลักในการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศ (Mainstreaming 

กลยุทธ์ท่ี 3  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสร้างความเป�นหุ้นส่วนในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
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Disaster Risk Reduction into Development) และเสริมสรางความเขมแข็งหรือภูมิคุมกันใหแกชุมชน 
สังคม และประเทศตอไป  

ท้ังนี้องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดไดกำหนดนโยบายการสรางความเปนหุนสวนในการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเปนนโยบายสำคัญของจังหวัด โดยขับเคลื่อนการบูรณาการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยใหนำไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมรวมท้ังใหความสำคัญในการวางแผน และจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานดังนี้ 
 (1) แนวทางปฏิบัติในการกำหนดใหเปนนโยบายสำคัญของทองถิ่น 
 1.1)สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในฐานะหุนสวนในการลดความเสี่ยง        
จากสาธารณภัย ไดแก การรวมจัดทำแผนปฏบิัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และระบุแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน            
และสนับสนุนความเปนหุนสวนระหวางรัฐรวมกับเอกชน ในกระบวนการวางแผน และข้ันตอนการจัดสรร
งบประมาณ 
 1.2)สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณสำหรับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเผชิญเหตุ               
และการฟนฟู เชน งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร เปนตน 
 1.3) สรางความเขมแข็งในการประสานงานระหวางหนวยงาน และการสรางความรวมมือ
ระหวางภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 
 1.4) จัดทำแผนรองรับการดำเนินภารกิจการใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่องเม่ือเกิด          
สาธารณภัยข้ึน เพ่ือเปนการเรงใหการดำเนินงานหรือการใหบริการแกประชาชนกลับมาใหเหมือนภาวะปกติ 
 1.5) สงเสริมและสนับสนุนโครงการความรวมมือภาครัฐและเอกชนโดยการใหเอกชนเขามา          
มีสวนรวมกับภาครัฐในการจัดสราง ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการข้ันพ้ืนฐาน 
รวมถึงการใหบริการท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ ใหแกประชาชนภายใตกรอบความเสี่ยงและระยะเวลาท่ีกำหนด          
เชน จัดทำบันทึกขอตกลงระหวางภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาครัฐในการนำนโยบายการลดความเสี่ยง   
จากสาธารณภัยไปสูการปฏิบัติ 

(2) แนวทางปฏิบัติในการรวมเปนหุนสวนในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยของชุมชน 
       ชุมชนมีบทบาทสำคัญเปนอยางมากในการเตรียมความพรอมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

เนื่องจากชุมชนตองอาศัยอยูในพ้ืนท่ีของตนซ่ึงมีความเสี่ยง หากชุมชนไดรับการพัฒนาศักยภาพรวมท้ัง           
มีภูมิปญญาทองถ่ินในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ก็สามารถทำใหชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย      
หรือฟนตัวจากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีแนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยง    
สาธารณภัยของชุมชน ดังนี้ 

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

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ 

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

5.1 แนวคิดการจัดการในภาวะฉกุเฉิน 
 5.1.1 มาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
        ใหมีการจัดการในภาวะฉุกเฉินภายใตรูปแบบ ระบบ และความเขาใจท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 
เพ่ือใหการจัดการสาธารณภัยสามารถเชื่อมตอพ้ืนท่ีและภารกิจของหนวยงานตางๆ ไดทันที โดยการนำระบบ
การบัญชาการเหตุการณมาบังคับใชกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีเขาปฏิบัติการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 

 5.1.2 เอกภาพการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
ใหมีการกำหนดลำดับการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน ระหวางหนวยงานตาง ๆ วาจะรับหนาท่ีและ

ภารกิจจากผูใด หนวยงานใดเปนหนวยงานหลักในการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน หนวยงานใดทำหนาท่ี
สนับสนุน รวมท้ังมีการแบงความรับผิดชอบตอสถานการณดวยการกำหนดแนวทางปฏิบัติ )ตถุประสงควั (  
กลยุทธ  /ยุทธวิธีท่ีชัดเจน ซึ งจะทำใหเจาหนาท่ีจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเขารวมในการเผชิญเหตุสาธารณภัย 
ท่ีเกิดข้ึนสามารถปฏิบัติงานไดเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางรวดเร็ว ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 

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

5.2 เปาประสงค 
5.2.1 เพ่ือยกระดับมาตรฐานระบบจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยาง มีมาตรฐาน ยืดหยุน 

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

(1) แนวทางปฏิบัติในการแจงเตือนภัยของหนวยงานภาครัฐในการจัดการสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดไดกำหนดแนวทางปฏิบัติในการแจงเตือนภัยของหนวยงาน

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

 

สีแดง  หมายถึง  สถานการณอยูในภาวะอันตรายสูงสุด ใหอาศัยอยูแตในสถานท่ีปลอดภัย
หรือตองอพยพไปยังสถานท่ีปลอดภัย และปฏิบัติตามขอสั่งการ 

สีสม  หมายถึง  สถานการณอยู ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจาหนาท่ีกำลังควบคุม
สถานการณ ใหอพยพไปยังสถานท่ีปลอดภัย และปฏิบัติตามแนวทางท่ี
กำหนด 

สีเหลือง หมายถึง   สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโนมท่ีสถานการณจะ
รุนแรงมากข้ึน ใหจัดเตรียมความพรอมรับสถานการณ และปฏิบัติตาม
คำแนะนำ 

สีน้ำเงิน หมายถึง   สถานการณอยูในภาวะเฝาระวัง ใหติดตามขอมูลขาวสารอยางใกลชิด 

สีเขียว หมายถึง  สถานการณอยูในภาวะปกติ ใหติดตามขอมูลขาวสารเปนประจำ  

  (2) แนวทางปฏิบัติในการจัดการเม่ือเกิดสาธารณภัยตามพระราชบัญญัตปิองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย พ .ศ .2550  
 2.1) เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตำบลโคก
สะอาดดำเนินการดังนี้ 
  2.1.1) เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตองคการบริหารสวนตำบลโคก
สะอาดใหเปนหนาท่ีของผูอำนวยการทองถ่ินของ องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดเขาดำเนินการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และใหแจงผูอำนวยการอำเภอ.... และผูอำนวยการจังหวัด.... ทราบทันที 
  2.1.2) กรณีท่ีพ้ืนท่ีท่ีเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยอยูในความรับผิดชอบของ
ผูอำนวยการทองถ่ินหลายคน ผูอำนวยการทองถ่ินคนหนึ่งคนใดจะใชอำนาจหรือปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอนก็ได  
แลวใหแจงผูอำนวยการทองถ่ินอ่ืนทราบโดยเร็ว  

กลยุทธ์ท่ี 1 สร้างมาตรฐานการจัดการในภาวะฉกุเฉินอย่างมีเอกภาพ  
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  2.1.3) กรณีผูอำนวยการทองถ่ินมีความจำเปนตองไดรับความชวยเหลือจาก
เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐท่ีอยูนอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่ของตน ให
แจงใหผูอำนวยการอำเภอ หรือผูอำนวยการจังหวัดแลวแตกรณี เพ่ือสั่งการโดยเร็วตอไป 
  2.1.4) ผูอำนวยการในเขตพ้ืนท่ีท่ีติดตอหรือใกลเคียงมีหนาท่ีสนับสนุนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแกผูอำนวยการซ่ึงรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียงนั้น 
  2.1.5) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน เจาพนักงานท่ีประสบเหตุมีหนาท่ีตองเขาดำเนินการ
เบื้องตนเพ่ือระงับภัยนั้น แลวรีบรายงานใหผูอำนวยการทองถ่ินเพ่ือสั่งการตอไป และในกรณีจำเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได 
ใหเจาพนักงานมีอำนาจดำเนินการใดเพ่ือประโยชนในการคุมครองชีวิตหรือปองกันอันตรายท่ีจะเกิดแกบุคคลได 
  2.1.6) กรณีเจาพนักงานจำเปนตองเขาไปในอาคาร หรือสถานท่ีท่ีอยูใกลเคียงกับ
บริเวณท่ีเกิดสาธารณภัยเพ่ือทำการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหกระทำไดตอเม่ือไดรับอนุญาตจาก
เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีแลว เวนแตไมมีเจาของหรือผูครอบครองอยูในเวลานั้น หรือเม่ือมี
ผูอำนวยการอยูดวย และหากทรัพยสินนั้นเปนสิ่งท่ีทำใหเกิดสาธารณภัยไดงาย ใหเจาพนักงานมีอำนาจสั่งให
เจาของหรือผูครอบครองขนยายทรัพยสินออกจากอาคารหรือสถานท่ีดังกลาวได หากเจาของหรือผูครอบครอง
ไมปฏิบัติตามคำสั่ง ใหเจาพนักงานมีอำนาจขนยายทรัพยสินนั้นไดตามความจำเปนแกการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยเจาพนักงานไมตองรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกลาว 
  2.1.7) ใหผูอำนวยการในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบสำรวจความเสียหายท่ีเกิดข้ึน และทำ
บัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสินท่ีเสียหายไวเปนหลักฐาน พรอมท้ังออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไว
เปนหลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู 
  2.1.8) ในกรณีท่ีเกิดสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง )ระดับ 4  (นายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอำนาจสั่งการผูบัญชาการ ผูอำนวยการ หนวยงานของรัฐ และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหดำเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมตลอด
ท้ังใหความชวยเหลือแกประชาชน โดยมีอำนาจเชนเดียวกับผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ และผูอำนวยการแตละระดับ 

  (3) แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งองคกรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
 3.1) การจัดตั้งองคกรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด 

ทำหนาท่ี เปนกลไกท่ี เปน ศูนยกลางการปฏิบัติ ในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
)Emergency Operation Centre : EOC  (เพ่ือใหการวิเคราะห ประเมิน ประสานงาน และปฏิบัติภารกิจตางๆ 
ท่ี เก่ียวของในการจัดการเหตุการณหนึ่ งๆ ในภาวะฉุกเฉินมีความเปนเอกภาพ  โดยมีองคประกอบ                 

และโครงสรางภายในองคกรท่ีจำเปน เหมาะสม และสอดคลองกับภารกิจระดับการจัดการสาธารณภัย         
ของประเทศในแตละระดับ เพ่ือใหเกิดความคลองตัว มีความยืดหยุน และมีประสิทธิภาพ  
    ท้ังนี้ เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทา        
สาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดจัดต้ังศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน )ศ ปก .อ ปท .(  ข้ึน โดยมี
ผูอำนวยการทองถ่ินเปนผูควบคุมและสั่งการ เพ่ือทำหนาท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับ
เขาสูภาวะปกติ      พรอมท้ังประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และประสาน
ความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการสาธารณภัยทุกข้ันตอน หากในกรณีไมสามารถควบคุมสถานการณสา
ธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลำพัง ใหขอรับ การสนับสนุนจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดในเขตพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง) และ/หรือ กองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 
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    (3.2) โครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น องคการบริหารสวนตำบลโคก
สะอาด 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 5-1 : โครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น 

หมายเหตุ : โครงสรางดังกลาวสามารถปรับไดตามความเหมาะสมกับสถานการณโดยยึดหลักมาตรฐาน 
เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุนของโครงสรางองคกรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

 (3.2) บทบาทหนาท่ีภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวน
ตำบลโคกสะอาดมีดังนี้ 

(3.2.1) คณะท่ีปรึกษา/ผูเช่ียวชาญ มีหนาท่ี ใหขอเสนอแนะ คำแนะนำ ขอมูล 
ทางวิชาการ การสังเคราะหแนวโนมสถานการณ และเทคนิคการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับเหตุการณสาธารณภัย 
ท่ีเกิดข้ึน โดยใหคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเปนสำคัญ พรอมท้ังปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ี
ผูอำนวยการทองถ่ินเห็นสมควร 

(3.2.2) ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม มีหนาท่ี ประสานขอมูลเหตุการณกับสวน
ตางๆเพ่ือสื่อสารและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชนและสื่อมวลชน รวมท้ังปฏิบั ติการ         
ทางจิตวิทยามวลชน  
   (3.2.3) สวนปฏิบัติการ มีหนาท่ี ปฏิบัติการลดอันตรายท่ีเกิดข้ึนโดยเร็ว โดย
รักษาชีวิตและปกปองทรัพยสิน เขาควบคุมสถานการณ  ฟนฟูสูสภาวะปกติ คนหาและกูภัย กูชีพ 
รักษาพยาบาล การแพทยและสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบรอย การจราจร ผจญเพลิง โครงสรางพ้ืนฐาน 
สารเคมี        และวัตถุอันตราย กัมมันตรังสี สงกำลังบำรุง การขนสง อพยพ และบริหารจัดการผูเสียชีวิต  

ท่ีปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

ศูนย์ประสานการปฏิบัติ 

ศูนย์ข้อมลูประชาสัมพันธ์ร่วม 

ส่วนปฏิบัติการ ส่วนอำนวยการ ส่วนสนับสนุน 

ผู้อำนวยการท้องถิ่น 

พ้ืนท่ี 

กลุ่มภารกิจ 

หน่วย

 
หน่วยทรัพยากร 

หน่วยเอกสาร 

แผนกการเงิน แผนกบริการ แผนกสนับสนนุ 

หน่วยจัดหา 

สิ่งอปกรณ์ 

หน่วยสนับสนนุ

ภาคพ้ืน 

หน่วยสถานท่ี 
หน่วยพัสดุ 

หน่วยจัดซ้ือ จัดจ้าง 

หน่วยการเงิน บัญชี 

หน่วยเสบียง 

หน่วยแพทย์ 

หน่วยสื่อสาร 
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     (3.2.4) สวนอำนวยการ มีหนาท่ี ติดตามสถานการณ  วิ เคราะหแนวโนม
สถานการณ  แจงเตือนภัย รวบรวม ประสานขอมูล และประเมินความตองการและความจำเปนในการ
สนับสนุนทรัพยากร ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใชขอมูลท่ีไดรับจาก
สวนปฏิบัติการเปนฐานดำเนินการ พรอมท้ังใหการสนับสนุนสถานท่ีปฏิบัติงานแกกองอำนวยการปองกัน      
และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบล
โคกสะอาดฯลฯ  
     (3.2.5) สวนสนับสนุน มีหนาท่ี ดังนี้ 
                (5.1) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ดานท่ีจำเปน เพ่ือใหการ
จัดการในภาวะฉุกเฉินดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว พ้ืนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย 
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การฟนฟู และงานชุมชน 
               (5.2) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในดานงบประมาณ การเงิน      
และการบัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ 
    ท้ังนี้  การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบั ติการฉุกเฉินทองถ่ินรายละเอียดตาม    
แผนภาพท่ี 5-2 : (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน 
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- ผูเชี่ยวชาญดานการกูชีพกูภัย  
- ผูอำนวยการโรงเรียนในพื้นที ่
- ผูนำชุมชน เชน ปราชญชาวบาน 
- ฯลฯ 
 

ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพท่ี 5-2 : (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น 
 

หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินปรับไดตามความเหมาะสม ข้ึนอยูกับ
สถานการณและความรุนแรงของสาธารณภัย และตามท่ีผูอำนวยการทองถ่ินเห็นสมควร เพ่ือประโยชนในการ
บริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
 
 

ผูอำนวยการทองถิ่น 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหาร

 

สวนปฏิบัติการ 

- รองนายก คนท่ี ............ 
- ฝายปองกันและรักษาความ

สงบเรียบรอย 
- กองชาง/สวนโยธา 
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตำบล 
- กำนัน 
- ผูใหญบานหมูท่ี............. 
- สมาชิกสภา เทศบาล/อบต. ... 
- อาสาสมัครตางๆ  เชน      

อปพร. /ตำรวจบาน /อสม. 
- ผูนำชุมชน 

 

                   ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

 

สวนสนับสนุน สวนอำนวยการ 

- ปลัดเทศบาล................. 
/ปลัด อบต............….. 

- สำนักปลัดเทศบาล/อบต. ...... 
- ผูใหญบานหมูท่ี............. 
- สมาชิกสภา เทศบาล/อบต. ... 
- อาสาสมัครตางๆ  เชน      

อปพร. /ตำรวจบาน /อสม. 
- ผูนำชุมชน 

 

ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- รองนายก คนท่ี ............ 
- กองสวัสดิการและสังคม 
- สำนักการศึกษา 
- กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
- กองคลัง 
- ผูใหญบานหมูท่ี............. 
- สมาชิกสภา เทศบาล/อบต. ..... 
- อาสาสมัครตางๆ  เชน อปพร. 

/ตำรวจบาน /อสม. 
- ผูนำชุมชน 

ฯลฯ 

 

 

- กองวิชาการและแผนงาน 
(เทศบาล) 

- สำนักปลัด อบต.  
(งานประชาสัมพันธ) 

  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 (4) แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยและการประกาศเขตใหการ
ชวยเหลือผูประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
  4.1) การประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย  
          กรณีเกิดสาธารณภัยตามนิยามของมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา       
สาธารณภัย พ .ศ .2550  ซ่ึงปรากฏชัดเปนท่ีทราบโดยท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีนั้น ใหมีการประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบ   
สาธารณภัยทันที หรือในกรณีเพ่ือประโยชนตอการจัดการสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีดังกลาวตามขอเท็จจริงท่ีปรากฏ 

รับผิดชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยในเขต กทม. 

(มาตรา 32) 

 

แผนภาพท่ี 5-3  การกำหนดบุคคลผู้มีอำนาจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

                     

 

 

สา

ธารณ

ภัย 

ควบคุมและกำกับการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยทัว่

ราชอาณาจักร (มาตรา 13) 

ควบคุมและกำกับการปฏิบัติหน้าที่ของ ผอ./รอง ผอ./ผช.ผอ. 

เจ้าพนกังาน และอาสาสมัคร ไดท้ั่วราชอาณาจักร (มาตรา 

14) 

รับผิดชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจงัหวัด 

(มาตรา 15) 

ช่วยเหลือ ผอ.จังหวดั และปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นตามที่ ผอ.จว.
มอบหมาย (มาตรา 18) 

ช่วยเหลือ ผอ.กทม. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ

ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ผอ.กทม.มอบหมาย (มาตรา 35) 

รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสา-

ธารณภัยในเขตของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือ ผอ.กทม. ตามที่

ได้รับมอบหมาย (มาตรา 36) 

 

รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา-       

สาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตนและมีหน้าที่ช่วยเหลือ ผอ.

ท้องถิ่น ตามที่ไดร้ับมอบหมาย (มาตรา 20) 

 

รับผิดชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของ

ตนและมีหน้าที่ช่วยเหลือ ผอ.จว./ผอ.อ. ตามที่ได้รับ

   

นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีท่ีได้รับ

 

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แห่งชาติ (รมว.มท.) 

รองผู้บัญชาการ (ปมท.) 

ผู้อำนวยการกลาง (อ.ปภ.) 

ผอ.จังหวัด (ผวจ.) 

รอง ผอ.จังหวัด (นายก อบจ.) 

ผอ.กทม. (ผว.กทม.) 

รอง ผอ.กทม. (ปลัด กทม.) 

ผู้ช่วย ผอ.กทม. (ผอ.เขต) 

ผอ.อำเภอ. (นายอำเภอ) 

ผอ.ทอ้งถิน่ 

  

ผช.ผอ.ท้องถิ่น 

  

สาธารณภัย 

 

สั่งการให้

ดำเนินการ

อย่างหน่ึง

อย่างใดเพ่ือ

ป้องกันและ

บรรเทา    

สาธารณภัย 

/  

ให้ความ

ช่วยเหลือ

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีท่ี

กำหนด  

(มาตรา 31) 

รับผิดชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอำเภอ

ของตน และช่วยเหลือ ผอ.จว. ตามที่ได้รับมอบหมาย (มาตรา 

19) 

ช่วยเหลือผู้บัญชาการ มอีำนาจบังคับบัญชาและส่ังการ ตามที่

ผู้บัญชาการมอบหมาย (มาตรา 13) 
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และใชเปนหลักฐานยืนยันถึงขอเท็จจริงเก่ียวกับสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหสวนราชการ หนวยงาน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชน สามารถดำเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยไดตามระเบียบกฎหมาย   
ท่ีเก่ียวของก็สามารถออกประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยได โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
       (4.1.1) เม่ือเกิดเหตุสาธารณภัยในพ้ืนท่ีใดใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอและหรือกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล/องคการบริหารสวนตำบล ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและรายงานสถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด.... ทราบ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบภัย 
     (4.1.2) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนและสงผลกระทบตอสาธารณชน และกอใหเกิดอันตราย     
ตอชีวิต รางกาย หรือกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน ในพ้ืนท่ี ใหผูอำนวยการจังหวัด
ประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบภัยสาธารณภัยตามดุลพินิจ โดยมีแนวทางการประกาศ ดังนี้ 

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

ความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน 
เพ่ือประโยชนในการจัดการสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ี กำหนดใหมีการออกประกาศเขตพ้ืนท่ี

ประสบสาธารณภัยไดตามดุลยพินิจ เพ่ือใหสวนราชการ หนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน 
สามารถใหความชวยเหลือผูประสบภัยไดตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

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

 

ท้ังนี้ ผูประสบภัยอาจขอใหมีหนังสือรับรองพ้ืนท่ีประสบภัย ท้ังท่ีเปนบุคคล และนิติบุคคลได โดยให
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดรูปแบบ แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย 
และหนังสือรับรองผูประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
  4.2) การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
    ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน มีวัตถุประสงคเพ่ือใหสวนราชการนำเงินทดรองราชการมาใชจายในการใหความชวยเหลือหรือ
สนับสนุนการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติเปนกรณีเรงดวนตามความจำเปนและเหมาะสม เม่ือเกิดภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินข้ึนในทองท่ีหนึ่งทองท่ีใด โดยมุงหมายท่ีจะบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาของผูประสบภัย
พิบัติ แตมิไดมุงหมายท่ีจะชดใชความเสียหายใหแกผูใด ซ่ึงการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติใหถือปฏิบัติ
ตามระเบียบและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

เม่ือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดข้ึนในทองท่ีใด ใหผูมีอำนาจดำเนินการประกาศใหทองท่ีนั้น        
เปนเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ดังนี้ 
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พ้ืนท่ี ผูมีอำนาจ 

กรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

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

 การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตองกำหนดพ้ืนท่ี 
และระยะเวลาของการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัตินั้นดวย ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ     
และเง่ือนไขท่ีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 (5)  แนวทางปฏิบัติในการตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัย 
                      ใหผูบัญชาการหรือผูอำนวยการใชเกณฑหรือเง่ือนไขดังตอไปนี้ ประกอบการพิจารณา
ยกระดับการจัดการสาธารณภัย ดังนี ้ 

เกณฑ /เง่ือนไข  ขอมูลท่ีใชระบุเง่ือนไข 
(1) พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีใชสอยในลักษณะตาง ๆ ท่ีไดรับผลกระทบ และความเสียหาย 

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

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

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

สำคัญ และเสนทางการให ความชวยเหลือ 
(3.3) การคาดการณการขยายตัวของภัย พ้ืน ท่ี ท่ีจะเสียหายตอไป  

ระยะเวลาท่ีการดำเนินกิจกรรมปกติที่ตองหยุดชะงัก ระยะเวลาท่ีตอง
ใชในการตอบสนองตอสถานการณ  และระยะเวลาท่ีตองชวยฟนฟู
เบื้องตน 

(4) ศักยภาพดานทรัพยากร ความสามารถในการปฏิบัติงานจากทรัพยากร 
(4.1) กำลังคน ท้ังของหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน พรอมท้ัง

อาสาสมัครหนวยตาง ๆ 
(4.2) เครื่องมือ อุปกรณ ยานพาหนะ และอุปกรณพิเศษตาง ๆ ท่ีตองใช

ตามแตลักษณะทางเทคนิคของภัย 
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เกณฑ /เง่ือนไข  ขอมูลท่ีใชระบุเง่ือนไข 
(4.3) ปจจัยยังชีพสำหรับแจกจายแกผูไดรับผลกระทบของหนวยงานหลัก 

และจากการสนับสนุนจากภาคีหลัก 
(4.4) แหลงท่ีมาและจำนวนเงินงบประมาณจากหนวยงานในพ้ืนท่ี 

(5) การพิจารณาตัดสินใจ
ของผูบัญชาการ /
ผูอำนวยการ 

ดุลยพินิจจากการประเมินสถานการณจากเง่ือนไขตาง ๆ 
(5.1) ขอบเขตการปกครอง 
(5.2) การประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัย 

 ท้ั งนี้  ให ใช เกณฑ เง่ือนไขทางดานพ้ืน ท่ี  /ประชากร /ความซับซอน/ศักยภาพดานทรัพยากร              
และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผูอำนวยการอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางประกอบกันเปนเกณฑในการ
นำเสนอเพ่ือยกระดับการจัดการสาธารณภัย 
 (6) แนวทางการปฏิบัติในการอพยพ 
        เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ีใด และการอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีนั้นจะเปน
อันตราย ใหผูมีอำนาจตามมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550             
มีอำนาจสั่งอพยพผูซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีนั้น ออกไปจากพ้ืนท่ีอยางเปนระเบียบ ท้ังนี้ ใหดำเนินการอพยพกอนเกิด      
สาธารณภัย และจัดใหมีกำลังเจาหนาท่ีเขารักษาความสงบเรียบรอย เพ่ือปองกันทรัพยสินของประชาชน      
โดยใหผูนำชุมชนและหนวยงานปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 
           (6.1) การอพยพเคล่ือนยาย 
       (6.1.1) การตัดสินใจอพยพ 
       (1) ในเขต องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดกำหนดใหนายก อบต.องคการ
บริหารสวนตำบลโคกสะอาด  ในฐานะผูอำนวยการทองถ่ิน หรือผูไดรับมอบหมายเปนผูตัดสินใจและควบคุม
การอพยพประชาชนออกจากพ้ืนท่ีประสบภัย โดยมีปลัดเทศบาล องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดในฐานะ
ผูชวยผูอำนวยการทองถ่ินเปนผูชวย 
    (2) ในเขตพ้ืนท่ีหมูบาน กำหนดใหผูใหญบานแตละหมูบานเปนผูตัดสินใจและ
ควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนท่ีประสบภัย โดยมีผูชวยผูใหญบานและสมาชิกสภา องคการบริหารสวน
ตำบลโคกสะอาดเปนผูชวย ทุกข้ันตอนการปฏิบัติตองประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณไปยังนายก 
อบต. องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดในฐานะผูอำนวยการทองถ่ิน เบอรโทรศัพท..................................... 
   (6.1.2) เม่ือไดรับขอมูลขาวสารแจงเตือน ใหแจงประชาชนตองเตรียมตัวไวใหพรอมสำหรับ      
การอพยพ โดยจัดเตรียมกระเปาท่ีมีของมีคา เงินสด เอกสารสำคัญ ของใชจำเปนสวนตัว ยารักษาโรค อาหาร 
น้ำดื่ม เทาท่ีจำเปน รวมท้ังดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวใหอยูในความสงบ กอนออกจากบานเรือนตองปด
บานเรือนใหมิดชิดท่ีสุดเทาท่ีจะทำได และเดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจำชุมชนโดยเร็ว 
   (6.1.3) หนวยอพยพ ตองศึกษาเสนทางท่ีจะเขาสูพ้ืนท่ีเปาหมาย และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะสำหรับการอพยพใหพรอมปฏิบัติหนาท่ีอยูตลอดเวลา รวมท้ังติดตอประสานงานกับผูนำชุมชนหรือ
ผูนำหมูบานทุกระยะ ประชาสัมพันธใหคำแนะนำในข้ันตอนการอพยพตอผูอพยพ  

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

(6.1.5) จัดใหมีสถานท่ีปลอดภัยและท่ีพักพิงชั่วคราวแกผูอพยพและเจาหนาท่ี โดยจัด
ระเบียบพ้ืนท่ีพักพิงใหเหมาะสมเปนสัดสวนและมีระบบสุขาภิบาล โดยให สำนักปลัดฯ เปนหนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 
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(6.1.6) การบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว และสนับสนุนกิจกรรมดานสังคม
สงเคราะห        เพ่ือการฟนฟูดานสังคมและจิตใจใหแกผูประสบภัย และผูประสบปญหาทางสังคม โดยใหโดย
ให สำนักปลัดฯ เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(6.1.7) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพ้ืนท่ีท่ีเกิดสาธารณภัยและพ้ืนท่ีใกลเคียง 
รวมท้ัง          จัดระเบียบการจราจรในพ้ืนท่ีพักพิงชั่วคราวเพ่ือรองรับการอพยพ เพ่ือเปนการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต   และทรัพยสินของประชาชนและสวนราชการ และสามารถดำเนินการอพยพเคลื่อนยาย 
เปนไปอยางมีระบบ สามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสูสถานท่ีปลอดภัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยให สำนักปลัดฯ เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(6.1.8) ใหความชวยเหลือผูอพยพในการขนยายทรัพยสินของใชในพ้ืนท่ีท่ีเกิดสาธารณภัย        
และพ้ืนท่ีใกลเคียงตามท่ีไดรับการรองขอ โดยให  สำนักปลัดฯ เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักหากไมเพียงพอ
ประสานหนวยงานทหารในพ้ืนท่ี 

(6.1.9) ใหมีการจัดทำทะเบียนเพ่ือตรวจสอบจำนวนผูอพยพและผูท่ียังติดคางในพ้ืนท่ี   
โดยให สำนักปลัดฯ เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(6.1.10) จัดใหมีการบริการดานการแพทยและสาธารณสุขในพ้ืนท่ีอพยพ โดยให รพ.สต. 
และโรงพยาบาลในเขตพ้ืนท่ี รวมกันดำเนินการ 

(6.1.11) จัดใหมีระบบการรักษาความสงบเรียบรอยของพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ โดยจัด
กำลังเจาหนาท่ีตำรวจและอาสาสมัครตามความเหมาะสม  

   (6.1.12) จัดใหมีเจาหนาท่ีประสานงานกับเจาหนาท่ีตำรวจในพ้ืนท่ีเพ่ือจัดกำลังดูแล
บานเรือนและทรัพยสินของผูอพยพเปนระยะๆ หากกำลังเจาหนาท่ีตำรวจไมเพียงพอ ใหใชกำลังสนับสนุนจาก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) หรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชน แตหากสถานการณลอแหลม
เสี่ยงตอการสูญเสียชีวิตหามเจาหนาท่ี/อาสาสมัครออกปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีเสี่ยงโดยเด็ดขาดจนกวา
สถานการณจะบรรเทาความรุนแรงลง และสามารถเขาไปตรวจในพ้ืนท่ีได โดยไมมีความเสี่ยง พรอมท้ังใหมี   
การประชาสัมพันธใหผูอพยพทราบสถานการณอยางตอเนื่องและท่ัวถึง 

 (6.1.13) จัดหาพ้ืนท่ีรองรับสำหรับการอพยพสัตวเลี้ยง โดยขอใหสำนักงานปศุสัตวอำเภอ
รวมกับ สำนักปลัดฯ ดำเนินการสำรวจ จัดทำบัญชี ประชาชนผูเลี้ยงสัตว และผูประกอบการ รวมท้ัง จัดเตรียม
ยานพาหนะ เครื่องจักรกล สำหรับใชในการอพยพ หากไมเพียงพอใหประสานงานหนวยงานท่ีมีเครื่องจักรกล 
ยานพาหนะ  
  (6.2) การยกเลิกสถานการณ 
  (6.2.1) ใหติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเนื่อง 
พรอมท้ังตรวจสอบขอมูลจากทุกแหลงจนแนใจ และมีการยืนยันความชัดเจนวาสถานการณคลี่คลายกลับ        
สูภาวะปกติแลว ใหผูอำนวยการทองถ่ินรายงานขอมูลใหผูอำนวยการอำเภอทราบ เพ่ือประกาศยุติสถานการณ
สาธารณภัยในพ้ืนท่ี และประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงสถานการณเปนระยะๆ เพ่ือปองกันความสับสน 
พรอมท้ัง ใหมีการยืนยันความชัดเจนถึงการยกเลิกสถานการณ และแจงใหผูอพยพเตรียมพรอมในการอพยพ
กลับสูพ้ืนท่ีอยูอาศัยตอไป 
  (6.2.2) เม่ือไดรับการยืนยันอยางชัดเจนจากผูอำนวยการทองถ่ิน ผูอำนวยการอำเภอ 
ตามลำดับ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหประกาศยุติสถานการณวาสาธารณภัยไดสิ้นสุดลงแลว ใหแจงขอมูล
ดังกลาวใหผูอพยพทราบเพ่ือเตรียมพรอมในการอพยพกลับสูท่ีตั้งตอไป 
  (6.2.3) เม่ือยกเลิกหรือปดศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินของ องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด
ใหสงมอบภารกิจท่ีตองดำเนินการตอใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามภารกิจของหนวยงานนั้นตอไป เพ่ือความ
ตอเนื่องในการปฏิบัติงาน 
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 6. 3 )การอพยพกลับ 
  เม่ือประชาชนไดรับแจงขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจนใหผูนำชุมชน          
หรือผูนำกลุมอพยพรีบแจงผูอพยพเพ่ือเตรียมความพรอมสำหรับการอพยพกลับและรอรับการแจงจุดอพยพกลับ   
โดยการจัดระเบียบและลำดับกอนหลังของการอพยพกลับอยางเปนระบบไปสู พ้ืน ท่ีอยูอาศัยเดิม              
พรอมท้ังประสานงานกับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 
 6.4) การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดแบงประเภทของสวนราชการ
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะอพยพมาอยูในพ้ืนท่ีปลอดภัยตามลำดับและความจำเปนเรงดวน พรอมท้ัง
กำหนดพ้ืนท่ีรองรับการอพยพสวนราชการ ครอบครัวสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวลวงหนา 
โดยการดำเนินการอพยพใหเปนไปตามแผนอพยพสวนราชการ เพ่ือใหสามารถบริการประชาชนไดตามปกติ 

  
 
     
 1) แนวทางปฏิบัติในการส่ือสารและโทรคมนาคม 
  (1) การเตรียมความพรอมดานการส่ือสารและโทรคมนาคม 
      การเตรียมความพรอมดานระบบและเครื่องมือสื่อสารองคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด
มอบหมายให.....................................เปนผูกำกับดูแลและใชงานความถ่ีวิทยุ.........................เพ่ือใชเปนความถ่ี
วิทยุกลางสำหรับติดตอประสานงานระหวางหนวยงานของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สำหรับการ
ประสานงาน  ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอ่ืนๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไมปกติ 
โดยกำหนดให....................................เปนผูควบคุมดูแลการใชงานภายใน องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด 
 (2) การปฏิบัติงานดานส่ือสารและโทรคมนาคมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
  (2.1) จัดตั้งศูนยสื่อสารและจัดใหมีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารอ่ืนๆ 
ท่ีจำเปนใหใชงานไดตลอด 24 ชั่วโมง ใหสามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกลาวกับหนวยงานอ่ืนไดตามปกติโดยเร็ว
อยางท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 
  (2.2) ใชโครงขายสื่อสารทางโทรศัพท โทรสาร และวิทยุสื่อสารเปนหนวยงานหลัก 
     หนวยงานหลักท่ีวางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ไดแก..................................
หมายเลขโทรศัพท............................................................... โทรสาร....................................................................... 
     หนวยงานสนับสนุน ไดแก............หมายเลขโทรศัพท................................................ 
โทรสาร................................................................... 

ลำดับท่ี ช่ือหนวยงาน นามเรียกขาน ความถ่ีวิทยุ โทรศัพท โทรสาร หมายเหตุ 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 ฯลฯ      

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาระบบและเครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหต ุ

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด พ.ศ. 2564-2570 หน้า 63 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       

  

แผนภาพท่ี 5-4 : ผังส่ือสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด
  

(2) แนวทางปฏิบัติในการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน 
  ใหฝายประชาสัมพันธของ องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดเปนหนวยงานหลัก ดำเนินการ 
ดังนี้ 
    (2.1) เผยแพรขาวสารท่ีคาดวาจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยใหสวนราชการและประชาชนไดรับรู
และเขาใจสถานการณ )Situation Awareness  (ในทุกระยะการจัดการภัย  โดยผานชองทางการสื่อสารท่ีกำหนด
ไว เชน โทรทัศน วิทยุ หอกระจายขาว สื่อสังคมออนไลน ฯลฯ เพ่ือใหประชาชนเขาถึงขอมูลท่ีถูกตอง รวดเร็ว 
เปนปจจุบันและทันตอเหตุการณ ซ่ึงจะชวยสรางความเชื่อม่ัน และลดความตื่นตระหนกท่ีเกิดจากการรับรู     
และความเขาใจท่ีไมถูกตอง 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ประจำตำบล 

โทรศัพท .................................... 

โทรสาร ……………………………. 

  

 

 

 

กองอำนวยการปองกันและ              

บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 

โทรศัพท ………………………………………… 

โทรสาร …………………………………………… กองอำนวยการปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวน

ตำบลโคกสะอาด โทรศัพท/โทรสาร 

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

โทรศัพท/โทรสาร ...........................    

    

 

การประปาสวนภูมภิาค 

สาขา............................ 

โทรศัพท........................ 

 

กองอำนวยการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลตำบลฆองชัย

พัฒนา 

โทรศัพท

 

องคกรภาคเอกชน  

มูลนธิิรวมกตัญู 

โทรศัพท 

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

 

การไฟฟาภูมิภาค 

สาขายอย.............................. 

โทรศัพท ..............................  

 

สถานตีำรวจภูธร

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

โทรศัพท................. 
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  (2.2) จัดตั้งศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม (Join Information Center : JIC) ณ พ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงอยู
ภายใตการกำกับ ดูแล ของศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม เพ่ือทำหนาท่ีประสานขอมูลขาวสารสาธารณะ           
ท่ีเก่ียวของกับการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเปนศูนยท่ีอยูใกลชิดกับเหตุการณ สามารถเขาถึง
ขอมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสำหรับสื่อขาวสารทุกประเภทท่ีไดรับ 
การกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพ่ือกระจายขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน และตอเนื่อง 
โดยใหเจาหนาท่ีขอมูลขาวสารสาธารณะควรตองเขามาอยูรวมกันในศูนยประสานขอมูลรวม 
  (2.3) ตรวจสอบยืนยันความถูกตองของขอมูลการเกิดภัยจากกำนัน ผูใหญบาน ผูนำชุมชน 
อาสาสมัครแจงเตือนภัย กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป รวมท้ังหนวยงานท่ี
เก่ียวของกอนแจงเตือนภัยผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด 
  (2.4) ดำเนินการแจงเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยและพ้ืนท่ีขางเคียง โดยสื่อ 
ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณการเตือนภัยท่ีมีอยูของชุมชน เชน วิทยุชุมชน หอกระจายขาว หอเตือนภัย      
โทรโขง เปนตน 
  (2.5) ขอมูลการแจงเตือนภัยนั้นตองชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย เปนขอมูลท่ีบอก
ถึงอันตรายท่ีกำลังเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสิน อันไดแก ลักษณะ ขนาด จุดท่ีเกิดภัย รัศมีความเสียหายตาม
พ้ืนท่ีการปกครอง ชวงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งข้ึนหรือไม และประชาชนตองปฏิบัติอยางไร หรือตองมี
การอพยพหรือไม รวมท้ังวิธีการแจงเหตุ หมายเลขโทรศัพท และการสื่อสารอ่ืนๆ โดยแจงเตือนภัยจนกวา
สถานการณภัยจะสิ้นสุด 
  (2.6) ในกรณีเกิดไฟฟาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไมสามารถใชได                
ใหใชสัญลักษณการเตือนภัย เชน ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอ่ืนท่ีไดมีการซักซอมความเขาใจกับประชาชนไวแลว 

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

(3.2.2) การเขาควบคุมสถานการณ คำนึงถึงหลักการ ดังนี้ 
     (1 ) การปฏิ บัติ การระยะ 24 ช่ัวโมงแรก  เนนการคนหาผู รอดชีวิต                 
การรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ น้ำดื่ม อาหารปรุงสำเร็จ เสื้อผา ฯลฯ 
       (2) การปฏิบัติการระยะ 24-48 ช่ัวโมง (1-2 วัน) เนนการคนหาผูรอดชีวิต         
และทรัพยสิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค 
เครื่องครัว 
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     (3) การปฏิบัติการระยะ 48-72 ช่ัวโมง (2-3 วัน) เนนการคนหาผูรอดชีวิต      
การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะหเบื้องตน เงินชดเชย การคนหาทรัพยสิน     
และขอมูลการใหความชวยเหลือ ฯลฯ 
     (4 ) การปฏิ บัติ การคนหาหลังระยะ 72 ช่ัวโมงข้ึนไป (หลัง 3  วัน 
ข้ึนไป) ใหพิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการคนหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเนนการชวยเหลือชีวิตคนกอน ตามดวย
ทรัพยสิน พรอมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานใหครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกำลังพลเพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง  ฯลฯ 
      (3.2.3) การควบคุมสถานการณและการเผชิญเหตุ 
               องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด ไดวางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ี
เกิดข้ึนอยางเปนระบบ      โดยกำหนดโครงสรางองคกร ขอมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่ง
การ และการใชแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือใหการจัดการในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 (1) การรับแจงเหตุและการรายงาน 
     ใหผูรับผิดชอบจัดทำรายงานขอเท็จจริงท่ี เกิดข้ึน ท้ังดานสถานการณ         
สาธารณภัย ดานการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ดานการใหความชวยเหลือ และดานอ่ืนๆ ท่ีจำเปน 
โดยคำนึงถึงความถูกตอง ชัดเจน รวดเร็ว โดยใหชุมชน/หมูบานสำรวจความเสียหายและความตองการเบื้องตน
ตามแบบรายงานเหตุดวนสาธารณภัย แลวรายงานตอกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร
สวนตำบลโคกสะอาด 
 (2) การประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

  (2.1) นำขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน     
  (2.2) กำหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางท่ีดีท่ีสุดและมีความเสี่ยงนอยท่ีสุด 

  (2.3) มีการคาดการณเพ่ิมเติมในเรื่องปจจัยความเสี่ยงท่ีเพ่ิมข้ึน การขอรับการ
สนับสนุนเพ่ิมเติม 
  (2.4) การจัดการขอมูล ใหหัวหนาทีมเปนผูนำในการสอบถามสำรวจขอมูล
สถานท่ี สิ่งท่ีเปนอันตรายตอนักกูภัย พรอมท้ังบันทึกวัน เวลา ชื่อท่ีอยูผู ใหขอมูล และรายงานขอมูล           
ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด ทราบ มีการบรรยายสรุปใหลูกทีมทราบ 
กำหนดพ้ืนท่ีอันตราย พ้ืนท่ีปฏิบัติการ พ้ืนท่ีปลอดภัย รวมท้ังตัดระบบตางๆ ไดแก แกส ไฟฟา ประปา เปนตน 
ซ่ึงเปนอันตรายตอนักกูภัย 
   (2.5) การสั่งการ ผูสั่งการตองเปนคนเดียวท่ีสามารถชี้แจงการปฏิบัติได 
การสั่งการตองชัดเจน ไมคลุมเครือ มีความม่ันใจและเด็ดขาด หัวหนาหนวยหรือผูควบคุมชุดปฏิบัติการตองรายงาน
ตัว   ตอผูอยูในเหตุการณ และตอผูบัญชาการเหตุการณ ณ จุดเกิดเหตุ ท้ังกอนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จสิ้น
ภารกิจ 
 (2.6) การรวบรวมขอมูล ไดแก ปญหาอุปสรรคขอขัดของ สาเหตุของการ
เกิดเหตุการณ ผลการปฏิบัติ รวมท้ังแนวทางการแกไขและนำขอเสนอแนะมาวิเคราะห 
         (3) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
            องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดกำหนดโครงสรางองคกรปฏิบัติ
รับผิดชอบในการจัดการ      สาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินในแบบโครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการ
บริหารสวนตำบลโคกสะอาด (การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑) โดยมีผูอำนวยการทองถ่ินเปนผูอำนวยการศูนย
ปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดมีอำนาจในการควบคุม สั่งการ และบัญชาการในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี หากสาธารณภัย         ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวน
ตำบลโคกสะอาดลุกลามขยายเปนวงกวาง ประชาชนไดรับผลกระทบจำนวนมาก             และผูอำนวยการ
จังหวัดตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดเปนการจัดการสาธารณ
ภัยขนาดกลาง (ระดับ ๒) ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด จะรับขอสั่งการ
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จากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปปฏิบัติ โดยไดกำหนดรูปแบบองคกรปฏิบัติในระดับ
พ้ืนท่ี ตามตารางท่ี 5-1  

ตารางท่ี 5-1  :  รูปแบบองคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพ้ืนท่ี 

ระดับการจัดการ 
สาธารณภัย 

องคกรรับผิดชอบ 
การจัดการสาธารณภัย 

ในภาวะปกติ 
 

องคกรรับผิดชอบ 
ในภาวะฉุกเฉิน 

(เม่ือเกิด 
หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) 

ผูบัญชาการ 
(ผูมีอำนาจ 

ตามกฎหมาย) 

ระดับ 1 
(อำเภอ/เทศบาล     

เขาควบคุมสถานการณ) 

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

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

ผูอำนวยการ
ทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
 

ผูอำนวยการ
อำเภอ 

 
     (4) การคนหาและชวยชีวิต 
             - กำหนดเขตและกันเขตพ้ืนท่ีประสบภัย หามไมใหผู ท่ีไมมีหนาท่ีและความ
รับผิดชอบเขาพ้ืนท่ีประสบภัย 
             - สนธิกำลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใช
หนวย กูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย พรอมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ท่ีจำเปนในการกูชีพกูภัย 
             - กรณีมีสถานการณรุนแรง ควรจัดหาอุปกรณท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงมาใชในการกูภัย 
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ตารางท่ี 5-2 :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด 

ลำดับท่ี การปฏิบัต ิ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

1 จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน  สวนอำนวยการ  
2 รับแจงเหตุและรายงานสถานการณ 

  จัดเตรียมเจาหนาท่ี เพ่ือรับแจงเหตุและรายงานสถานการณ ใหกอง
อำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลโคก
สะอาดและกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอทราบเพ่ือ
จะไดเสนอ    ผูวาราชการจังหวัด/ผูอำนวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขต
พ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย และประกาศเขตพ้ืนท่ีการใหความชวยเหลือฯ 
ตอไป            จนกวาสถานการณสิ้นสุด 

สวนอำนวยการ  

3 ออกสำรวจพ้ืนท่ีและประเมินสถานการณ 
จัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วเขาสำรวจพ้ืนท่ีและประเมินสถานการณ เพ่ือวางแผน
รับมือกับสถานการณภัย 

สวนอำนวยการ  

4 ประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน 
  วิเคราะหและประเมินสถานการณการเกิดสาธารณภัยเพ่ือการตัดสินใจ
แกปญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พ้ืนท่ีและ
ประชาชนผูท่ีจะไดรับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของ
พ้ืนท่ีในการรับภัย แนวโนมการเกิดภัยซ้ำข้ึนอีก ภัยท่ีตามมา รวมถึงภัยท่ีมี
ความซับซอน เพ่ือกำหนดแนวทางการตอบโตและการแจงเตือนภัย 

สวนอำนวยการ  

5  บริหารจัดการขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉินอยางถูกตอง ชัดเจน และเปนระบบ  
 

สวนอำนวยการ  

6  แจงเตือนประชาชน 
  (1) ตรวจสอบขอมูลยืนยันความถูกตองของการเกิดสาธารณภัยจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของทุกแหลง กอนแจงเตือนผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด  
  (2) ดำเนินการแจงเตือนภัยไปยังชุมชนพ้ืนท่ีประสบภัยและพ้ืนท่ีขางเคียง 
โดยสื่อ ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณเตือนภัยท่ีมีอยูของชุมชน เชน วิทยุ
ชุมชน หอกระจายขาว หอเตือนภัย โทรโขง เปนตน 
  (3) ขอมูลการแจงเตือนภัยตองชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย    
บงบอกถึงอันตรายท่ีกำลังจะเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสิน วิธีการปฏิบัติของ 
ประชาชน รวมท้ังวิธีการแจงเหตุ โดยตองแจงเตือนจนกวาสถานการณภัย จะสิ้นสุด 
  (4) ในกรณีเกิดไฟฟาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไม
สามารถใชได ใหใชสัญลักษณการเตือนภัย เชน ธง นกหวีด หรือการเตือนภัย
อ่ืนท่ีไดมีการซักซอมความเขาใจกับประชาชนไวแลว เปนตน 
 

สวนอำนวยการ  

7 อพยพผูประสบภัย  
กรณีเม่ือเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ี และมีผูอยูอาศัยในพ้ืนท่ีนั้น
จะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเทาท่ีจำเปนแกการปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย พรอมท้ังรายงานผูอำนวยการทองถ่ิน ผูอำนวยการอำเภอ 
ตามลำดับ  
 

สวนปฏิบัติการ  
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ลำดับท่ี การปฏิบัต ิ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

8 กำหนดพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  
เปนพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการจัดตั้งข้ึนเพ่ือใชเปนสถานท่ีจัดเก็บและพักรอ
ชั่วคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)   
ท่ีไดมาและพรอมใช เพ่ือรอการสั่งใชทรัพยากร  

สวนอำนวยการ  

9 ระดมทรัพยากรเขาสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
  (1) ระดมทรัพยากร ท้ังกำลังคน วัสดุอุปกณ เครื่องมือ เครื่องจักร มายังจุด
รวบรวมทรัพยากรเพ่ือรอรับการมอบหมายภารกิจ ใหพรอมใชตลอด 24 
ชั่วโมง เพ่ือรอการสั่งใชเขาสนับสนุนการปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย 
  (2) ระดมทรัพยากรเขาพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พรอมท้ัง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และ
พลังงาน เพ่ือจัดการสาธารณภัย 

สวนสนับสนุน  

10 กำหนดและแบงโซนพ้ืนท่ีในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ  
ออกเปน.............โซน ประกอบดวย      
      โซนท่ี ๑ ประกอบดวย หมู.....(ระบุชื่อเลขหมู)..... มีผูใหญบานหมู.......... 
รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
      โซนท่ี ๒ ประกอบดวย หมู.....(ระบุชื่อเลขหมู)..... มีผูใหญบานหมู.......... 
รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
      โซนท่ี ๓ ประกอบดวย หมู.....(ระบุชื่อเลขหมู)..... มีผูใหญบานหมู.......... 
รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
    โซนท่ี ๔ ประกอบดวย หมู.....(ระบุชื่อเลขหมู)..... มีผูใหญบานหมู.......... 
รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพ้ืนท่ีไดตามสถานการณและขนาดของพ้ืนท่ี 

สวนอำนวยการ  

11 จัดชุดปฏิบัติการเคล่ือนท่ีเร็วเขาปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
  สั่งใหหนวยกูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย เพ่ือควบคุม
สถานการณไมใหลุกลามขยายตัว 

สวนปฏิบัติการ  

 ใหเจาหนาท่ี เจาพนักงาน และอาสาสมัครตางๆ ท่ีมารวมปฏิบัติงาน        
เขารายงานตัวท่ีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด
กอนรับมอบภารกิจและพ้ืนท่ีรับผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ
ในการเขาสนับสนุนจัดการสาธารณภัย 

สวนปฏิบัติการ  

12 การเผชิญเหตุ 
 (1) การปฏิบัติการระยะ 24 ช่ัวโมงแรก ใหความสำคัญในการคนหา
ผูรอดชีวิตเปนลำดับแรก ตอดวยการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

 (1.1) กำหนดเขตและกันเขตพ้ืนท่ีประสบภัย หามมิใหผูท่ีไมมีหนาท่ี
และความรับผิดชอบท่ีเก่ียวของเขาพ้ืนท่ีประสบภัยโดยเด็ดขาด 

 (1.2) สนธิกำลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว 
ดังนี้ 

         (1.2.1) สั่งการใหหนวยกูชีพกูภัยท่ีมีศักยภาพเขาปฏิบัติงาน     
ในพ้ืนท่ีประสบภัย 

         (1.2.2) สั่งการใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร      

สวนปฏิบัติการ  



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด พ.ศ. 2564-2570 หน้า 69 
 
 
 

ลำดับท่ี การปฏิบัต ิ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

ท่ีจำเปนในการกูชีพกูภัย เขาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัย 
         (1.2.3) อพยพประชาชนและสัตวเลี้ยงตามความจำเปนของ

สถานการณภัย 
                (1.2.4) กรณีพ้ืนท่ีใดเปนพ้ืนท่ีวิกฤต ไมสามารถเขาพ้ืนท่ี     
โดยทางรถยนตหรือทางเรือได ใหประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร
จากหนวยงานทหารหรือตำรวจในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีใกลเคียงเพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัยอยางเรงดวน 
                (1.2.5) จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราวแกผูประสบภัยท่ีบานเรือน
เสียหายอยางเรงดวนเปนลำดับแรก และจัดระเบียบศูนยพักพิงชั่วคราว 
พรอมท้ังลงทะเบียนผูอพยพ 
                (1.2.6) ระดมกำลังแพทยและพยาบาลจากโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพประจำตำบลใกลเคียง เขาชวยปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัย 
                (1.27) กรณีโครงสรางพ้ืนฐานไดรับความเสียหายให เรง
ซอมแซมเสนทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟา และประปา แลวแตกรณี   
ใหสามารถใชการไดหรือจัดทำระบบสำรองเพ่ือใหชุดปฏิบัติการสามารถ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได 
                (1.2.8) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพ้ืนฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารท่ีปรุงสำเร็จ น้ำดื่ม เครื่องยังชีพท่ีจำเปนใหแกประชาชนและเจาหนาท่ี
ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัยใหเพียงพอและท่ัวถึง 
  (2) การปฏิบัติการระยะ 24-48 ช่ัวโมง (1-2 วัน) ใหความสำคัญในการ
คนหาผูรอดชีวิตและทรัพยสิน การสืบหาญาติ การจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว 
การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค เครื่องครัว 
ขอมูลสถานการณ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
        (2.1) สำรวจความตองการของผูประสบภัยในเบื้องตน เพ่ือกำหนด
มาตรการชวยเหลืออยางตอเนื่องในชวงระหวางเกิดภัยและจัดทำบัญชี    
การชวยเหลือผูประสบภัย 
        (2.2) จัดเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ      
ท่ีจำเปนมายังพ้ืนท่ีประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสำรองใหเพียงพอ 
        (2.3) จัดสงปจจัยสี่ ท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิต เชน อาหาร น้ำด่ืม 
เครื่องนุงหม และยารักษาโรค เปนตน มายังศูนยพักพิงชั่วคราว 
        (2.4) ตรวจสอบเสนทางคมนาคมท่ีไดรับความเสียหายจาสาธารณภัย 
พรอมท้ังติดปายเตือน หรือวางแผนปดก้ันชองทางจราจรใหประชาชนผูใช
เสนทางทราบ จัดเจาหนาท่ีตำรวจหรืออาสาสมัครอำนวยความสะดวก
การจราจรในจุดอันตราย 
        (2.5) รักษาความสงบเรียบรอยและจัดการจราจรในพ้ืนท่ีประสบภัย
และศูนยพักพิงชั่วคราว 
        (2.6) ตั้งศูนยขอมูลผูประสบภัย เพ่ือรวบรวมและเปนแหลงขอมูลในการ
ติดตอประสานงานใหประชาชนสามารถสอบถามขอมูลผูบาดเจ็บและเสียชีวิตได 
  (3) การปฏิบัติการระยะ 48-72 ช่ัวโมง (2-3 วัน) ใหความสำคัญกับ
การคนหาผูรอดชีวิตอยางตอเนื่องจากปฏิบัติการระยะ 24-48 ชั่วโมงแรก 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด พ.ศ. 2564-2570 หน้า 70 
 
 
 

ลำดับท่ี การปฏิบัต ิ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะหเบื้องตน 
อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การคนหาทรัพยสิน และขอมูลการให
ความชวยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        (3.1) กรณีมีผูเสียชีวิตจำนวนมากใหจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ 
เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตูแชศพ) พรอมท้ังใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ตรวจชันสูตรเบื้องตน บันทึกขอมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียม
ขอมูลท้ังหมดเพ่ือการตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล 
        (3.2) การจัดหนวยบริการประกันสังคมเคลื่อนท่ีและใหบริการทางการแพทย 
        (3.3)  การประเมินสถานการณภัยอยางใกลชิด ตลอดจนประสานการ
ชวยเหลือ รับเรื่องราวรองทุกข ประสานรับขอมูลความเสียหายเบื้องตน 
ความตองการเบื้องตน 
  (4) การปฏิบัติการระยะ 72 ช่ัวโมง (3 วัน) ข้ึนไป ใหพิจารณาสนับสนุน
การปฏิบัติการคนหาระยะ 24 ชั่วโมงแรก (1 วัน) เปนลำดับแรกกอนการ
ปฏิบัติการคนหาระยะ 24-48 ชั่วโมง (1-2 วัน) และการปฏิบัติการคนหา
ระยะ 48-72 ชั่วโมง (2-3 วัน) ตามลำดับ โดยเนนการชวยเหลือชีวิตคน
กอน ตามดวยทรัพยสิน พรอมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานใหครอบคลุมและ
ท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกำลังพลเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอเนื่อง 

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

สวนปฏิบัติการ  

14 การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว (กรณีท่ีมีการอพยพ)  สวนสนับสนุน  
15 สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 

  สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยและจัดสงปจจัยสี่ท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิต 
เชน อาหาร น้ำดื่ม และเครื่องนุงหม เปนตน ไปยังพ้ืนท่ีประสบภัย 

สวนสนับสนุน  

16 การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือในชวงขณะเกิดภัย 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีสำรวจและจัดทำขอมูลความตองการของ
ผูประสบภัยในเบื้องตน และรายงานใหอำเภอเพ่ือประกอบการรองขอการ
สนับสนุน และนำไปกำหนดเปนมาตรการและแนวทางในการชวยเหลือ เชน 
ความชวยเหลือ ดานอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการ
กำจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน  

สวนอำนวยการ  

17 จัดตั้งศูนยประสานขอมูลรวม (Joint Information Center : JIC)  
ณ พ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงอยูภายใตการกำกับ ดูแล ของศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 
เพ่ือทำหนาท่ีประสานขอมูลขาวสารสาธารณะท่ีเก่ียวของกับการดำเนิน
กิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเปนศูนยท่ีอยูใกลชิดกับเหตุการณ สามารถ
เขาถึงขอมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอ
สำหรับสื่อขาวสารทุกประเภทท่ีไดรับการกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพ่ือ
กระจายขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน และตอเนื่อง 
โดยใหเจาหนาท่ีขอมูลขาวสารสาธารณะเขามาอยูรวมกันในศูนยประสาน
ขอมูลรวม 

ศูนยขอมูล
ประชาสัมพันธ

รวม 
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ลำดับท่ี การปฏิบัต ิ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

18 -  กรณีมีผูเสียชีวิตจำนวนมาก จัดใหมีการพิสูจนเอกลักษณบุคคลใหเปนไปตาม
อำนาจหนาท่ีการปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแหงชาติ และหรือ ตามบันทึก
ขอตกลงระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
- กำหนดให มีสถานท่ีรองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตูแชศพ) และการ
เคลื่อนยายศพ หรือนำศพไปตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคลตามระเบียบกฎหมาย
ท่ีเก่ียงของอยางเปนระบบ 

สวนปฏิบัติการ  

19 เม่ือสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ียุติแลว ใหผูอำนวยการทองถ่ินรายงาน
สถานการณสาธารณภัยใหผูอำนวยการอำเภอทราบ และเม่ือมีการประกาศ
หรือยืนยันสถานการณสาธารณภัยในพ้ืนท่ียุติลงแลว ใหดำเนินการอพยพ
ประชาชนกลับท่ีตั้งอยางปลอดภัย 
 
 

สวนอำนวยการ  

20 อพยพกลับ กรณีสถานการณสาธารณภัยยุต ิ
  เม่ือไดรับแจงขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนำ
ชุมชนหรือกลุมผูนำอพยพรีบแจงผูอพยพเพ่ือเตรียมความพรอมในการอพยพ
กลับไปสูท่ีอยูอาศัยตอไป โดยจัดระเบียบและลำดับกอนหลังการอพยพกลับ 
พรอมท้ังประสานงานกับเจาหนาท่ีท่ีดำเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

สวนปฏิบัติการ  

21 หากสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซ้ำซอน เกินขีดความสามารถของ อปท. ใหรองขอขอรับการสนับสนุนจาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียงหรืออำเภอ 
  ใหประสานขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทา    
สาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดขางเคียง) และกอง
อำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเพ่ือดำเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป 

สวนอำนวยการ  

 

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

กลยุทธ์ท่ี 3 เสริมสร้างระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์ 
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  (2) แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ 
)Damage and Need  Assessment : D ANA  

     กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด ประเมิน
สถานการณความเสียหายและความตองการความชวยเหลือภายในพ้ืนท่ีประสบภัยตามหลักการดานมนุษยธรรม
ในเบื้องตน (Early Recovery) เปนการใหความชวยเหลือแกผูที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยในชวงของ
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน ขณะที่สถานการณสาธารณภัยกำลังดำเนินอยู โดยมีการประเมินความเสียหาย
ทางกายภาพและการประเมินความตองการรับความชวยเหลือของผู ท่ีไดรับผลกระทบ (Damage and Need 
Assessment)  หรือ DANA เพื่อใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถดำเนินการใหความชวยเหลือไดอยางครอบคลุม 
รวดเร็ว และตรงกับความตองการของผูรับความชวยเหลือในระยะเวลาสั้น ๆ เพ่ือใหผูประสบภัยสามารถ
ดำรงชีวิตในสถานการณ   สาธารณภัยดังกลาวไดอยางปลอดภัย และวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัย 
ในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเอง รวมท้ังความตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติมจากหนวยงาน
ภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล ความ
ชวยเหลือดานสุขภาวะ ท่ีพักพิง อุปกรณยังชีพ เปนตน การประเมินนี้เปนกระบวนการท่ีสำคัญในการ
ปฏิบัติงานดานมนุษยธรรมและการชวยเหลือผูประสบภัยใหอยูรอดปลอดภัย โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
   2.1 )การประเมินเพ่ือวิเคราะหผลกระทบเบื้องตน (initial assessment) ใหดำเนินการ
ภายใน    3 ชั่วโมงแรก โดยรวบรวมขอมูลมาประเมินและวิเคราะหผลกระทบเบื้องตน )ขอมูลกอนเกิดภัย 
ขอมูลจากหนวยงานตางๆ รายงานจากสื่อตาง ๆ เอกสารสรุปขอมูลสำคัญ  (เชน ขอมูลประชากร ขอมูล
ทรัพยากร ขอมูลพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีประสบภัย ขอมูลดานการเกษตร เปนตน 
   2.2) การประเมินแบบรวดเร็ว )rapid assessment) ใหดำเนินการทันทีภายหลังจากเกิดสาธารณภัย
ตอเนื่องไป 72 ชั่วโมง โดยเปนการประเมินเพ่ือรวบรวมขอมูลความตองการทรัพยากรท่ีจำเปนทุกๆ ดาน                
 ท้ังผูประสบภัย โครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งแวดลอม  และสิ่งท่ีควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย ลำดับความสำคัญกอน    
และหลังในการใหความชวยเหลือเบื้องตน เพ่ือใหการดำเนินความชวยเหลือมีประสิทธิภาพและทันตอความตองการ
ในภาวะฉุกเฉิน โดยใหความสำคัญกับการชวยชีวิตเปนความเรงดวนในลำดับแรก 
   2.3) การประเมินแบบละเอียด )detailed assessment) ใหดำเนินการเม่ือภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง 
หรืออยางนอยภายใน 2 สัปดาห ข้ึนอยูกับการเขาถึงพ้ืนท่ีประสบภัย ซ่ึงเปนการประเมินเพ่ือใชในการฟนฟู
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวไดอีกดวย โดยตองประเมินมูลคาความเสียหายในมิติตาง ๆ ทางกายภาพ 
โครงสรางทางสังคม ประมาณการดานการเงิน และเครื่องมือวัสดุอุปกรณท่ีจะตองใชในการใหความชวยเหลือ
อยางตอเนื่องตามความจำเปน ท้ังนี้ จำเปนตองใชผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาดำเนินการประเมินความเสียหาย
และความตองการความชวยเหลือในแตละดาน 
   การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ  จะตองมีความเชื่อมโยงกับการ
ตอบสนองความตองการของผูท่ีไดรับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคำนึงถึงปจจัยดานตาง ๆ เชน อายุ 
เพศ เชื้อชาติ  ศาสนา กลุมเปราะบาง 
   เม่ือประเมินความเสียหายและทราบความตองการความชวยเหลือแลว ใหนำขอมูลท่ีไดมาทำ
การวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเองและจัดทำรายงานสรุป
เสนอผูอำนวยการทองถ่ินเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดความเสมอภาคและท่ัวถึงรวมถึงการขอรับ
ความตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติมจากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร น้ำดื่ม              
การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล ความชวยเหลือดานสุขภาวะ ท่ีพักพิง อุปกรณยังชีพ เปนตน 
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    ท้ังนี้ ตัวอยางแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ด (ตัวอยาง) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตน 
ระยะท่ี 1 (Initial Disaster Assessment Form) 
 

   (3) แนวทางปฏิบัติในการรับบริจาค 
        หากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลโคก
สะอาด พิจารณาเห็นวา     มีความจำเปนตองจัดใหมีการรับบริจาคเงินหรือทรัพยสิน เพ่ือชวยเหลือผูประสบสา
ธารณภัยใหดำเนินการ    ตามระเบียบท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้ 
        (1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือ         
ผูประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
        (2) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 
        (3) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. 2526 
        (4) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาดวยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช       ของ
ศูนยรับบริจาคเพ่ือการสงเคราะหผูเดือดรอน พ.ศ. 2547 
       กรณีท่ีบุคคล หนวยงาน หรือองคกรใดจัดตั้งศูนยรับบริจาคเพ่ือชวยเหลือผูประสบ     
สาธารณภัย โดยท่ีบุคคล หนวยงาน หรือองคกรนั้นไมไดรับมอบภารกิจใดๆ จากกองอำนวยการปองกัน        
และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด ใหรับผิดชอบคาใชจายในการขนยายและสงมอบ
สิ่งของบริจาคเอง 
  (4) แนวทางปฏิบัติในการรายงานขอมูล 
            เปนการรายงานขอมูลขาวสารกรณีเกิดสาธารณภัย ใหผูรับผิดชอบจัดทำรายงาน      
พรอมท้ังรายงานขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนท้ังดานสถานการณสาธารณภัย ดานการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย       
ดานการใหความชวยเหลือ และดานอ่ืน ๆ ท่ีจำเปน โดยใหคำนึงถึงความถูกตอง ความชัดเจน และรวดเร็ว     
ตามแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
      (4.1( ใหผูนำชุมชนสำรวจความเสียหายและความตองการเบื้องตน แลวรายงานให           
ศูนยบัญชาการเหตุการณ และรวบรวมความเสียหายและความตองการเบื้องตน 
         (4.2( ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดรายงานสถานการณ
สาธารณภัยตอกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/จังหวัด ตามลำดับชั้นท่ีเหนือข้ึนไป 
        (4.3( ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลโคก
สะอาด รายงานสถานการณสาธารณภัยตอกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/จังหวัด ตามลำดับ
ชั้นท่ีเหนือข้ึนไป 
     (5) แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว 

  ศูนยพักพิงชั่วคราวเปนสถานท่ีซ่ึงไดจัดเตรียมไวสำหรับผูประสบภัยท่ีจำเปนตองยายออก
จากท่ีอยูอาศัยเดิมเนื่องจากไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยจนไมสามารถอาศัยอยูได ผูบัญชาการเหตุการณ       
จะสั่งการใหดำเนินการเปดศูนยพักพิงข้ึน โดยผูประสบภัยจะอาศัยอยูชั่วคราวจนกวาสถานการณภัยจะยุติ 
หรือท่ีอยูอาศัยเดิมจะไดรับการฟนฟู /มีการซอมสรางใหสามารถอพยพกลับไปอาศัยได   

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

 
5.1 การเปดศูนยพักพิงช่ัวคราว 

      )1 (จัดใหมีการทำทะเบียนผูอพยพอยางละเอียดโดยคำนึงถึงกลุมเปราะบางทางสังคม 
เพ่ือใหทราบความตองการพ้ืนฐาน และความตองการพิเศษของผูอพยพ ท้ังขอมูลประชากร ขอมูลสวนบุคคล 
และรายงานใหศูนยบัญชาการเหตุการณทราบ 

  )2 (จัดใหมีอาหาร น้ำดื่ม และความตองก ารพิเศษอยางพอเพียง เชน นมเด็กทารก 
  )3 (จัดใหมีการกำหนดพ้ืนท่ีอาศัยภายในศูนยพักพิงชั่วคราวโดยคำนึงถึงความปลอดภัย    

ของผูอพยพ  ซ่ึงหมายความรวมถึงขอจำกัดทางการแพทย ประเด็นทางเพศสภาพ และมิติหญิงชายดวย  
     )4 (ใหศูนยพักพิงชั่วคราวจัดใหมีระบบสาธารณ ูปโภค เชน ประปา ไฟฟา เพ่ืออำนวย      

ความสะดวกใหแกผูอพยพ ใหเพียงพอ และท่ัวถึง 
  )5 (จัดใหมีระบบการแพทยและสาธารณสุขสนับสนุนภายในศูนยพักพิงเพ่ือดูแลท้ังสุขภาพ กาย

และสุขภาพจิตของผูอพยพ 
5.2 การบริหารศูนยพักพิงช่ัวคราว   

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

  (2) การบริหารจัดการขอมูลในศูนยพักพิงเปนสิ่งท่ีสำคัญและจำเปนท่ีสุดของการบริหาร
จัดการศูนยพักพิง โดยขอมูลท่ีจำเปนตองเก็บบันทึก ประกอบดวย ขอมูลประชากรผูอพยพ ขอมูลสวนบุคคล
ของผูอพยพ ขอมูลดานธุรการ  

 (3) การจัดระเบียบศูนยพักพิงชั่วคราวและการอำนวยความปลอดภัย  
     (3.1) ประสานงานลวงหนากับหนวยงานท่ีเปนเจาของสถานท่ีปลอดภัยสำหรับการอพยพ

ในการจัดพ้ืนท่ีใหเหมาะสมกับจำนวนประชาชนท่ีจะอพยพเขามา หากเนื้อท่ีไมเพียงพอจะตองจัดหาสถานท่ี
ปลอดภัยแหงอ่ืนไวรองรับ โดยศึกษาจากฐานขอมูลประชากรในชุมชนหรือหมูบานเปาหมาย  

     (3.2) จัดเตรียมสถานท่ีใหมีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานใหแก ผูอพยพตามมาตรฐานข้ันต่ำ  
    (3.3) จัดแบงพ้ืนท่ีใหเปนสัดสวนของแตละครอบครัวหรือของแตละชุมชนใหเปนระเบียบ 

เพ่ือใหเกิดความสะดวกแกการสื่อสาร การสงเคราะห และการเก็บขอมูล  
    (3.4) จัดระเบียบเวรยามโดยอาจประสานงานขอกำลังจากเจาหนาท่ีตำรวจในพ้ืนท่ีหรือ

ใชกำลังจากหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนหรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชนผูอพยพ เพ่ืออำนวย
ความสะดวกและความปลอดภัยแกผูอพยพ 

 (4) การดูแลความปลอดภัยบานเรือนของผูอพยพ  
     ศูนยพักพิงชั่วคราวควรประสานงานกับเจาหนาท่ีตำรวจในพ้ืนท่ีเพ่ือจัดกำลังสายตรวจ     

ไปดูแลบานเรือนของผูอพยพเปนระยะๆ หากกำลังเจาหนาท่ีตำรวจไมเพียงพอศูนยพักพิงชั่วคราวอาจขอรับ
กำลังสนับสนุนจากหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนหรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชนผูอพยพ            
แตสิ่งสำคัญท่ีสุดคือขอมูลสถานการณภัยพิบัติท่ีเปนปจจุบัน ภายหลังจากเสร็จภารกิจควรนำขอมูลกลับมา
รายงานหัวหนาศูนยพักพิงชั่วคราว เพ่ือแจงขอมูล/ขาวสารแกผูอพยพโดยเร็ว จะทำใหผูอพยพหมดความกังวล
ในความปลอดภัยในทรัพยสินของตน 
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 (5) การอำนวยความสะดวกแกผูอพยพ 
 ดูแลดานความสะอาดใหถูกสุขลักษณะ จัดใหมีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เชน น้ำบริโภค 

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

  (6) การแจงความเคลื่อนไหวของสถานการณ 
ศูนยพักพิงชั่วคราวควรติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณอยางใกลชิดและตอเนื่อง

จากทางสื่อทุกทางและหนวยงานท่ีเก่ียวของ แลวนำขอมูลขาวสารดังกลาวมาแจงแกผูอพยพทุกระยะ เพ่ือให  
ผูอพยพผอนคลายความวิตกกังวล และเม่ือมีขาวสารยืนยันอยางชัดเจนจากผูบังคับบัญชาถึงการยกเลิก
สถานการณใหรีบแจงผูอพยพเตรียมพรอมในการอพยพกลับสูท่ีตั้งตอไป 

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

5.3 การปดศูนยพักพิงช่ัวคราว  
 เม่ือสถานการณภัยยุติ และผูอพยพสามารถอพยพกลับไปยังท่ีอยูอาศัยเดิมหรือท่ีอยูอาศัย

ใหมใหดำเนินการ 
 )1 (จัดใหมีการแจงการปดศูนยพักพิงชั่วคราวใหผูอพยพทราบลวงหนา พรอมจัดทำทะเบียน  

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

           ให อปท..... เปนหนวยรับผิดชอบหลัก ในการจัดทำคูมือการบริหารศูนยพักพิงชั่วคราว โดยขอ
ความรวมมือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดในการใหคำแนะนำในการจัดทำคูมือ
การบริหารศูนยพักพิงชั่วคราวใหเปนไปตามมาตรฐาน 
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บทท่ี 6 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

ยุทธศาสตรท่ี 3: การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางย่ังยืน 

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

6.1 แนวคิดในการฟนฟู  
 6.1.1 แนวคิดการพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer) 

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

อยางไรก็ตาม การฟนฟูที่ดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม โดยเฉพาะในกระบวนการฟนสภาพ 
และการซอมสรางเปนการดำเนินการท่ีตองใชระยะเวลาในการดำเนินการยาวนาน และมักจะถูกกำหนดไว
เปนสวนหนึ่งในแผนพัฒนาประเทศ ซ่ึงถือเปนมาตรการทางดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยท่ีรัฐจะตอง
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ใหความสำคัญในการดำเนินการเปนลำดับตน ๆ เพ่ือสรางความพรอมรับและฟนกลับเร็วใหแกประเทศ              
ดังแผนภาพท่ี 6-1 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

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

พัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 

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

6.2 เปาประสงค 

6.2.1 เพ่ือฟนฟูใหผูประสบภัยไดรับการสงเคราะหชวยเหลืออยางรวดเร็ว ท่ัวถึง ตอเนื่อง เปนธรรม 
สอดรับกับความจำเปนในการใหความชวยเหลือ และสามารถกลับไปดำรงชีวิตไดตามปกติ  

6.2.2 เพ่ือใหพ้ืนท่ีประสบภัยไดรับการฟนฟูใหกลับคืนสูสภาวะปกติหรือใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 

6.3 กลยุทธการเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน  

 

  

  

  

 การประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster Needs Assessment : PDNA) 
เปนเครื่องมือท่ีเก็บรวบรวมขอมูลในรายละเอียดของแตละภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือนำไปวิเคราะห ประมวลผล 
และวางแผนในการดำเนินมาตรการตาง ๆ เพ่ือฟนฟูอยางยั่งยืนตามความจำเปน โดยใชขอมูลความเสียหาย 
ความสูญเสีย ผลกระทบ และความตองการในการฟนฟู 
 (1) แนวทางปฏิบัติในการจัดทำมาตรฐานแบบประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย 
(PDNA) เพ่ือใชเปนกรอบการประเมินความตองการของภาคสวนท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย  

(Post - Disaster Needs Assessment : PDNA) 
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           กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด สำรวจ
ความตองการของผูประสบภัยและความเสียหายเบื้องตนภายในพ้ืนท่ีประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดย
วิเคราะหผลกระทบจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสาธารณภัยเพ่ือประเมินและวิเคราะหความสามารถของ
ผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเอง ความตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติมจากหนวยงาน
ภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน 
รวมท้ังจัดทำฐานขอมูล การสำรวจความเสียหาย เพ่ือเปนขอมูลในการฟนฟูและกำหนดกรอบแนวทางในการ
สรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
 (1.1) ชุมชน/หมูบาน สำรวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชนตางๆ 
จนถึงระดับครัวเรือน รวมท้ังจัดทำฐานขอมูลการสำรวจความเสียหาย เพ่ือเปนขอมูลในการฟนฟูและกำหนด
กรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  (1.2) องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด สำรวจประเมินความจำเปนในการฟนฟูภายหลังการเกิดสา
ธารณภัย ดังนี้ 
   (1) ขอมูลพ้ืนฐานดานชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
   (2) ขอมูลดานความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉินการชวยเหลือ
จากภายนอก 
   (3) ขอมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความออนแอ         
หรือความลอแหลมตอสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
  (1.3) สำรวจและประเมินความจำเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัยควรสำรวจ
ขอมูลดังตอไปนี้ 
   (1) ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย เชน ดานอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช ท่ีพักพิง สุขภาพ 
สุขาภิบาล และสิ่งแวดลอมการประกอบอาชีพ และองคความรู (การชวยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) โดยให
คำนึงถึงการฟนฟูกลุมเปราะบาง (กลุมเด็ก สตรีมีครรภ คนชรา ผูปวย และผูพิการ) ท่ีไดรับผลกระทบจาก      
สาธารณภัยเปนพิเศษ 
   (2 ) ขอมูลการฟนฟู พ้ืนท่ีประสบภัย เชน ท่ีอยูอาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล 
สิ่งกอสรางตางๆ การชลประทาน การขนสง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เปนตน 
  (1.4) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท.) จัดตั้งคณะทำงาน
ประสานกับชุมชน/หมูบาน ใหตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การใหความชวยเหลือ และความตองการ
เบื้องตนของผูประสบภัยโดยเร็ว 
  (1.5) ดำเนินการฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเสียหายในเบื้องตน โดยงบประมาณท่ีอยูในความ
รับผิดชอบ กรณีท่ีเกินขีดความสามารถใหขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
หรืองบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
      (1.6) รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟนฟูไปยังกองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัด เพ่ือขอรับการสนับสนุนในการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะ
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับความเสียหาย (คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 
และคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 
      การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ จะตองมีความเชื่อมโยงกับ
การตอบสนองความตองการของผูท่ีไดรับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคำนึงถึงปจจัยดานตางๆ เชน อายุ 
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ และผูพิการ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
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(ท้ังนี้ ในการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัยใชแบบประเมินตามภาคผนวก ด และ ภาคผนวก ต) 

 (2) แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งระบบและกลไกในการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย 
(PDNA) ให กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด จัดใหมีทีม
ประเมิน PDNA ในทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับการประเมิน โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติ (SOP) และคูมือเพ่ือใชเปน
กรอบแนวทางในการปฏิบัติการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัยแบบบูรณาการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
(1) แนวทางปฏิบัติในการฟนฟูดานตางๆ  

               กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด จัดทำ
แผนฟนฟูท้ังในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยดำเนินการตามหลักการ ดังนี้ 

(1.1) การฟนฟูระยะส้ัน 
  เปนการดำเนินการตอเนื่องจากการคนหา การบรรเทา และการชวยเหลือไดยุติลง เพ่ือ

สนองความตองการท่ีจำเปนของผูประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเรงดวน
หรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการดานการรักษาความปลอดภัยไมใหเกิดอันตรายหรือสาธารณภัย ซ้ำข้ึนอีก 
การประเมินความเสียหายของโครงสรางพ้ืนฐาน การจัดเตรียมท่ีพักอาศัยชั่วคราว และการใหบริการสาธารณะ 
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

    (1.1.1) การสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัยในเบ้ืองตน 
เปนการฟนฟูดานสมรรถภาพทางกายใหแกผูประสบภัย เชน การตรวจรักษา 

ปองกันควบคุมโรค และการฟนฟูความแข็งแรงทางรางกาย เปนตน รวมถึงการฟนฟูดานสภาพจิตใจและจิต
สังคมของผูไดรับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุนและชวยเหลือใหเกิดการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง
ตามความจำเปน โดยใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบลโคกสะอาดเปนหนวยงานหลัก โดยดำเนินการ 
ดังนี้ 

 (1) การชวยเหลือและสงเคราะหผูประสบภัย 
 - แจงใหชุมชน/หมูบาน สำรวจตรวจสอบขอมูลผูประสบภัยและความเสียหาย 

เพ่ือใหความชวยเหลือตางๆ ตรงกับขอเท็จจริงตลอดจนสงผูประสบภัยกลับภูมิลำเนา 
 - ใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และองคกรภาคเอกชนในการ

สงเคราะหผูประสบภัยใหเปนไปอยางมีระบบ รวดเร็ว ท่ัวถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ำซอนในการสงเคราะห
ผูประสบภัย 

 - ใหชุมชน/หมูบาน จัดทำบัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสินท่ีเสียหายไว
เปนหลักฐานเพ่ือการสงเคราะหผูประสบภัย พรอมท้ังออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไวเปนหลักฐานในการ
รับการสงเคราะหและฟนฟู 

 - จัดใหมีการรักษาพยาบาลแกผูประสบภัยอยางตอเนื่องจนกวาจะหาย
กลับมาดำรงชีวิตไดตามปกติ รวมท้ังจัดการท่ีพักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแกผูประสบภัย ในกรณีท่ี
ตองอพยพจากพ้ืนท่ีอันตราย 

 - ใหการสงเคราะหแกครอบครัวของผูท่ีประสบภัยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ  
ในกรณีท่ีผูเปนหัวหนาครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไมสามารถประกอบอาชีพตอไปได โดยการให
ทุนการศึกษาแกบุตรของผูประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพใหแกบุคคลในครอบครัว 

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาแนวทางบริหารจัดการด้านการฟ��นฟู 
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 - เลี้ยงดูผูประสบภัยท่ีไมสามารถชวยตัวเองไดในระยะแรก เชน ดูแลเด็ก
กำพรา นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผูสูงอายุท่ีประสบภัย 

(1.1.2) การปองกัน เฝาระวัง และควบคุมโรคระบาด ท้ังคนและสัตว 
(1.1.3) ประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางขวัญและกำลังใจของประชาชนใหคืนสู

สภาพปกติโดยเร็ว 
(1.1.4) รายงานขาวและประชาสัมพันธขาวสารตอสาธารณชนใหทราบ

สถานการณเปนระยะๆ 
(1.1.2) การฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย 

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

(1) ทำความสะอาดบานเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน ในพ้ืนท่ีประสบภัย     
และขนยายขยะมูลฝอย 

(2) ให องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดท่ีเกิดเหตุ ดำเนินการฟนฟูพ้ืนท่ี
ประสบภัย ปรับสภาพภูมิทัศน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ 

(3) กรณีท่ีเกินขีดความสามารถของ องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดให
หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงสรางพ้ืนฐานนั้นๆ ดำเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการท่ีไดรับความ
เสียหาย ดังนี้ 

   - ทางหลวงแผนดินและเสนทางคมนาคม 
- ดำเนินการโดยแขวงทางหลวง................................................. และแขวงทาง

หลวงชนบท.................................... 
- ระบบไฟฟา ดำเนินการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ และการ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
- ระบบประปา 

    ดำเนินการโดยการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ 
(4) ใหรื้อถอนซากปรักหักพัง และซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสรางพ้ืนฐาน    

และอาคารบานเรือนของผูประสบภัย เพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพไดตอไป 
(5) ซอมแซมสถานท่ีราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน สถานท่ี

ราชการ สถานท่ีทองเท่ียว และสาธารณูปโภคตางๆ ใหกลับมาใชงานไดดังเดิม 
(6) พ้ืนท่ีประสบภัย เชน การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบความแข็งแรง      

ของอาคารเบื้องตน การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหลงน้ำอุปโภคบริโภค การจัดทำภูมิทัศน ดำเนินการ
โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ สำนักชลประทานท่ี.................. โครงการ
ชลประทานจังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ  องคการบริหารสวนจังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ 
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(3) การฟนฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
   (3 .1 ) การฟ น ฟูระยะกลางเปนการดำเนินการตอเนื่ องโดยการประสาน             

และสนับสนุนชุมชนท่ีประสบภัย ฟนฟู หรือสรางสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตข้ึนใหม การฟนฟู
เศรษฐกิจและสิง่แวดลอม รวมท้ังสภาพรางกาย จิตใจ และสังคมของผูประสบภัย โดยใหปฏิบัติ ดังนี้ 

         - การฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิต เชน ประปา 
ไฟฟา ระบบโทรคมนาคม เปนตน 

          - การฟนฟูและเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 
            ใหกองคลังของ องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดเปนหนวยหลักในการฟนฟูและ

เสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ท้ังนี้  ใหสามารถรวมมือกับภาคเอกชน ไดแก หอการคา สภา
อุตสาหกรรม สมาคมทองเท่ียว และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชยของ องคการ
บริหารสวนตำบลโคกสะอาด 

   (3.2) สำหรับการฟนฟูระยะยาว เปนการดำเนินการตอเนื่องจากระยะ
กลาง       ซ่ึงอาจใชเวลาหลายเดือนหรือหลายปนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุงเนนการกลับสูสภาวะปกติ 
หรือใหดียิ่งข้ึนกวาเดิม โดยหนวยงาน...... (ชื่อหนวยงานท่ีเก่ียวของ) ทำการสำรวจและจัดทำแผนโครงการ เพ่ีอ
วางแผนการฟนฟูพ้ืนท่ีเกิดภัย ใหสามารถรองรับสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดดีกวาและปลอดภัย
กวาเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

          - ให องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดเปนหนวยหลักในการวางแผน
และดำเนินกิจกรรมฟนฟูชุมชนรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีสวนรวมกับ
ชุมชน เพ่ือใหมีความพรอมรับมือและฟนกลับอยางรวดเร็ว เปนการดำเนินงานฟนฟูท่ีตอเนื่องจากการบรรเทา
ภัยท่ีเกิดข้ึน  การใหความชวยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟนฟู การระบุและติดตามการแกไขความ
ขัดแยงและการลดความแตกตาง การประยุกตใชหลักการพัฒนาอยางยั่งยืนในการวางแผน และการ
กำหนดการประสาน     ความตองการท่ียังไมไดรับการชวยเหลือ 

            - ให มีการบูรณะและการกอสรางท่ีอยูอาศัยท่ี ถูกทำลายและไดรับ     
ความเสียหายใหมหรือพัฒนาท่ีอยูอาศัยถาวร เพ่ือเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยท่ีจะ
รองรับ โดยชุมชนมีสวนในการเสริมสรางความถาวรยั่งยืนและความตานทานตอสาธารณภัยของท่ีอยูอาศัย 
ท้ังนี้ การฟนฟูท่ีอยูอาศัยมุงท่ีจะแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยใหผูประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพ่ือปองกัน
และลดผลกระทบตอสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนอีก 

            - ปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมและทรัพยสินทาง
ประวัติศาสตรในการดำเนินงานตอบโตและฟนฟูท่ีเหมาะสม เพ่ือท่ีจะสงวน อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณ       
ใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาหรือปลอดภัยกวาเดิม 

 
 
 
  การฟนฟูใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer) เปนการนำมาตรการดานการ
ฟนฟู ฟนสภาพ และซอมสราง มาใชเพ่ือวางแผนในการลดความเสี่ยงท่ีมีอยูเดิมและปองกันไมใหความเสี่ยงใหม
เกิดข้ึน และการปรับวิถีชีวิตท่ีไมคุนเคยใหเปนสิ่งปกติใหม (New Normal) รวมถึงการนำผลการศึกษา วิจัย 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนในการฟนฟูอยางยั่งยืน ดังนี้ 
 
 

กลยุทธ์ท่ี 3 เสริมสร้างแนวทางการฟ��นฟูท่ีดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) 
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  (1) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูชุมชนและการพัฒนาศักยภาพ 
  จัดใหมีการวางแผนและดำเนินกิจกรรมฟนฟูอยางมีประสิทธิภาพ โดยการมีสวนรวมกับชุมชนเพ่ือให 
มีความพรอมรับมือและฟนกลับอยางรวดเร็ว ซ่ึงเปนการดำเนินงานฟนฟูท่ีตอเนื่องจากการบรรเทาภัยท่ีเกิดข้ึน 
โดยจัดเวทีประชุมหารือเพ่ือบูรณาการกระบวนการวางแผนการฟนฟูใหมีสาระสำคัญ เชน ระบุขอบเขต 
ลักษณะสำคัญของผลกระทบจากภัย การใหความชวยเหลือทางวิชาการในการวางแผนการฟนฟู การระบุ     
และติดตามการแกไขความขัดแยง และการลดความแตกตาง รวมถึงการประยุกตใชหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน
ในการวางแผน และการกำหนดการประสานความตองการท่ียังไมไดรับการชวยเหลือ 
 (2) แนวทางปฏิ บัติ ในการวางแผนและสนับสนุนการฟ นฟูบริการดานสุขภาพ และ                  
การบริการสังคม  
  เสริมสรางความพรอมท่ีจะรับมือ และการฟนกลับสูสภาวะปกติไดอยางรวดเร็วของทองถ่ินใน
การบริการดานสุขภาพ และการบริการดานสังคมของบุคคลและชุมชนท่ีประสบภัย ครอบคลุมถึง 
การสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย  
 (3) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูท่ีอยูอาศัย 
  จัดใหมีการบูรณะ และการกอสรางท่ีอยูอาศัยท่ีถูกทำลายและไดรับความเสียหายใหม      
หรือพัฒนาท่ีอยูอาศัยถาวร เพ่ือเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยท่ีจะรองรับความตองการ
ของท้ังชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยชุมชนมีสวนในการเสริมสรางความถาวรยั่งยืนและความตานทาน     
ตอสาธารณภัยของท่ีอยูอาศัย ท้ังนี้ ภารกิจสนับสนุนการฟนฟูท่ีอยูอาศัยมุงท่ีจะแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยหลัง
การเกิดสาธารณภัยเพ่ือปองกันและลดผลกระทบตอสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนอีก  

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

ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

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

7.2 เปาประสงค 
 7.2.1 เพ่ือใหทุกภาคสวนมีความตระหนัก และเขารวมเปนหุนสวนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยอยางยั่งยืน  
 7.2.2 เพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับชุมชน ระดับชาติ และนานาชาติ 
 7.2.3 เพ่ือยกระดับการประสานความชวยเหลือดานมนุษยธรรมอยางมีเอกภาพ 
 
7.3 กลยุทธการสงเสริมการเปนหุนสวนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 เพ่ือเปนการสงเสริมศักยภาพ และพัฒนาความรวมมือของหนวยงานภาคีเครือขายตามแนวทาง
ของกรอบการพัฒนาระดับโลก องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดจึงไดนำแนวคิดตามกรอบของประเทศซ่ึง
มุงเนนการสงเสริมและประสานความรวมมือกับหนวยงานระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยท่ีสอดคลองกับกรอบนโยบายตางประเทศ ซ่ึงตองพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณท่ีจะ
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ไดรับประโยชนรวมกัน โดยเฉพาะความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน ระดับภูมิภาค และระดับโลก มาเปน
แนวทางในการปฏิบัติในการสงเสริมการเปนหุนสวนในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

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

ระบบบริหารจัดการ (Management System) และนวัตกรรม (Innovation) เปนเครื่องมือท่ีใชเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทำงานใหเกิดความรวดเร็ว ความประหยัด เพ่ิมขีดความสามารถในการทำงาน โดยการพัฒนาคน 
องคกร หนวยงาน รวมไปถึงการปรับปรุงในกระบวนการทำงานท่ีมีอยูเดิมใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 
ดังนั้น เพ่ือใหการจัดการสาธารณภัยของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงใชระบบบริหารจัดการ และนวัตกรรม 

ภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมอยางยั่งยืน โดยใชฐานขอมูล องคความรู เทคโนโลยี การลงทุน 
บุคลากร องคกรท่ีเก่ียวของ การวิจัยและการสรางนวัตกรรมดานสาธารณภัย การทบทวนและบังคับใชกฎหมาย 
ตลอดจนการเสริมสรางความเขาใจความตระหนักและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนในการปองกันและจัดการ         
สาธารณภัย เปนเครื่องมือในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศใหดียิ่งข้ึน  

8.1 แนวคิดการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสรางนวัตกรรมดานสาธารณภัย 
สาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนมีแนวโนมทวีความรุนแรง มีความถ่ีในการเกิดเพ่ิมข้ึน มีลักษณะการเกิดท่ีไมแนนอน 

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

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

มาตรฐานสากลและมีความยั่งยืน 

8.2 เปาประสงค 
8.2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศโดยนำระบบอัจฉริยะในการสราง

ระบบบริหารจัดการ การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปญญา  
8.2.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันดวยการรูเทาทันภัยใหกับประชาชนทุกชวงวัยอยางเสมอภาค และการมีสวนรวม

ของผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวน (Stakeholder) 
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8.3 กลยุทธการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสรางนวัตกรรมดานสาธารณภัย 
 

 

 

สารสนเทศดานสาธารณภัยสามารถนำมาใชในการสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย ตั้งแต
การปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการฟนฟูใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน สามารถเขาถึงและเชื่อมโยงขอมูลจากแหลงตาง ๆ ไวเปนระบบเดียวกันและนำมาวิเคราะหประเมินผล
เพ่ือใชในการตัดสินใจ การปฏิบัติงาน รวมท้ังการเผยแพรสูสาธารณะ  

 แนวทางปฏิบัติการพัฒนาฐานขอมูลสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด ดังนี้ 
(1) แนวทางปฏิบัติในการใชแพลตฟอรม (Platform) สารสนเทศดานการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด โดยการจัดทำขอมูลสารสนเทศสาธารณภัยภายใต
แพลตฟอรมท่ีกองอำนวยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกำหนด เพ่ือใหพัฒนาระบบสารสนเทศระหวาง
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  

(2) แนวทางปฏิบัติในการจัดทำมาตรฐานชุดขอมูลสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบล
โคกสะอาดโดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลดานสาธารณภัยเพ่ือใหทุกหนวยงานสามารถนำระบบมาตรฐานกลาง
ฐานขอมูล        ไปดำเนินการจัดทำ พัฒนา ปรับปรุงระบบฐานขอมูลของแตละหนวยงานใหเปนไปตาม
มาตรฐานเดียวกัน       ซ่ึงสามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานได ฐานขอมูลท่ีเก่ียวของ 
ไดแก 

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

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

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

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

 

 
 
 

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากล จำเปนตอง
ใชองคความรูจากการศึกษา วิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี มาประยุกตใชในการดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ นอกจากนี้
จำเปนตองมีกระบวนการเผยแพรถายทอดองคความรูดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยเพ่ิม       
ขีดความสามารถใหบุคลากรดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยมีทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึง
ประชาชน เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู นำไปสูการเตรียมความพรอมรับมือจากสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสาธารณภัย 
 

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
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  องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดมีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาองคความรูดานการจัดการ
ความเส่ียงจากสาธารณภัย ดังนี้ 

(1) แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมใหมีการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี  
     กำหนดใหมีการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีท้ังในภาครัฐ เอกชน ในพ้ืนท่ี เพ่ือประยุกตใช    

ในงานดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือใหเกิดการสรางและการใชนวัตกรรม ตลอดจนผสมผสาน 
ตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน และการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการวางแผนปองกันและลด
ผลกระทบไดอยางเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ีและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณภัยในอนาคต  

(2) แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาองคความรูในดานการจัดการ
ความเส่ียงจากสาธารณภัย  

กำหนดใหมีการสนับสนุนใหบุคลากรเขาใจในบทบาทหนาท่ี โดยการสงใหมีการฝกอบรม 
พัฒนา องคความรูในดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมท้ังการแลกเปลี่ยนบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานระหวางหนวยงาน 

 (3) แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมกระบวนการจัดการความรูดานสาธารณภัย  
กำหนดใหมีการถายทอดองคความรูสูสาธารณะดวยวิธีการตางๆ อาทิ การจัดเวทีเสวนา 

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

 
 

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

  องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดมีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการส่ือสารความเส่ียงจาก
สาธารณภัยท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 (1) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาและสรางรูปแบบการส่ือสารความเส่ียงจากสาธารณภัย 
สูสาธารณะ  
  กำหนดใหมีการพัฒนารูปแบบ สื่อประชาสัมพันธ ท่ีมีความรวดเร็ว ครอบคลุม ทันตอ
สถานการณ เชน การสรางสื่อออนไลนเพ่ือใหขอมูลความเสี่ยงจากสาธารณภัย เกมส แอพพลเิคชั่นบน Smart 
Phone เว็บไซตรวมถึงเปนชองทางในการโตตอบ รับและสงขอมูลความเสี่ยง โดยความรวมมือภาครัฐ         
และภาคเอกชน ไปยังประชาชนทุกกลุม รวมท้ังกลุมเปราะบาง และนักทองเท่ียว ท่ีเขาใจไดงายและสามารถ   
นำขอมูลดังกลาวไปใชในการวางแผนเตรียมความพรอมรับมือจากสาธารณภัยท่ีอาจเกิดข้ึน และในระหวางเกิด
สาธารณภัย  
 

 กลยุทธ์ท่ี 3  พัฒนาการส่ือสารความเส่ียงจากสาธารณภัยท่ีมีประสิทธิภาพ               
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 (2) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการแจงเตือนภัยแบบครบวงจร (End-to-End Early 
Warning System) ท่ีสามารถแจงเตือนภัยท่ีหลากหลายประเภทภัย (Multi-Hazard)  
  กำหนดใหมีการแจงเตือนสถานการณสาธารณภัย ขาวสารขอมูล แนวทางการปฏิบัติตนเม่ือเกิด
สาธารณภัยใหประชาชนในพ้ืนท่ีรับทราบ โดยตองมีความแมนยำ รวดเร็ว ครอบคลุม ท่ัวถึง ทุกพ้ืนท่ี          
และเหมาะสมกับประเภทสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 

 
 

   

 การลงทุนในการจัดการความเสี ่ยงจากสาธารณภัย สามารถดำเนินการไดท้ังมาตรการดาน
โครงสรางและดานไมใชโครงสราง เชน ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน มาตรการทางการเงิน ฯลฯ และใช
กระบวนการสรางความเปนหุนสวนเขามาเปนกลไกในการขับเคลื่อนใหเกิดการลงทุนเพ่ือการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยใหบรรลุเปาหมาย เพ่ือสรางรากฐานใหมีความม่ันคงและยั่งยืน  
 องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดมีแนวทางปฏิบัติในการสงเสริมใหภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนมีการลงทุน ดังนี้ 
  (1) แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมใหภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีการลงทุน 
   กำหนดใหมีการสงเสริมใหภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีการลงทุนดานการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยแบบมีสวนรวมดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยการนำผลงานวิจัย 
นวัตกรรมและเทคโนโลยดีานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภยัมาเปนขอมูลพิจารณาประกอบการลงทุน ดังนี้ 
   (1.1) ภาครัฐ สงเสริมใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในทองถิ่น จัดสรรงบประมาณในการ
ปองกันและลดความเสี่ยงดวยการลงทุนในการบำรุงบูรณะโครงสรางพื้นฐานเดิมและกอสรางโครงสราง
พื้นฐานใหมดวยนวัตกรรมท่ีตอบโจทยการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เชน การกอสรางระบบปองกันน้ำ
ทวม ระบบชลประทานสำหรับภัยแลง  
   (1.2) ภาคเอกชน สงเสริมใหหนวยงานภาคเอกชนในพื้นที่ลงทุนดานโครงสรางเพ่ือปองกัน
และลดความเสี่ยงของตนเอง เชน สรางคันปองกันน้ำรอบนิคม การลงทุนในระบบดานการปองกันอัคคีภัย ดานพลังงาน  
   (1.3) ภาคประชาชน สงเสริมใหประชาชนสรางพ้ืนท่ีอยูอาศัยและพ้ืนท่ีทำกินของตนเองใหมี
ความปลอดภัย  
  (2) แนวทางปฏิบัติในการเสริมสรางความเปนหุนสวนระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชน  
   กำหนดใหมีการสนับสนุนเสริมสรางความเปนหุนสวนระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชน    
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยท้ังในทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดความเปนเจาของรวมกันในการดำเนินการ 
ผลประโยชน และความรับผิดชอบ เชน สงเสริมใหภาคเอกชนและชุมชนรวมดำเนินโครงการดานการปองกัน  
และบรรเทาสาธารณภัย 
  (3) แนวทางปฏิบัติในการกำหนดกลไก/มาตรการทางการเงินและการคลัง เพ่ือการจัดการ
ความเส่ียงจากสาธารณภัย  
   กำหนดใหมีการกำหนดกลไก/มาตรการทางการเงินและการคลัง เพ่ือการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย เชน การจัดต้ังกองทุนการจัดการสาธารณภัยในระดับชุมชน มาตรการให อปท. ยกเวนหรือลด
ภาษีสำหรับผูประกอบการและประชาชน เพ่ือจูงใจใหตระหนักถึงสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน เชน การสราง    
สิ่งปลูกสรางเพ่ือรองรับสาธารณภัย การดำเนินธุรกิจของผูประกอบการท่ีคำนึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
 
 

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมการลงทุนด้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยแบบมีส่วนร่วมจากภาครัฐ 

เอกชน และภาคประชาสังคม 
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  (4) แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมธุรกิจประกันภัยเพ่ือลดความเส่ียงจากสาธารณภัย และขยาย
ขอบเขตใหครอบคลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ใหท่ัวถึงและเปนธรรม  
    กำหนดใหมีการสงเสริมใหผูประกอบการ และประชาชนทำประกันภัยเพ่ือกระจายความเสี่ยง    
และลดภาระท่ีเกิดจากผลกระทบจากสาธารณภัย  

 
     
   

 การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม โดยสรางขีดความสามารถในการปฏิบัติติงานรวมกันอยางสอดคลองเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน รวมถึงการสรางชุมชนที่มีภูมิคุมกันจากสาธารณภัยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช โดยมี
เปาหมายเพ่ือพัฒนาไปสูสังคมท่ีมีความปลอดภัย 

 องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดมีแนวทางปฏิบัติเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ใน
การจัดการ  ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้ 
 (1) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาความรวมมือระหวางภาคีเครือขาย ภาคประชาชน อาสาสมัคร 
และอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเจาหนาท่ีรัฐ โดยสงเสริมการรวมคิด รวมดำเนินการ รวมวางแผนในการ
จัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย ดังนี้  

  (1.1) สรางจิตสำนึกการทำงานรวมกันและการแสวงหาผูรวมดำเนินการ โดยการเสริมสราง         
องคความรูดานการจัดการสาธารณภัย โดยการฝกอบรมใหความรูดานการจัดการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแก
ผูนำชุมชนรวมถึงคนในชุมชน เพ่ือกระตุนใหชุมชนตระหนักถึงสภาพความเสี่ยงในพ้ืนท่ีและเขามามีสวนรวมใน
ทุกภาคสวนทุกข้ันตอนของการจัดการสาธารณภัย 

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

  (1.3) กำกับ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือใชเปนเครื่องมือทบทวนผลการดำเนินงานการดำเนินการ
รวมกัน วามีความกาวหนาหรือประสบผลสำเร็จตามท่ีกำหนดไว และนำผลจากการติดตามและประเมินผลมา
ใชพัฒนาแนวทางการพัฒนาความรวมมือท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 

  (1.4) สรางความเขมแข็งและความตอเนื่องของเครือขายอยางยั่งยืน โดยใชงานวิจัยในการแสวงหา
ทางเลือกในการทำกิจกรรมท่ีสงเสริมความสัมพันธและการแสวงหาแกนนำเครือขาย เชน การฝกการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแบบมีสวนรวมอยางตอเนื่อง การสรางระบบจูงใจการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอยาง
พอเพียงในการใหความชวยเหลือหรือแกไขปญหา 
 (2) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาศักยภาพชุมชนหรือเมืองใหมีขีดความสามารถในการรับมือสาธารณภัย 
  (2.1)  การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (Community Based 
Disaster Risk Management : CBDRM) เนนการอาศัยชุมชนเปนศูนยกลางในการปองกัน แกไข บรรเทา 
และฟนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผน ตัดสินใจ กำหนดแนวทาง
แกปญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือลดความเสี่ยงภัยของชุมชนและ เพ่ิมขีดความสามารถให
คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยไดดวยตนเองในระดับหนึ่งกอนท่ีหนวยงานภายนอกจะเขาไปให
ความชวยเหลือจึงเปนเครื่องมือในการเตรียมประชาชน/ชุมชน ใหมีความพรอมท่ีจะเผชิญสาธารณภัยและ
ไดรับผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินใหนอยท่ีสุดรวมท้ังเปนการสรางภาคีเครือขายภาคประชาชนในรูปแบบ

กลยุทธ์ท่ี 5  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
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อาสาสมัครเพ่ือชวยเหลืองานเจาหนาท่ีในข้ันตอนการเตรียมความพรอม เชน การศึกษาขอมูลการวิเคราะห
ขอมูลภัย การแจงเตือนภัย การจัดตั้งคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน/หมูบาน       
การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประเมินผล 
    องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดไดดำเนินการฝกอบรมประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยใหมี
ความพรอมรับมือกับภัยพิบัติท่ีจะเกิดข้ึนไดดวยชุมชนเองกอนท่ีหนวยงานภายนอกจะเขามาใหความชวยเหลือ           
ตามหลักการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (Community Based Disaster Risk 
Management: CBDRM) รวมกับสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเปนประจำทุกป 

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

(2.1) จัดตั้งองคกรเพ่ือสรางการรับรู ความตระหนัก และเตรียมความพรอม
ดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับพ้ืนท่ีอยางมีสวนรวมกับภาคสวนตางๆ  

(2.2) จัดสรรงบประมาณและการสรางแรงจูงใจทุกระดับในสังคมใหมีการ
ลงทุน เพ่ือการลด    ความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

(2.3) ปรับปรุงขอมูลภัยและขอมูลความเปราะบางใหเปนปจจุบัน รวมท้ัง
มีการประเมิน        ความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพ่ือนำไปสูการตัดสินใจและวางแผนพัฒนาเมือง
อยางเหมาะสม 

(2.4) ลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานโดยคำนึงถึงปจจัยทางดานการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย 

(2.5) ประเมินและปรับปรุงสถานศึกษาและสถานพยาบาลใหมีความ
ปลอดภัยจากสาธารณภัย 

(2.6) บังคับใชกฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง และจัดสรรพ้ืนท่ี
ท่ีมีความปลอดภัยจากสาธารณภัยอยางเทาเทียม  

(2.7) อนุรักษระบบนิเวศวิทยา และจัดใหมีแนวปองกันลดผลกระทบจาก
ภัยพิบัติ โดยใชโครงสรางทางธรรมชาติ 

(2.8) พัฒนาระบบการแจงเตือนภัยลวงหนาและเสริมสรางศักยภาพเรื่องการ
จัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมท้ังการฝกซอมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(2.9) ประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัยเพ่ือเปนขอมูลในการ
ดำเนินการฟนสภาพ    และซอมสรางท่ีอยูอาศัย และสภาพชีวิตความเปนอยูของผูไดรับ
ผลกระทบ รวมท้ังเปนขอมูลในการกำหนดแนวทางมาตรการท่ีสามารถสนับสนุนการจัดการใน
ภาวะฉุกเฉินในอนาคต 
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บทท่ี 9 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ของ องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดไปสูการปฏิบัต ิ
 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวน
ตำบลโกสะอาด  ไปสู การปฏิบัต ิ ประกอบดวย  1 ) การขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ 2 ( การติดตาม
ประเมินผล 3 ( การวิจัยและพัฒนา   และ 4 ( การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยของ องคการบริหารสวนตำบลโกสะอาด 

9.1 การขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัติ 
 แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดพ.ศ.

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

9 .1.1 กลไกการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตำบลโคกสะอาด พ.ศ.2564 

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

9 .1.2 แนวทางการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตำบลโคกสะอาด พ.ศ. 2564-2570 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุชื่อ 
อปท.) พ.ศ.2564 มีกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. เปนกลไกสำคัญในการกำกับดูแล
ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน ดังนี้ 

)1 ( เสริมสรางและพัฒนาความเขาใจเก่ียวกับสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการในการปองกัน         
และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดพ.ศ.2564-2570 นโยบายการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เชน การประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ 
การสื่อสารและถายทอดแผน โดยการจัดประชุมสรางความเขาใจ การอบรม และซักซอมการปฏิบัติจากการจำลองฉาก
ทัศนเปนตน และการเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในทุกระดับ โดยสรางความเปนเจาของแผนปฏิบัติ
การในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดพ.ศ.2564-2570  ) Sense 
of Belonging) เชน ผลักดันแผนงาน โครงการและกิจกรรม บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนตน  
 )2 ( จัดทำแนวทางปฏิบัติของยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสูการปฏิบัติผานแผนงาน โครงการ และกิจกรรมภายใตแผนปฏิบัติการระดับ
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หนวยงานสูระดับพ้ืนท่ี โดยการผสาน )Mainstreaming) ภารกิจหลักของหนวยงานท่ีมีเปาหมายและตัวชี้วัด         
ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 )3 ( ผลักดันใหมีงบประมาณเชิงบูรณาการดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของทุก
หนวยงาน โดยการจัดประชุมหารือกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือกำหนดแนวทางวิธีการจัดสรรงบประมาณ
ใหสอดคลองกับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบล
โคกสะอาด พ.ศ.2564-2570 รวมท้ังงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของหนวยงาน และการ
จัดสรรงบประมาณใหแกระดับพ้ืนท่ี 
 )4 ( จัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
แผนเผชิญเหตุใหสอดคลองกัน รวมท้ังแผนจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ยานพาหนะ เครื่องหมาย 
สัญญาณหรือสิ่งอ่ืนใดในการแจงใหประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย และสำหรับใชในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และบรรจุไวในแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเปนกรอบในการ
ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ี 
 )5 ( กำหนดบทบาทหนวยงานและภาคีเครือขายทุกระดับในการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติตามบทบาท
หนาท่ีความรับผิดชอบท่ีกำหนดไวในพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ  .ศ.2550 รวมท้ังนโยบาย    
และกฎหมายตาง ๆ โดยมีแนวทางดำเนินการของแตละภาคสวน ดังนี้ 
ตารางท่ี 9-1 : แนวทางดำเนินงานในการขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัติ 
ลำดับท่ี การดำเนินการ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
1 ดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับแผนปฏิบัติการในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดพ.ศ.
2564 รวมท้ังแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ท่ีอาจเกิด ข้ึนใน พ้ืนท่ีของตนเอง เพ่ือสรางความตระหนักใหกำนัน 
ผูใหญบาน อาสาสมัคร คนในชุมชน/ทองถ่ินไดรับรู รับทราบ เขาใจถึง
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ         สาธารณภัย และสรางการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชนและภาคเอกชนในพ้ืนท่ี 

- องค ก ารบ ริ ห าร
ส ว น ต ำ บ ล โ ค ก
สะอาด 
- ห น ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

2 จัดให มีการประชุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      
องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด อยางนอยทุก ๒ เดือน อยางตอเนื่อง 
เพ่ือใชเปนกลไกและเวทีในการบูรณาการการทำงานระหวางหนวยงานท่ี
เก่ียวของ ตั้งแตภารกิจดานการปองกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม
ความพรอม การรวมวิเคราะหประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

- องค ก ารบ ริ ห าร
ส ว น ต ำ บ ล โ ค ก
สะอาด 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ
กับการป องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

3 มีสวนรวมกับอำเภอ.....................และจังหวัด......................... อยางตอเนื่อง 
เพ่ือเชื่อมการทำงานอยางประสานสอดคลอง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นการดำเนินการกิจกรรม เชน รวมสำรวจประเมินวิเคราะห    
พ้ืนท่ีเสี่ยง ปจจัยเสี่ยงท่ีทำใหเกิดภัย เปนตน 
 
 
 

- องค ก ารบ ริ ห าร
ส ว น ต ำ บ ล โ ค ก
สะอาด 
- สนง.ปภ.สาขา
................................. 
- สนง.ปภ.จว. 
................................. 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด พ.ศ. 2564-2570 หน้า 95 
 
 
 

ลำดับท่ี การดำเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

- ศูนย ปภ. เขต 
................................. 

4 จัดทำแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด
การรวมฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการปองกัน
และบรรเทา   สาธารณภัยระดับตางๆ เพ่ือทดสอบและฝกความชำนาญ
รวมกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

- องค ก ารบ ริ ห าร
ส ว น ต ำ บ ล โ ค ก
สะอาด 
- สนง.ปภ.สาขา
................................. 
- สนง.ปภ.จว. 
................................. 
- ศูนย ปภ. เขต 
................................. 
- ห น ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

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

- องค ก ารบ ริ ห าร
ส ว น ต ำ บ ล โ ค ก
สะอาด 
- สำนักงานจังหวัด
................................. 
- ห น ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

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

- องค ก ารบ ริ ห าร
ส ว น ต ำ บ ล โ ค ก
สะอาด 
- สำนักงานจังหวัด
................................. 
- ห น ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 
 

7 ใหความรูแกภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของท้ังดานวิชาการและการปฏิบัติ    - องค ก ารบ ริ ห าร
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สรางองคความรูเพ่ือเปนขอมูลในการกำหนดนโยบายท้ังระดับจังหวัด 
ระดับอำเภอ และระดับพ้ืนท่ี 

ส ว น ต ำ บ ล โ ค ก
สะอาด 
- สพป....................... 
- สพม....................... 

8 สนับสนุน กำกับ ติดตาม ใหคำแนะนำในการจัดทำแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมูบาน เพ่ือเปนกรอบปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ี
ใหมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด 

- องค ก ารบ ริ ห าร
ส ว น ต ำ บ ล โ ค ก
สะอาด 
 

9 การติดตามและประเมินผล โดยการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ         
ท้ังสวนกลางและระดับพ้ืนท่ี การกำหนดใหจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ใหผูอำนวยการจังหวัดเพ่ือรายงานผลตอไปยังผูอำนวยการกลางและ
ผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบเปนประจำทุกป รวมท้ังการติดตาม
และประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา           
สาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดไปสูการปฏิบัติ ในชวง
กลางแผนและ      ปลายแผน พรอมท้ังพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 
 

- องค ก ารบ ริ ห าร
ส ว น ต ำ บ ล โ ค ก
สะอาด - สนง.ปภ .
ส า ข า
.............................. 
- ส น ง . ป ภ . จ . 
................................. 
- ศู น ย  ป ภ . เข ต 
............................. 
- สำนักงานจังหวัด
.......................... 

 
โดยมีกระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบล
โคกสะอาด พ.ศ. 2564-2570 ไปสูการปฏิบัติ ดังแผนภาพท่ี 9 -1
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แนวทางขับเคลื่อน 
                    นโยบาย                                        

                                                                                               
                       ยุทธศาสตร                                                การปฏิบัติ 

ผลผลิต 
 

ผลลัพธ 

 

 

เช่ือมโยงเป้าหมาย กลยุทธ์             

และมาตรการในการลดความเสี่ยง           

จากสาธารณภัยจากแผนในทุกระดับ      

ให้เกิดการบูรณาการการดำเนนิงาน

และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือใช้

ประโยชน์ร่วมกันของ

หน่วยงานภาครัฐร่วมกับ

องค์กร ภาคีเครือข่าย  

 

การศึกษา วิจัย และพัฒนา 

(1) การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการนำองค์ความรู้การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยสู่การขับเคลื่อนแผน 

ไปสู่การปฏิบัติ 

 ื่ ี่ ้ ื่  ี่  ้  

(1) การจัดทำแผนปฏิบัตกิารในการป้องกันละบรรเทาสาธารณภัยขององคืกรปกครองส่วนทอ้งถิน่ และแผน

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย  

(2) การประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย เพ่ือการวางแผนและเลือกใช้มาตรการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 

(3) การลงทนุด้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย แบบสร้างความเป�นหุ้นส่วน 

(4) การฝ�กอบรม การฝ�กซ้อม และการทดสอบแนวทางปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทกรปแบบ 

               

    

 

 

 

 

 

 

(1) การกำหนดให้หนว่ยงานหลักและภาคีเครือข่ายความร่วมมอื จัดสรรทรัพยากร (อาทิ เครื่องมืออุปกรณ์

งบประมาณ บุคลากร องค์ความรู้ ขอ้มูล เป�นต้น) และการลงทนุเพ่ือการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 

(2) การจัดให้มีระบบและกลไกการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) การเชือ่มโยงระบบการจัดสรรทรัพยากรเชิงพ้ืนที ่ทั้งในระดบัภูมิภาค และนานาชาติ  

   

 

(1) แผนของหน่วยงานมีการบรรจุ                 

แนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

(2) ทุกภาคส่วนสามารถถ่ายทอด     

องค์ความรู้การลดความเสี่ยงจาก      

สาธารณภัยสู่แนวปฏิบัติในลักษณะ

ต่างๆ ได้ 

(3) ได้หุ้นส่วนความร่วมมือเพ่ือ      

การลงทุนด้านการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัย 

(4) แผนมีความเชื่อมโยงในเป้าหมาย

และวัตถุประสงค์การลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัย 

(5) หน่วยงาน เครือข่าย และชุมชมมี

กิจกรรมการเตรียมพร้อมเพ่ือการ

ลดเความเสี่ยงจากสาธารณภัย และ

ทบทวนบทเรียนจากการฝ�กซ้อม 

(6) แผนการป้องกันและบรรเทา        

สาธารณภัยทุกระดับมีการดำเนินงาน

เชิงบูรณาการ     

(7) มีระบบการติดตามและประเมินผล   

(8) นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม       

รวมถึงองค์ความรู้ เพ่ือเป�นแนวทาง     

การปรับปรุงแผนและการดำเนินงานใน

ทุกมิติ โดยสามารถพัฒนาเป�นแนวทาง

ปฏิบัติหรือสร้างนวัตกรรมลดความ

เสี่ยงจากสาธารณภัยในชุมชน/ เมืองได้ 

 

 

เสริมสร้าง พัฒนา 

ความเข้าใจเกีย่วกับแนวคิด 

และกำหนดให้ประเด็นการลด         
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย               

 

แผนภาพท่ี 9-1 กระบวนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ 2564 - 2570 ไปสู่การปฏิบัต ิ

 

การติดตาม 

 

 

 

1. ให้กลไกติดตาม                   

ความก้าวหน้า 

 

 (1) การจัดการความรู้ และถอดบทเรียนเพ่ือการพัฒนาและขยายผล 

(2) การวิจัยและพัฒนาองค์ความรูก้ารกำหนดมาตรฐานต่างๆ  

(3) การสร้างสรรค์นวัตกรรมการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภัยเพ่ือใช้ในการปรับปรุง
         ่ ่

 

 

(1) มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม    

และแผนปฏิบัติราชการ ที่มีการกำหนด

วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดการลด 

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

(2) แนวปฏิบัติเฉพาะความเสี่ยง          

จากสาธารณภัย และภัยที่มีความคาบ

เกี่ยวต่อเนื่อง รวมทั้งมาตรการที่มี

เปา้หมายการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

(3) เกิดการลงทุนมาตรการในการลด

ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของทุกภาค

ส่วนร่วมกัน  

(4) หน่วยงานสามารถนำไป

ดำเนินการตามแผนและการจัดสรร

ทรัพยากรอย่างเป�นระบบร่วมกันทุก

ภาคส่วน 

(5) เครือข่ายชุมชนปลอดภัยที่มี       

การทำกิจกรรมการลดความเสี่ยงจาก        

สาธารณภัย 

(6) เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ

ภาวะฉุกเฉิน และการสนธิกำลังอย่าง

เป�นระบบด้วยมาตรฐาน 

(7) แผนได้รับการปรับปรุง ด้วย

บทเรียนจากการประเมินผล พร้อม

ทบทวนโดยสอดคล้องกับกฎหมาย

และสถานการณ์สาธารณภัยที่เป�น

ป�จจุบัน 

(8) ชุมชน/ เมืองสร้างแนวปฏิบัติการลด

ความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามองค์

้ ั  

  

2. ให้กลไกประเมนิผลลัพธ ์

การดำเนนิงานการลด            
ความเส่ียงจากสาธารณภัย       
และสังเคราะห์บทเรยีน           

เพ่ือการปรับปรง 

 

3.1 มีความเชื่อมโยงการติดตาม        
และประเมินผล โดยมีข้อเสนอแนะ               
การดำเนินการหรือยุทธศาสตร์ เพ่ือให้มี
การปรับแผน โดยไม่ต้องรอให้แผนสิ้นสุด 

3.2 การให้ช่องทางการปรับปรุงระหว่าง     
  

 

หมายเหตุ : สีฟ้า   :  ผลผลิต (1) และ (2) 

 สีแดง  :  ผลผลิต (1) (2) (3) (4) (5) (7) และ (8) 

 สีม่วง :  ผลผลิต (5) (6) และ (9) 
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9 .2 การติดตามและประเมินผล 

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

)1 ( แนวทางการติดตามและประเมินผล 
แนวทางการติดตามและประเมินผล ประกอบดวย หลักการประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยวิเคราะห 

การบรรลุถึงเปาหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย หลักการคิดเชิงเหตุผล เชื่อมโยงความสัมพันธเชิง
สาเหตุและผลผลิตไปสูผลลัพธและผลกระทบดวยขอมูล รวมถึงเหตุผลเชิงประจักษท่ีเชื่อถือได และหลักความ
รวมมือระหวางหนวยงาน และภาคสวนตางๆ ในสังคม พรอมท้ัง กำหนดใหมีการจัดทำรายงานผลเสนอตอ
คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลโคก
สะอาดพ.ศ. 2564-2570    ท้ังรายป กลางแผน และปลายแผน โดยใหคณะกรรมการจัดทำแผนฯ เปน
หนวยรับผิดชอบหลักดำเนินงาน  ตามแนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสูปฏิบัติ โดยมีแนวทางปฏิบัติใน
การติดตาม และประเมินผล ดังนี้ 

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

1) ติดตามและประเมินผลประเด็นการขับเคลื่อนท่ีสำคัญ 
2) ติดตามและประเมินผลระดับยุทธศาสตร 
3) ติดตามและประเมินผลภาพรวม 

โดยใหจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมท่ีบรรลุผลตามเปาหมายการจัดการความเสี่ยงจาก   
สาธารณภัย การประเมินผลกระทบจากการขับเคลือ่น และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผล พรอมท้ัง 
จัดทำเปนรายงานเสนอตอคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร
สวนตำบลโกสะอาด พ.ศ. 2564-2570 พิจารณาเพ่ือนำไปสูการปรับปรุงหรือทบทวนแนวทางการ
ดำเนินงานตอไป 

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

โดยใหจัดทำรายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร
สวนตำบลโคกสะอาด พ.ศ.2564-2570 ไปสูการปฏิบัติเพ่ือตอบสนองตอเปาหมายการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสูมาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนำปญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลโคก
สะอาดพ.ศ.2564-2570 ตอไป 

(1.3) กลไกการติดตามและประเมินผล ใหคณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดพ.ศ.2564-2570 เปนกลไกใน
การประสานการปฏิบัติ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด พ.ศ.2564-2570 ภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการจัดทำ
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แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดพ.ศ.2564-
2570  

 

2)ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล ประกอบดวย 
         

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
(3) หนวยงานและภาคีเครือขายดำเนินการติดตามและประเมินผล 
      ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด

เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสูการปฏิบัติ โดยใหจัดทำ

กำหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสรางความเขาใจในสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดแนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสูการ

ปฏิบัติ รวมท้ังแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แลวกำหนดประเด็นและตัวช้ีวัด การ

ประเมินแหลงขอมูล     เพ่ือประกอบการวิเคราะหประเมินผลใหสะทอนกระบวนการดำเนินงาน ผลผลิต และ

ั  

รวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผล ไดแก (๑) ขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจากการสำรวจภาคสนาม 

การระดมความคิดเห็น และอ่ืนๆ รวมท้ังควรกำหนดเปาหมายและพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลท่ีชัดเจนและ (๒) ขอมูล

ทุติยภูมิท่ีไดจากเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของหนวยงาน 

ประเมินผลและวิเคราะหขอมูลตามหลักการท่ีกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร
สวนตำบลโคกสะอาด 

กำหนดข้ึนมา 

จัดทำรายงานสรุปผลภาพรวม และขอเสนอแนะ 

นำเสนอรายงานสรปุผลใหผูบริหารระดับหนวยงานพิจารณาใหความเห็นชอบ 

นำผลการประเมินเสนอใหผูอำนวยการทองถ่ิน 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสีย่งจากสาธารณภยัสูแผนพัฒนาทองถ่ิน  
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รายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมท่ีบรรลุผลตามเปาหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผล
กระทบ การขับเคลื่อน    และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลใหผูอำนวยการอำเภอเพ่ือรายงานผล
ตอไปยังผูอำนวยการจังหวัด ผูอำนวยการกลางและผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบ เพ่ือนำไปสูการปรับปรุง
แนวทางการดำเนินงานตอไป 

การจัดทำรายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา สาธารณภัย     

องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดไปสูการปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองตอเปาหมายการจัดการสาธารณภัยของ 

องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดใหมีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสูมาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนำ

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ

บริหารสวนตำบลโคกสะอาดตอไป 

9.3 การวิจัยและพัฒนา 
      เปนกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู และการคนหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติ

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

       (1) องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดเปนหนวยงานหลักในการประสานงานดาน
การศึกษา คนควา     และการวิจัยและพัฒนาท่ีเก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับ
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนำองคความรูและเทคโนโลยีมาพัฒนาและ
ประยุกตใชเพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดใหเหมาะสม 
       (2) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณสาธารณภัยสำคัญท่ีผานมาของ องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด 
เพ่ือใหทราบขอมูลขอเท็จจริงสำหรับไปประยุกตใชในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

       (3) จัดทำสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสำคัญท่ีผานมา
ของ องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดเพ่ือเปนประโยชนในการบริหารจัดการในอนาคต 
9.4 การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลโคก
สะอาด 

      พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 44 กำหนดวา       
ในกรณีท่ีขอเท็จจริงเก่ียวกับสาธารณภัยหรือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีไดกำหนดไวในแผนตางๆ 
ตามพระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไป หรือแผนดังกลาวไดใชครบหาปแลว ใหเปนหนาท่ีของผูรับผิดชอบในการ
จัดทำแผนดำเนินการปรับปรุงหรือทบทวนแผนท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

      ดังนั้น หาก องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดไดดำเนินการตามกระบวนการท่ี
กำหนดไวในแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดพ.ศ.
2564-2570 และไดมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณสาธารณภัยท่ีไมไดกำหนด
ไวในแผน หรือมีการวิจัยและพัฒนาพบขอบกพรอง หรือมีนวัตกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ี
ทันสมัยและเหมาะสม ให องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดพิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการใน
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ภาคผนวก ข  

 ตัวอยางลักษณะภัย 

 สาธารณภัย   หมายถึง  อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว        
โรคระบาดสัตวน้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจาก
ธรรมชาติ มีผูทำใหเกิดข้ึน อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซ่ึงกอใหเกิดอันตรายแกชีวิตรางกายของประชาชน      
หรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศและการกอ
วินาศกรรมดวย 

 1.ภัยจากอัคคีภัย 
อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟท่ีขาดการควบคุมดูแล ทำใหเกิดการติดตอลุกลามไป

ตามบริเวณท่ีมีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหมตอเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากข้ึน ถาการลุกไหมท่ีมีเชื้อเพลิง
หนุนเนื่อง หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความรอนแรงก็จะมากยิ่งข้ึน 

2.ภัยจากวาตภัย 
  2.1 นอภัยจากพายุหมุนเขตร หมายถึง ภัยท่ีกอใหเกิดความเสียหายของอาคารบานเรือน ตนไมและ

สิ่งกอสรางตาง ๆ เปนบริเวณกวางจากความแรงของลมท่ีพัดเวียนเขาหาศูนยกลางของพายุหมุนภัยดังกลาว
เกิดข้ึนตามแนวเสนทางเดินของพายุ โดยปกติจะมีความกวาง 100-50  กิโลเมตร ข้ึนอยูกับขนาดและความ

ละลูก โดยความเสียหายจะมีมากท่ีสุดบริเวณใกลแนวศูนยกลางท่ีพายุเคลื่อนผานแรงของพายุแต  
2.2 .  ภัยจากคล่ืนพายุซัดฝง หมายถึง ภัยธรรมชาติซ่ึงเกิดจากพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนเขาหาฝง 

ความสูงของคลื่นข้ึนกับความแรงของพายุ ปรากฏการณนี้เกิดข้ึนเม่ือพายุหมุนเขตรอนท่ีมีความแรงลมมากกวา 
100 กิโลเมตรตอชั่วโมง ระดับน้ำท่ีสูงข้ึนจากความกดอากาศท่ีลดต่ำลงบริเวณใกลศูนยกลางของพายุพรอม

กับคลื่นลมแรงจัดท่ีพัดเขาหาฝงกอใหเกิดความเสียหายตอพ้ืนท่ีราบชายฝงทะเลใกลศูนยกลางของพายุ โดยเฉพาะ
พ้ืนท่ีชายฝงท่ีเปนดานรับลม ระดับความรุนแรงของความเสียหายจะข้ึนอยูกับความแรงลมของพายุ สภาพภูมิ
ประเทศ และขนาดของชุมชน 

2.3ภัยจากพายุโซนรอน หมายถึง พายุท่ีเกิดในชวงท่ีมีลักษณะอากาศรอนอบอาวติดตอกันหลาย
วัน และเม่ือมีอากาศเย็นจากความกดอากาศสูงในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนพัดมาปะทะกับอากาศรอน
จะทำใหอากาศรอนชื้นท่ีเบากวาลอยตัวข้ึนเหนืออากาศเย็นอยางรวดเร็ว  เกิดเปนเมฆและพายุฟาคะนองท่ีมี
ยอดเมฆสูงมาก (เมฆคิวมูโลนิมบัส) เกิดพายุฟาคะนอง ลมกรรโชกแรง ฟาผา และมักมีลูกเห็บตกตามมาดวย 
พายุฤดูรอนมักเกิดข้ึนและสิ้นสุดลงในชวงเวลาสั้นๆ ไมเกินหนึ่งชั่วโมง และครอบคลุมบริเวณพ้ืนท่ีไมเกิน 30-20 
ตารางกิโลเมตร แตจะมีลมกรรโชกแรงท่ีเริ่มสรางความเสียหาย เม่ือมีความรุนแรงลมตั้งแต 50 กิโลเมตร     

ตอชั่วโมงข้ึนไป 
2.4ภัยจากพายุฤดูรอน หมายถึง ความเสียหายของอาคารบานเรือน ตนไม และสิ่งกอสรางตาง ๆ   ท่ี

เกิดข้ึนเปนบริเวณแคบๆจากลมกระโชกแรงท่ีเกิดจากพายุฝนฟาคะนอง หรือลูกเห็บ มักเกิดในระยะเวลาสั้น ๆ  ซ่ึง
บอยครั้งมีความเร็วลมเกินกวา 100 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

 2 .5 ภัยจากลูกเห็บ หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากกอนน้ำลักษณะเหมือนน้ำแข็งรูปรางไมแนนอน      
เกิดจากละอองหยาดฝนซ่ึงเย็นแบบยิ่งยวดในเมฆฝน  )ยังอยูในสภาพของเหลวท่ีอุณหภูมิต่ำกวาจุดเยือกแข็ง (  
ปะทะกับวัตถุแข็ง เชน ผงฝุน หรือกอนลูกเห็บท่ีเกาะตัวอยูกอนแลว จนเกิดการแข็งตัวเกาะรอบวัตถุนั้น ๆ    
และกลายเปนกอนลูกเห็บ ซ่ึงมักเกิดข้ึนพรอมกับพายุฤดูรอน  

.3 ภัยจากอุทกภัย 
3.1 ภัยจากอุทกภัย หมายถึง เหตุการณท่ีมีน้ำทวมพ้ืนดินสูงกวาระดับปกติ ซ่ึงมีสาเหตุจาก        

มีปริมาณน้ำฝนมากจนทำใหมีปริมาณน้ำสวนเกินมาเติมปริมาณน้ำผิวดินท่ีมีอยูตามสภาพปกติจนเกิน          
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ขีดความสามารถการระบายน้ำของแมน้ำ ลำคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระทำของมนุษย โดยการปดก้ัน
การไหลของน้ำตามธรรมชาติ ท้ังเจตนาและไมเจตนา จนเปนอันตรายตอชีวิต ทรัพยสินของประชาชน      
และสิ่งแวดลอม สามารถจำแนกตามลักษณะการเกิดได ดังนี้ 

(1) น้ำทวมขัง/น้ำลนตลิ่ง หมายถึง สภาวะน้ำทวมหรือสภาวะน้ำลนตลิ่งท่ีเกิดข้ึนเนื่องจาก
ระบบระบายน้ำไมมีประสิทธิภาพ มีลักษณะคอยเปนคอยไป อันเปนผลจากการเกิดฝนตกหนัก ณ บริเวณนั้น ๆ 
ติดตอกันเปนเวลาหลายวัน มักเกิดข้ึนในบริเวณท่ีราบลุมริมแมน้ำและบริเวณชุมชนเมืองใหญๆ น้ำทวมขัง  
สวนใหญจะเกิดบริเวณทายน้ำและแผเปนบริเวณกวางเนื่องจากไมสามารถระบายน้ำไดทัน 

(2) น้ำทวมฉับพลัน หมายถึง สภาวะน้ำทวมท่ีเกิดข้ึนอยางฉับพลันในพ้ืนท่ีเนื่องจากฝนตก
หนักในบริเวณพ้ืนท่ีซ่ึงมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ำหรือตานน้ำนอยหรืออาจเกิดจากสาเหตุอ่ืน ๆ  
เชน เข่ือนหรืออางเก็บน้ำพังทลาย น้ำทวมฉับพลัน มักเกิดข้ึนหลังจากฝนตกหนัก และมักเกิดข้ึนในบริเวณ      
ท่ีราบระหวางหุบเขา ซ่ึงอาจจะไมมีฝนตกหนักในบริเวณนั้นมากอนเลย แตมีฝนตกหนักมากบริเวณตนน้ำท่ีอยู
หางออกไป การเกิดน้ำทวมฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื่อนท่ีดวยความเร็วมาก โอกาสท่ีจะปองกัน          
และหลบหนีจึงมีนอย 

2.3ภัยจากดินถลมหรือโคลนถลม หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากปรากฏการณท่ีมวลดินหรือหินไถลเลื่อน
ลงจากพ้ืนท่ีสูงสูพ้ืนท่ีต่ำกวาภายใตอิทธิพลแรงโนมถวงของโลก และการมีน้ำเปนตัวกลางทำใหมวลวัสดุเกิด
ความไมมีเสถียรภาพ อัตราการไถลเลื่อนดังกลาวขางตนอาจชาหรือเร็วข้ึนกับประเภทของวัสดุ ความลาดชัน 
สภาพสิ่งแวดลอม และปริมาณน้ำฝน ในบางกรณีแผนดินถลมอาจเกิดจากแผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด    
การเคลื่อนตัวของวัสดุดังกลาวอาจพัดพาตนไม บานเรือน รถยนต สิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ ชำรุด หรือพังทลาย    
และยังอาจทำใหชองเปดของสะพานและแมน้ำลำคลองอุดตันจนเปนสาเหตุใหเกิดอุทกภัยข้ึนไดในเสนทาง       
การเคลื่อนตัวปรากฏการณดังกลาวเปนอันตรายตอชีวิต ทรัพยสินของประชาชนและสิ่งแวดลอม 

4 ภัยแลง หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากความแหงแลงของลมฟาอากาศ อันเกิดจากการท่ีมีปริมาณฝนนอย 
หรือฝนไมตกเปนระยะเวลานานและครอบคลุมพ้ืนท่ีเปนบริเวณกวาง ทำใหเกิดการขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช    
พืชพันธุไมตาง ๆ ขาดน้ำไมสามารถเจริญเติบโตไดตามปกติ เกิดความเสียหายและสงผลกระทบอยาง
กวางขวางรุนแรงตอประชาชนโดยภัยแลงเกิดจากสาเหตุ ดังนี้ 

(1)  ฝนแลง หมายถึง สภาวะท่ีมีฝนนอยหรือไมมีฝนเลยในชวงเวลาหนึ่งซ่ึงตามปกติจะตองมีฝน 
โดยข้ึนอยูกับสถานท่ีและฤดูกาล ณ ท่ีนั้น ๆ) ภาวะท่ีปริมาณฝนตกนอยกวาปกติหรือไมตกตองตามฤดูกาล(  

(2)  ฝนท้ิงชวง หมายถึง ชวงท่ีมีปริมาณฝนตกไมถึงวันละ 1  วัน 15 กิน มิลลิเมตรติดตอกันเ
ในชวงฤดูฝน เดือนท่ีมีโอกาสเกิดฝนท้ิงชวงสูงคือเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 

5.ภัยหนาว  หมายถึง  ภัยท่ีเกิดจากสภาพอากาศท่ีมีความหนาวจัด อุณหภูมิต่ำกวา 8  องศาเซลเซียส  

และลดลงตอเนื่องซ่ึงประชาชนไดรับผลกระทบอยางรุนแรงและกวางขวาง  

6.ภัยจากโรคระบาดในมนุษย หมายถึง ภัยจากโรคซ่ึงปรากฏข้ึนในประชากรกลุมหนึ่งในระยะเวลาหนึ่ง 

ในอัตราท่ีสูงข้ึนมากกวาท่ีคาดการณไว โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีตโรคนั้นอาจเปนโรคติดตอทาง

สัมผัสหรือไมก็ได แตสงผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีเกิดโรคระบาดและพ้ืนท่ีใกลเคียง 

7. ภัยจากโรคระบาดสัตว หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากโรคซ่ึงปรากฏข้ึนในประชากรสัตวเลี้ยงหรือสัตวปา 

โดยเปนโรคติดตอท้ังในสัตวชนิดเดียวกัน ตางชนิดกัน รวมถึงการติดตอมาสูคน ในระยะเวลาหนึ่ง ในอัตรา     

ท่ีสูงข้ึนมากกวาท่ีคาดการณไว โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีต สรางความเสียหายตอเศรษฐกิจ         

และสุขภาพของประชาชน 

8. ภัยจากโรคระบาดสัตวน้ำ หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากโรคซ่ึงปรากฏข้ึนในประชากรสัตวน้ำ โดยเปน

โรคติดตอท้ังในสัตวน้ำชนิดเดียวกัน ตางชนิดกัน รวมถึงการติดตอมาสูคน ในระยะเวลาหนึ่ง ในอัตราท่ีสูงข้ึน
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มากกวาท่ีคาดการณไว โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีต สรางความเสียหายตอเศรษฐกิจและสุขภาพ  

ของประชาชน 

.9 ภัยจากการระบาดของศัตรูพืช หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากสิ่งซ่ึงเปนอันตรายแกพืช เชน เชื้อโรค พืช 

แมลง สัตว หรือพืชท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกพืช สงผลใหสวนหนึ่งสวนใดของพืช เชน ตน ตา ตอ แขนง 

หนอ ก่ิง ใบ ราก เหงา หัว ดอก ผล เมล็ด เชื้อ และสปอรของเห็ด ไมวาท่ียังทำพันธุไดหรือตายแลว และให

หมายความรวมถึงตัวห้ำ ตัวเบียน ตัวไหม ไขไหม รังไหม ผึ้ง รังผึ้ง และจุลินทรีย  จนสงผลกระทบในวงกวาง

ตอเศรษฐกิจ สังคม และประชาชน 

10.  ภัยจากไฟปาและหมอกควัน หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากไฟปาไมวาจะจากสาเหตุใดก็ตาม เกิดข้ึน

ในปาธรรมชาติหรือสวนปาก็ตาม แลวลุกลามไปไดโดยอิสระปราศจากการควบคุม ตลอดจนสงผลใหเกิดฝุน 

ควัน และอนุภาคแขวนลอยในอากาศ รวมตัวกันในสภาวะท่ีอากาศปด ทำใหเกิดอันตรายตอทรัพยสินและ

สุขภาพของประชาชน 

11 .ภัยจากมลพิษทางอากาศประเภท PM2.5 หมายถึง เหตุการณที่มลพิษทางอากาศประเภท

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5  ไมครอน หรือ  PM2.5 ที่มีแหลงกำเนิดจากเหตุการณทางธรรมชาติหรือ   

จากกิจกรรมของมนุษยเกิดการสะสมในบรรยากาศ อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ ทำให PM2.5 ปกคลุมพ้ืนท่ี

อยูอาศัยของประชาชน จนมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนจำนวนมาก 

12. ภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม 
12.1 ภัยจากแผนดินไหว หมายถึง ภัยธรรมชาติซ่ึงเกิดจากการปลดปลอยพลังงานใตพิภพ    

ทำใหเกิดการสั่นสะเทือนของพ้ืนดิน การสั่นสะเทือนนี้อาจมีระดับความรุนแรงข้ันต่ำท่ีไมกอใหเกิดความเสียหาย
ใด ๆ แตบางครั้งก็อาจมีระดับความรุนแรงในข้ันท่ีเปนอันตรายจนกอใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงได 

 12.2 ภัยจากอาคารถลม หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากอาคารและสิ่งปลูกสราง ไดแก ตึก บาน โรงเรือน 
ราน แพ คลังสินคา สำนักงาน ท่ีไดรับความเสียหายจากการโยกไหวตัวรุนแรงของแผนดิน ซ่ึงเปนผลมาจาก
แผนดินไหวและกอใหเกิดความเสียหายหรือพังทลายลงมาได 

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

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

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

16. ภัยจากการกอวินาศกรรม 
16.1 ภัยจากการกอวินาศกรรม หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากการกระทำใด ๆ อันเปนการมุงทำลาย

ทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐหรือสิ่งอันเปนสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวาง หนวงเหนี่ยว    
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ระบบการปฏิบัติงานใด ๆ ตลอดจนการประทุษรายตอบุคคลอันเปนการกอใหเกิดความปนปวนทางการเมือง 
การเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ โดยมุงหมายท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายตอความม่ันคงของรัฐ 

16.2 ภัยจากการกอการราย หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากการกระทำใด ๆ ท่ีสรางความปนปวน        
ใหประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเพ่ือขูเข็ญหรือบีบบังคับรัฐบาล หรือองคการระหวางประเทศใหกระทำ
หรือละเวนกระทำการอยางหนึ่งอยางใด อันกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินท่ีสำคัญ 

16.3ภัยจากการกอการรายสากลหมายถึง ภัยท่ีเกิดจากการปฏิบัติการของบุคคล หรือกลุม
บุคคลท่ีมุงหวังผลตามเง่ือนไขขอเรียกรองทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงสวนใหญจะปฏิบัติการลวงล้ำ
เขตแดน หรือเก่ียวพันกับชาติอ่ืน การกระทำนั้นอาจเปนไปโดยเอกเทศ ปราศจากการสนับสนุนจากรัฐใด ๆ 
หรือมีรัฐใดรัฐหนึ่งสนับสนุนรูเห็นก็ได เม่ือเกิดข้ึนยอมมีผลกระทบโดยตรงตอผลประโยชนของชาติ พันธกรณี
ระหวางประเทศ นโยบายของชาติท้ังดานการเมืองและการปองกันประเทศ การเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา 
ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  

นิยามศัพท์ 

 กลยุทธ์  ) Strategy   ไป หรือคำแนะนำท่ีเลือกมาใช้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์   ของหมายถึง แผนท่ัว

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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 กลุ่มเปราะบาง  ) Vulnerable Group   หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีมีความสามารถจำกัดในการเผชิญ

เหตุการณ์สาธารณภัย ซ่ึงต้องการความดูแลเป�นพิเศษ เช่น เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ บุคคลทุพลภาพ ผู้ป่วย 

ผู้พลัดถ่ิน ผู้ลี้ภัย  คนต่างด้าว เป�นต้น  

 การกำกับ ควบคุมพ้ืนท่ี  ) Area Command  (หมายถึง การกำกับดูแลกา รจัดการเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน  

ในช่วงเวลาเดียวกันหลายเหตุการณ์ และมีองค์กรระบบการบัญชาการเหตุการณ์หลายองค์กรแยกกันทำหน้าท่ี

จัดการเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนแต่ละเหตุการณ์ หรือทำหน้าท่ีกำกับดูแลการจัดการเหตุฉุกเฉินขนาดใหญ่หรือเหตุ

ฉุกเฉินท่ีกำลังลุกลามขยายตัวซ่ึงมีทีมงานจัดการเหตุฉุกเฉินหลายทีมงานเข้ามามีส่วนเก่ียวข้อง 

 การเข้าใจและตระหนักถึงความเส่ียง (Risk - Informed) หมายถึง กระบวนการสร้างความเข้าใจ 

ความเสี่ยง โดยมีข้อมูลความเสี่ยงครบถ้วนและรอบด้าน และนำไปสู่แนวทางปฏิบัติ เพ่ือลดความเสี่ยง                 

เช่น การลงทุนเพ่ือการลดความเสี่ยง (Risk – Informed Investment) หมายถึง การสร้างความเข้าใจความ

เสี่ยงด้านการลงทุน ซ่ึงนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงโดยเน้นไปท่ีความคุ้มค่าของการลงทุน เพราะหาก   

ไม่มีการลงทุนมูลค่าความสูญเสียและความเสียหายจะมากกว่ามูลค่าของการลงทุน  

 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน )Emergency Management   การจัดระบบและบริหารจัดการหมายถึง 

ทรัพยากรและความรับผิดชอบเพ่ือเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ 

การซ่อมสร้าง  ) Reconstruction   (หมายถึง การฟ��นฟูโครงสร้างและสิ่งก่อสร้างท่ีได้รับความเสียหาย

จากเหตุการณ์สาธารณภัยให้กลับมาสู่สภาพท่ีสามารถใช้งานได้ดังเดิม 

 การเตรียมความพร้อม  ) Preparedness   หมายถึง ความพยายามในการเตรียมการรับมือกับสาธารณภัย  

มุ่งเน้นกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทำให้ผู้คนมีความสามารถในการคาดการณ์ เผชิญเหตุ และจัดการกับผลกระทบจาก    

สาธารณภัยอย่างเป�นระบบ หากมีการเตรียมความพร้อมได้ดีจะทำให้สามารถดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่าง

เหมาะสมท้ังในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการเกิดสาธารณภัย และเพ่ิมโอกาสในการรักษาชีวิตให้ปลอดภัย

จากเหตุการณ์สาธารณภัยได้มากข้ึน 

 การเตือนภัยล่วงหน้า )Early Warning   ป�นประโยชน์และทันหมายถึง การให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเ

องค์กรต่าง ๆ เพ่ือให้บุคคลท่ีกำลังเผชิญความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย/เหตุการณ์ผ่านทางหน่วยงาน

สามารถกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงและพร้อมท่ีจะรับมือกับสถานการณ์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติ  /สาธารณภัย   ) Disaster  Risk Management: DRM) 

หมายถึง กระบวนการอย่างเป�นระบบของการใช้คำสั่ง ทางการบริหารองค์กรและทักษะ ความสามารถ         

เชิงปฏิบัติการเพ่ือดำเนินยุทธศาสตร์ นโยบาย  มาตรการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยง ลด หรือถ่ายโอน  

ความเป�นไปได้ในการเกิดภัยพิบัติ รวมท้ังการเพ่ิมศักยภาพในการจัดการป�ญหา เพ่ือเตรียมพร้อมรับผลกระทบ

ทางลบของภัย 

การบริหารจัดการความเส่ียงแบบธรรมาภิบาล (Risk Governance) หมายถึง ระบบควบคุม       

และจัดการความเสี่ยง รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

องค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ โดยนำผลของการประเมินดังกล่าวเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจต่อไป  



แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตน ระยะท่ี 1 หมายเลขอางอิงแบบประเมิน    

11  
 

 

 

การบริหารจัดการภัยพิบัติ  /สาธารณภัย   ) Disaster Management: DM) หมายถึง การใช้กลไก 

กระบวนการและองค์ประกอบในการดำเนินงาน เพ่ือจุดมุ่งหมาย ในประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ

ปฏิบัติการด้านภัยพิบัติ เช่น การป้องกัน การลด ผลกระทบ การเตรียมพร้อม การเผชิญเหตุ การช่วยเหลือ

บรรเทาทุกข์ ตลอดจนการบูรณะซ่อมแซมและพัฒนา 

 การบรรเทาทุกข์  ) Relief   (หมายถึง การให้ความช่วยเห ลือเบื้องต้นในทันทีท่ีเกิดสาธารณภัยเพ่ือรักษา

ชีวิตและตอบสนองความต้องการข้ันพ้ืนฐานให้ผู้ประสบภัยสามารถดำรงชีพอยู่ได้ 

 การบัญชาการ  ) Command   หมายถึง การทำหน้าท่ีอำนวยการ สั่งการหรือการควบคุมโดยอาศัย

อำนาจท่ีกำหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย กฎระเบียบหรืออำนาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบ 

 การบัญชาการร่วม  ) Unified Command  หมายถึง การประยุกต์ใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์เม่ือมี

กเฉินท่ีเกิดข้ึนมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน หรือเม่ือเหตุฉุหน่วยงานท่ีมีอำนาจหน้าท่ีตามกฎหมายในการจัดการเหตุ

ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนขยายตัวข้ามขอบเขตอำนาจหน้าท่ีทางการเมือง หน่วยงานต่างๆ จะทำงานร่วมกันผ่านตัวแทน

ของแต่ละหน่วยงานท่ีได้รับการแต่งตั้งเป�นสมาชิกในหน่วยบัญชาการร่วม มีหน้าท่ีหลักในการกำหนด

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ร่วม และจัดทำแผนเผชิญเหตุท่ีจะใช้ร่วมกันเพียงแผนเดียว 

 การบัญชาการเหตุการณ์   ) Incident Command   (หมายถึง  หน่วยบัญชาการท่ีทำหน้าท่ีรับผิดชอบ     

การจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในภาพรวม และประกอบด้วยผู้บัญชาการเหตุการณ์ และเจ้าหน้าท่ี

สนับสนุนท่ีได้รับการมอบหมาย 

 การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ  ) Damage and Needs Assessment : 

DANA) หมายถึง การประเมินผลกระทบจากสาธารณภัยเพ่ือวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการ

เผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง รวมท้ังความต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก       

เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล ด้านสุขภาวะ       

ท่ีพักพิง อุปกรณ์ยังชีพ  

  การประเมินความเสียหายและความสูญเสีย )Damage and Loss Assessment : DALA   หมายถึง 

     การวิเคราะห์ผลกระทบจากสาธารณภัย เป�นการประมาณการเชิงปริมาณว่าเกิดผลกระทบอะไรข้ึนจาก

ยภูมิจาเหตุการณ์สาธารณภัย โดยอาศัยการเก็บข้อมูลทุติ กพ้ืนท่ีประสบภัย ข้อมูลจากการประเมินจะนำไปใช้

ในการประมาณการซ่อมสร้างสิ่งก่อสร้างท่ีเสียหายไป และเพ่ือใช้ในการวางแผนเพ่ือการฟ��นฟูจากความสูญเสีย 

 การประเมินความเส่ียง   ) Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการกำหนดลักษณะ ขนาด           

หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยท่ีเกิดข้ึน  รวมท้ังประเมินสภาวะการเป�ดรับต่อความเสี่ยง       

ความเปราะบาง ในการรับมือของชุมชนท่ีอาจเป�นอันตรายและคาดการณ์ผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน       

การดำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป�นการวิเคราะห์ความน่าจะเป�นในการเกิดผลกระทบจากภัยในพ้ืนท่ีหนึ่งๆ     

มีประโยชน์ในการวางแผนเพ่ือการจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

 การประสานงาน ณ จุดเดียว  ) National Single Window : NSW   หมายถึง การเชื่อมโยงข้อมูล          

ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร ระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการ นำเข้า ส่งออกสินค้า           

เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แ ก่ผู้ประกอบการ ในการตรวจสอบใบอนุญาต และใบรับรองต่ างๆ                      
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ทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการตรวจปล่อยสินค้า ระบบนี้จะทำหน้าท่ีประสานกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์       

แบบครบวงจร ผู้ประกอบการสามารถรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับองค์กรท่ีเก่ียวข้องได้อัตโนมัติ       

ตลอด 24  ชั่วโมง โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ด้วยตัวเอง  

 การปรับตัว )Adaptation ( หมายถึง การปรับตัวในระบบธรรมชาติหรือระบบมนุษย์เพ่ือตอบสนอง

ต่อสิ่งเร้าทางภูมิอากาศหรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสาธารณภัย ซ่ึงจะช่วยลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน     

หรือช่วยสร้างโอกาสจากสภาวะวิกฤตได้ 

 การป้องกัน  ) Prevention   หมายถึง มาตรการหรือแนวทางต่างๆ เพ่ือช่วยขจัดผลกระทบเชิงลบ   

จากเหตุการณ์สาธารณภัยท่ีอาจเกิดกับบุคคลหรือทรัพย์สินให้หมดไปอย่างสิ้นเชิง ครอบคลุมถึงมาตรการ         

เชิงโครงสร้างและมาตรการท่ีไม่ใช่เชิงโครงสร้าง 

 การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ) Civil Defense   หมายถึง การป้องกันพลเรือนให้ปลอดภัยจากการโจมตี

ทางทหาร แต่ป�จจุบันครอบคลุมถึงการช่วยให้พลเรือนปลอดภัยจากการคุกคามทางสาธารณภัย                                                                                                                                    

ด้วย หน้าท่ีของกองกำลังป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน )civil defense force) จากเดิมท่ีมีแต่การฝ�กการทหาร     

จึงหมายรวมถึงการดูแลให้ประชาชนปลอดภัยจากสาธารณภัยและการปฏิบัติการช่วยเหลือเม่ือเกิดเหตุสาธารณภัย 

เช่น การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายในช่วงอพยพ การช่วยกระจายถุงยังชีพ การอำนวยความสะดวกในการขนส่ง

อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ การช่วยซ่อมแซม ก่อสร้างบ้านเรือนท่ีเสียหายจากภัยธรรมชาติ 

 การเผชิญเหตุ  ) Response   ท่ีควรเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วหมายถึง มาตรการหรือการปฏิบัติการต่าง ๆ 

และทันท่วงทีเพ่ือรักษาชีวิตและให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ข้ันพ้ืนฐานแก่ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน

จากเหตุการณ์สาธารณภัย เช่น การกู้ชีพกู้ภัย การปฐมพยาบาล การแจกถุงยังชีพและสิ่งของบรรเทาทุกข์  

สานงานเพ่ือลำเลียงผู้ป่วย การบริหารจัดการศูนย์อพยพการบัญชาการในเหตุการณ์ฉุกเฉิน การประ  

 การฝ�กการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ) Exercise   (หมายถึง  การจำลองสถานการณ์เพ่ือฝ�กฝน

ทักษะหรือซักซ้อมกระบวนการการดำเนินงานท่ีได้วางแผนไว้ เป�นแบบฝ�กหัดเพ่ือให้ผู้ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้ฝ�กซ้อมข้ันตอนปฏิบัติท่ีจำเป�น ทำให้มีทักษะสามารถใช้

เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงช่วยให้พร้อมปฏิบัติงานได้จริงหากเกิดสาธารณภัยข้ึน 

 การฟ��นฟู  ) Recovery  หมายถึง การปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีพ และสภาวะวิถีความ

เป�นอยู่ของชุมชนท่ีประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดียิ่งข้ึนกว่าเก่าตามความเหมาะสม     โดย

การนำเอาป�จจัยต่างๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วยในการฟ��นฟูด้วย Build back better 

สรวมถึง การซ่อมยาหม ร้าง   พาภสและการฟ��น   

 การฟ��นสภาพ , การเยียวยา   ) Rehabilitation  (การจัดการความเสียหายหรือผลท่ีเกิดหมายถึง จาก

สาธารณภัยเพ่ือพลิกฟ��นสภาวะการดำรงชีพของชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากการเกิดสาธารณภัยให้กลับคืนสู่

สภาพท่ีเป�นอยู่ก่อนหน้านี้ รวมท้ังการดูแลสภาพจิตใจและจิตสังคม )Psychosocial Support   ของผู้ได้รับ

เหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วย การเปลี่ยนแปลงตามความจำเป�น 

 การรู้รับ ปรับตัว และฟ��นคืนกลับ  ) resilience) หมายถึง ความสามารถของระบบ ชุมชน หรือสังคมท่ี

มีความเสี่ยงต่อสาธารณภัย ในการเรียนรู้เก่ียวกับสภาพความเสี่ยงภัยของตน รวมท้ังรู้จักวางมาตรการ                  
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และปฏิบัติตัวเพ่ือช่วยลดหรือถ่ายโอนความเสี่ยงดังกล่าวเพ่ือลดโอกาสในการได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย 

และหากประสบกับสาธารณภัยก็สามารถฟ��นตัวจากผลของภัยได้ด้วยแนวทางและในระยะเวลาท่ีเหมาะสม

หมายรวมถึงความสามารถของชุมชนในการดูแลรักษาโครงสร้างและกลไกพ้ืนฐานท่ีจำเป�นให้ปลอดภัย      

จากสาธารณภัยด้วย 

 การลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ  ) Disaster Risk Reduction : DRR ธีปฏิบัติ ในหมายถึง แนวคิดและวิ

การลดโอกาสท่ีจะได้รับผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยผ่านความพยายามอย่างเป�นระบบท่ีจะวิเคราะห์และ

บริหารจัดการป�จจัยท่ีเป�นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือดำเนินนโยบาย มาตรการ หรือ กิจกรรมต่าง ๆ 

ในการลดความล่อแหลม ลดป�จจัยท่ีทำให้เกิดความเปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพในการจัดการป�ญหา  มี

เป้าหมายในการลดความเสี่ยงท่ีมีอยู่ในชุมชนและสังคมในป�จจุบัน และป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

 การลดผลกระทบ  ) Mitigation   หมายถึง ปฏิบัติการลดผลกระทบทางลบโดยตรงของภัยท่ีเป�น

บทางลบของภัยโดยมากไม่สามารถขจัดให้หมดไป      อันตรายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผลกระท

อย่างสิ้นเชิง แต่ขนาดและความรุนแรงของความเสียหายสามารถลดทอนลงได้จากการดำเนินนโยบาย       

และกิจกรรมต่าง ๆ  

 การวิเคราะห์ความเส่ียง, การประเมินความเส่ียง )Risk Assessment  หมายถึง กระบวนการกำหนด

ลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยท่ีเกิดข้ึนและประเมินสภาวะการเป�ดรับต่อ

ความเสี่ยง   ) exposure) ความเปราะบาง )vulnerability) และศักยภาพ )capacity) ในการรับมือของชุมชนท่ี

อาจเป�นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การดำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป�นการวิเคราะห์ความน่าจะเป�นในการ

เกิดผลกระทบจากภัยในพ้ืนท่ีหนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพ่ือจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ 

 การสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์  Incident Management Assistance Team : IMAT   หมายถึง 

  งประกอบด้วยทีมงานบัญชาการและทีมงานปฏิบัติการการจัดรูปแบบการบัญชาการเหตุการณ์ ซ่ึ               

และเจ้าหน้าท่ีท่ีเหมาะสมอ่ืนๆ ภายในโครงสร้างระบบบัญชาการณ์ ท่ีสามารถจะจัดส่งไปปฏิบัติงานหรือลงมือ

ปฏิบัติงานได้ตามความจำเป�น มีการกำหนดคุณสมบัติและการรับรองอย่างเป�นทางการ 

   การส่ือสารความเสี่ยงRisk Communication) หมายถึง การติดต่อสื่อสาร เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ข่าวสารและความคิดเห็นระหว่างผู้ประเมินความเสี่ยง )risk assessor) ผู้จัดการความเสี่ยง )risk manager) 

ผู้บริโภค ภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาและกลุ่มหรือองค์กรอ่ืนท่ีเก่ียวข้องและสนใจ )stake holder) 

เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีถูกต้องและแม่นยำ  อาจกล่าวได้ว่าการสื่อสารความเสี่ยงนั้นมีอยู่ในทุกกระบวนการ

ของการวิเคราะห์ความเสี่ยง    

 การอพยพ  Evacuation   (หมายถึง  การเคลื่อนย้าย การกระจาย และการนำพลเรือนออกจากพ้ืนท่ี

อันตราย หรือพ้ืนท่ีท่ีอาจเป�นอันตรายอย่างเป�นระบบตามข้ันตอนและมีการกำกับดูแล รวมถึงการรับรอง    

และการดูแลบุคคลเหล่านี้ในสถานท่ีปลอดภัยด้วย 

 ข้ันตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน )Standard Operating Procedure : SOP   หมายถึง วิธีการท่ีได้

กำหนดหรือจัดทำข้ึนเพ่ือให้ผู้มีหน้าท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติตามอย่างเป�นกิจวัตรในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง 
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 ข่าวสาร  ) Intelligence  หมายถึง ข่าวสารท่ีเก่ียวกับเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนเป�นองค์ประกอบท่ีสำคัญของ

การบัญชาการเหตุการณ์ เป�นภารกิจของส่วนแผนงานซ่ึงมุ่งเน้นไปท่ีข่าวสารในเหตุฉุกเฉิน 

 ขีดความสามารถ , ศักยภาพ   ) Capacity  หมายถึง ความสามารถท่ีจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือความสามารถท่ีอาจจะพัฒนาต่อไปให้เป�นประโยชน์มากข้ึน 

 คลังสำรองทรัพยากร Stockpiling  (หมายถึง วัสดุหรือเสบียงท่ีสะสมไว้เพ่ือใช้ในเวลาฉุกเฉินหรือยาม

เกิดภัยพิบัติ เช่น อุปกรณ์ปฐมพยาบาล อาหาร น้ำดื่ม ไฟฉาย ถุงนอน เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประกอบอาหาร 

ความปกติใหม่ , ฐานวิถีชีวิตใหม่) New Normal( หมายถึง รูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่

ท่ีแตกต่างจากอดีตอันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติท่ีคนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป�น

ปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ท่ีไม่คุ้นเคย 

 ความเปราะบาง )Vulnerability   (ป�จจัยหรือสภาวะใดๆ ท่ีทำให้ชุหมายถึง มชนหรือสังคม  

ขาดความสามารถในการปกป้องตนเอง ทำให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟ��นฟูได้อย่าง

รวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย  ป�จจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิด       

ภัยมีความรุท่ีทำให้ผลกระทบของสาธารณภัยและอาจเป�นป�จจัย นแรงมากข้ึน 

 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  ) Public-Private Partnership : PPP   หมายถึง      

โดยมักเป�นการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในกิจการของรฐั 

พ้ืนฐาน หรือโครงการให้บริการสาธารณะในระยะยาวท่ีมุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับต้นทุน

มากกว่าภาครัฐจะดำเนินการเอง เป�นทางเลือกในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงให้เอกชนมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การก่อสร้าง การดำเนินการบำรุงรักษา การจัดหาเงินทุน การให้บริการ ซ่ึงเอกชน

เป�นผู้บริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการตามระยะเวลาและรายละเอียดของสัญญาท่ีกำหนดไว้ 

 ความล่อแหลม )Exposure   หมายถึง การท่ีผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่างๆ หรือ

ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยและอาจได้รับความเสียหายองค์ประกอบใดๆ มีท่ี  

ความเส่ียงจากภัยพิบัติ  ) Disaster Risk) คือ โอกาสหรือความเป�นไปได้ในการได้รับผลกระทบทางลบ

จากการเกิดสาธารณภัย โดยผลกระทบสามารถเกิดข้ึนกับชีวิต สุขภาพ การประกอบอาชีพ ทรัพย์สิน และบริการ

ต่างๆ ในระดับบุคคลชุมชน สงัคม หรือประเทศ 

 ความสูญเสีย )Loss   หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงของการหมุนเวียนสินค้าและบริก าร รวมถึงสภาพ

ทางเศรษฐกิจซ่ึงเป�นผลจากสาธารณภัย ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดข้ึนตั้งแต่ช่วงระยะเวลาท่ีเกิดสาธารณภัย  

รัพย์สินท่ีเสียหาย และมีการฟ��นฟูทางเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์จวบจนกระท่ังมีการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ของท  

ในบางกรณีอาจใช้เวลาหลายป�   

 ความเสียหาย  ) Damage   หมายถึง ทรัพย์สินทางกายภาพ เช่น อาคารและส่วนประกอบ โครงสร้าง

พ้ืนฐาน สินค้าที่เก็บไว้ในคลัง และทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีถูกทำลายท้ังหมดหรือบางส่วน โดยความเสียหาย

อาจเกิดข้ึนระหว่างหรือภายหลังจากประสบเหตุการณ์ภัยในทันที ความเสียหายถูกวัดในเชิงกายภาพและคิด

คำนวณด้วยมูลค่าทดแทนเป�นตัวเงิน 
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 ผลกระทบ  ) Impact   (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนกับประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม

จากการเกิดเหตุการณ์ใดๆ 

 ผู้บัญชาการเหตุการณ์  ) Incident Commander   (หมายถึง  บุคคลท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบการดำเนิน

กิจกรรมท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน และรับผิดชอบการพัฒนากลยุทธ์ และยุทธวิธี และการสั่ง

ใช้ และการจัดส่งทรัพยากร ผู้บัญชาการเหตุการณ์มีอำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยรวมต่อการ

ปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน และรับผิดชอบการจัดการการปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉินในสถานท่ีเกิดเหตุ

ท้ังหมด 

 ผู้อำนวยการ )Director   หมายถึง ผู้อำนวยการกลาง ผู้อำนวยการจังหวัด ผู้อำนวยการอำเภอ 

ผู้อำนวยการท้องถ่ิน และผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร 

 แผนท่ีเส่ียงภัย  ) Hazard Map   (หมายถึง แผนท่ีแสดงพ้ื นท่ีซ่ึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัย เช่น อุทกภัย 

สึนามิ ภูเขาไฟ ระเบิด เป�นผลของการประเมินความเป�นไปได้ ความถ่ีของการเกิดภัย ตลอดจนความรุนแรง

ของภัยนั้นๆ 

 แผนเผชิญเหตุ  ) Incident Action Plan   หมายถึง แผนซ่ึงจัดทำเป�นลายลักษณ์อักษรหรือสั่งด้วย

วาจาซ่ึงประกอบด้วยวัตถุประสงค์ท่ัวไปท่ีสะท้อนหรือแสดงถึงกลยุทธ์ในภาพรวมสำหรับการจัดการเหตุฉุกเฉิน 

อาจรวมถึงการกำหนดทรัพยากรท่ีจะใช้ในการปฏิบัติงาน ภารกิจท่ีมอบหมาย และข้อมูลข่าวสารสำหรับ

จัดการเหตุฉุกเฉินระหว่างช่วงระยะเวลาการปฏิบัติการช่วงหนึ่งหรือหลายช่วง  

 ภัย  ) Hazard (หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดจากธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษย์ท่ีอาจนำมาซ่ึง     

ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ภัยพิบัติ  ) Disaster) หมายถึง การหยุดชะงักอย่างรุนแรงของการปฏิบัติหน้าท่ี ของชุมชนหรือสังคม

อันเป�นผลมาจากการเกิดภัยทางธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษย์  ซ่ึงส่งผลต่อชีวิต ทรัพย์สิน สังคม เศรษฐกิจ   

และสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางเกินกว่า ความสามารถของชุมชนหรือสังคมท่ีได้รับผลกระทบดังกล่าวจะรับมือ

ได้โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ 

 ภาคประชาสังคม  ) Civil  Society (หมายถึง บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอิสระซ่ึงไม่แสวงหาผลกำไร       

ท่ีมีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมเพ่ือสาธารณะ มีเป้าหมายเพ่ือก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงท่ีดีด้านสังคม   

และสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธวิธี  ) Tactics   (หมายถึง การใช้งานและการกำกับดูแลทรัพยากรท่ีปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเ ฉิน

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดข้ึนด้วยกลยุทธ์ 

 ระบบเตือนภัยล่วงหน้า   ) Early Warning System   หมายถึง ระบบท่ีมีศักยภาพในการประมวลผล

ข้อมูลและแจ้งเตือนตามช่วงระยะเวลา เพ่ือให้บุคคล ชุมชน และหน่วยงานท่ีเสี่ยงต่อภัยมีเวลาเพียงพอ            

ในการเตรียมการและรับมือได้อย่างเหมาะสม เพ่ือลดโอกาสการเกิดอันตรายและความสูญเสีย 

 ระบบบัญชาการเหตุการณ์  ) Incident Command System : ICS) หมายถึง แนวทางในการบริหาร

จัดการเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับภัยทุกประเภทอย่างมีมาตรฐานในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ ตั้งแต่เหตุฉุกเฉินขนาดเล็กไป

จนถึงเหตุฉุกเฉินท่ีมีความซับซ้อน โดยผู้ปฏิบัติงานในบทบาทหน้าท่ีต่าง ๆ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถ
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ดำเนินการร่วมกันได้ภายใต้การบัญชาการแบบรวมศูนย์ )unified command)  โดยปกติมีการจัดโครงสร้าง

ระบบเพ่ือการปฏิบัติงานใน 5  สายงานหลัก คือ ส่วนบัญชาการ   ) command) ส่วนปฏิบัติการ )operation) 

ส่วนแผนงาน )planning) ส่วนสนับสนุนกำลังบำรุงหรือโลจิสติกส์)logistics)  และส่วนการเงิน  /การบริหาร

จัดการ   ) finance/administration) ซ่ึงมีความยืดหยุ่นในการปรับลดหรือขยายส่วนงานท่ีอาจจำเป�นหรือไม่

จำเป�นต้องใช้งาน ข้ึนอยู่กับลักษณะของเหตุการณ์นั้น ๆ 

  ส่วนสนับสนุน  )Logistics Section หมายถึง ส่วน ท่ีตอบสนองการส่งกำลังบำรุงท่ีจำเป�น               

และตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร สวัสดิการและความม่ันคงของ

มนุษย์ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และงบประมาณและการบริจาค เพ่ือให้การจัดการใน

ภาวะฉุกเฉินดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบภารกิจในแต่ละด้าน

ร่วมกันจัดทำ ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในของส่วนฯ 

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command Post   (หมายถึง สถานท่ีท่ีจัดตั้งข้ึนในพ้ืน ท่ีเพ่ือใช้

ในการดำเนินภารกิจหลัก ศูนย์บัญชาการอาจจะตั้งอยู่รวมกันกับฐานท่ีต้ังหรือสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีจัดตั้งข้ึน เพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการจัดการเหตุฉุกเฉิน 

 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน  ) Emergency Operations Center   หมายถึง สถานท่ีท่ีใช้ประสานงาน           

ด้านข้อมูลข่าวสารและทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน  )การปฏิบัติการใน

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอาจเป�นสถานท่ีชั่วคราวหรืออาจเป�นสถานท่ีศูนย์กลางหรือสถานท่ี) สถานท่ีเกิดเหตุ

มภารกิม่ันคงถาวรกว่าหรืออาจจัดตั้งในองค์กรในระดับสูงกว่า หรืออาจจัดตา จหลักแต่ละด้าน หรือจัดตาม

ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  

 ศูนย์ประสานข้อมูลร่วม  ) Join Information Center : JIC  หมายถึง สถานท่ีท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือทำหน้าท่ี

นข้อมประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะท่ีเก่ียวข้องกับการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน ศูนย์ประสา ูล

ร่วมเป�นจุดกลางของการติดต่อสำหรับสื่อข่าวทุกประเภท 

 ศูนย์พักพิงช่ัวคราว  Temporary shelter   สถานท่ีเพ่ือให้ผู้ประสบภัยใช้อยู่อาศัยเม่ือไม่หมายถึง 

สามารถเข้าถึงท่ีอยู่อาศัยตามปกติได้ อาจเป�นสถานท่ีท่ีสร้างจากวัสดุชั่วคราว เช่น เต็นท์ บ้านจากวัสดุ

สังเคราะห์ ท่ีพักอาศัยชั่วคราวชนิดอ่ืนหรือในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง อาจเป�นส่วนหนึ่งของนโยบาย 

หรือเป�นเอกสารท่ีจัดทำต่างหาก โดยมีรายละเอียดด้านบุคลากร สถานท่ี ระยะเวลา และแนวทางในการ

ปฏิบัติอย่างชัดเจน 

 หน่วยงานสนับสนุน  ) Supporting Agency   (หมายถึง  หน่วยงานท่ีให้การสนับสนุน  และ  /หรือให้ความ

ช่วยเหลือด้านทรัพยากรแก่หน่วยงานอ่ืนๆ 

 องค์กรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  ) Emergency Operation Centre : EOC   หมายถึง 

สถานท่ีท่ีมีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อม เป�นศูนย์กลางเพ่ืออำนวยการและประสานการปฏิบัติหน้าท่ีในห้วงเวลา 

ของการเผชิญเหตุการณ์ภัยพิบัติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป�นศูนย์สั่งการ ให้แนวนโยบายปฏิบัติการ และอำนวย

ความสะดวกด้านการประสานงานสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี เพ่ือให้การเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉิน มี

ประสิทธิภาพ 
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 เอกภาพในการบัญชาการ  ) Unity of Comma  หม ายถึง หลักการของระบบการบัญชาการเหตุการณ์

ท่ีกำหนดให้แต่ละบุคคลท่ีทำหน้าท่ีตอบโต้เหตุฉุกเฉินจะได้รับการมอบหมายให้อยู่ภายใต้ผู้ควบคุมดูแลเพียง

หนึ่งคนเท่านั้น 

ภาคผนวก ง 

พ้ืนท่ีเส่ียงภัยต่างๆ 

 

 
    บานโนนชัย หมูท่ี 1 มีความเสี่ยงท่ีจะเกิด อุทกภัยสูง 
    บานดอนขา หมูท่ี 6 และบานนอย หมูท่ี 7 มีความเสี่ยงท่ีจะเกิด วาตภัยสูง 
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ลําดับที่ ที่ตั้ง หมายเหตุ

1 บานหนองบัว หมูที่  11

2 บานหนองเม็ก  หมูที่  4

3 บานโคกประสิทธิ์ หมูที่  12

4 บานโนนชัย  หมูที่  1

5 บานดอนขา  หมูที่  6

6 อบต.โคกสะอาด

7 วัดโพธิ์ศรีบานโคกประสิทธิ์ ม.12

8 อบต.โคกสะอาด

9 บานหนองบัว  หมูที่  11

10 บานโคกประสิทธิ์  หมูที่  12

11 บานหนองบัว  หมูที่  11

12 บานหนองบัว  หมูที่  3

13 บานโคกประสิทธิ์  หมูที่  12

14 บานหนองบัว  หมูที่  3

15 บานหนองบัว  หมูที่  11

16 บานหนองเม็ก  หมูที่  4

17 บานสะอาด  หมูที่  2

18 บานโนนชัย  หมูที่  1

19 บานหนองบัว  หมูที่  11

20 บานหนองบัว  หมูที่  11

สถานที่สําคัญที่ตองดูแลเปนพิเศษ

โรงเรียนบัวสะอาดสงเสริม

สถานที่

ภาคผนวก จ 

โรงเรียนหนองเม็กวิทยา

โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา

โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค

โรงเรียนนอยดอนขาประชานุเคราะห

โรงเรียน อบต.โคกสะอาด

ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียน

หองสมุดประชาชน

สถานีบริการน้ํามัน

สถานีบริการน้ํามัน

โรงงานพลาสติก

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

วัดโพธิ์ศรีโนนชัย

โรงงานไมกวาดพลาสติก

สํานักงานบํารุงฝายสงน้ําที6่(เขื่อนลําปาว)

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

วัดปาจันทนศิลาวาส

วัดโพธิ์ศรีหนองบัว

วัดโพธิ์ศรีหนองเม็ก

วัดโพธิ์ศรีสะอาด
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ลําดับที่ สวนราชการ

นามเรียกขาน ความถี่ โทรศัพท โทรสาร

1 ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ นภา  1 043 – 811040 043-811040

2 รองผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ นภา  2 043 – 812970 043 – 812970

3 สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดกาฬสินธุ 043-821964

4 สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดกาฬสินธุ 043-873165 043-873174

5 สํานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ ลําปาว 150.675 043-811034 043-815254

6 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาฬสินธุ 043-811535 043-811535

7 สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ 043-811714 043-815780

9 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ 043-811274 043-815644

10 สํานักงานพาณิชยจังหวัดกาฬสินธุ 043-812789 043-812524

11 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ 043-811139 043-811139

12 สํานักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ 043-811443 043-811443

13 สํานักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ 043-813228-9 043-812427

14 สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ 043-811092 043-811092

15 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ 155.775 043-8165009ตอ7 043-812712

16 โรงพยาบาลกาฬสินธุ 155.775 043-811520 043-812962

17 สํานักงานสงเสริมปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ 043-811154 043-811154

18 สถานีตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ 152.375 043-821809 043-821809

19 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ปภ.กาฬสินธุ 150.15 043-814843 043-814834

20 สํานักงานแขวงการทางจังหวัดกาฬสินธุ 150.5 043-812501 043-812273

21 สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกาฬสินธุ 043-811243 043-811598

22 โครงการชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ 043-873177 043-873176

23 นายกองค�การบริหารส�วนตําบลโคกสะอาด

24 รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลโคกสะอาด

25 ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลโคกสะอาด 085-6094630

26 นายอําเภอยางฆ�องชัย

27 ปลัดอําเภอหัวหน�ากลุ�มงานบริหารงานปกครอง

28 ปลัดอําเภอหัวหน�าฝ�ายอํานวยความเป�นธรรม

29 ปลัดอําเภอหัวหน�าฝ�ายทะเบียนและบัตร

30 ปลัดอําเภอหัวหน�าฝ�ายความมั่นคง

8 ทสจ.กาฬสินธุ 173.75 043-811778 043-811778
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดกาฬสินธุ

วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท

ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ

บัญชีรายชื่อหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และองคกรเครือขาย

ภาคผนวก ฉ - 1 

 บัญชีรายชื่อบุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน
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ลําดับที่ อําเภอ ตําบล ชื่อองคการสาธารณกุศล เครื่องมือ/เครื่องจักร/ยานพาหนะ ความชํานาญ หมายเลขโทรศัพท

๑ เมือง กาฬสินธุ มูลนิธิกูภัยสวางกาฬสินธุ รถเครื่องชวยหายใจพรอมอุปกรณ

การเคลื่อนยาย

ผูประสบภัยและประถม

พยาบาลเบื่องตน
168.275 MHz.

๒ เมือง กาฬสินธุ มูลนิธิกูภัยเต็กกาจีสิ่งเกาะ รถเครื่องชวยหายใจพรอมอุปกรณ

การเคลื่อนยาย

ผูประสบภัยและประถม

พยาบาลเบื่องตน

155.775 MHz.

๓ เมือง กาฬสินธุ มูลนิธิกูภัยรมไทรทอง รถเครื่องชวยหายใจพรอมอุปกรณ

การเคลื่อนยาย

ผูประสบภัยและประถม

พยาบาลเบื่องตน

155.775 MHz

๔ ฆองชัย โนนศิลาเลิง มูลนิธิกูภัยเต็กกาจีโงวเกาะ รถเครื่องชวยหายใจพรอมอุปกรณ

การเคลื่อนยาย

ผูประสบภัยและประถม

พยาบาลเบื่องตน

155.775 MHz

ภาคผนวก ฉ-2
 บัญชีรายชื่อองคการสาธารณกุศลในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด

 หนวยงานเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล สังกัดหน�วยงาน หมายเลขโทรศัพท� ผู�เชี่ยวชาญด�าน

ภาคผนวก ฉ - 3  

บัญชีรายชื่อผู�เชี่ยวชาญด�านสาธารณภัย
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ภาคผนวก ฉ - 4 

บัญชีฐานข้อมูลอาสาสมัคร (OTOS) 

 

ลำดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหนง ที่อยู เบอรโทรศัพทติดตอ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

นายจรัส    สงวนรัตน ์

นายประเทือง  นาถมทอง 

นายบุญส่ง  นาสมสร้อย 

พ.จ.ต.ป�ญญา  สันโดด 

นายวัชรา  ภูผานม 

นายวินัย  มาศงามเมือง 

 

ปลัด อบต.โคกสะอาด 

รองปลัด อบต.โคกสะอาด 

หัวหน้าสำนักปลัดฯ 

เจ้าพนักงานป้องกันฯ 

ผู้ช่วย จพง.ป้องกันฯ 

พนักงานขับรถยนต์ 

 

 

 

ตำบลโคกสะอาด 

ตำบลโคกสะอาด 

ตำบลโคกสะอาด 

ตำบลโคกสะอาด 

ตำบลโคกสะอาด 

ตำบลโคกสะอาด 

 

085-6094630 
- 

093-8265821 
085-4301572 
098-5475179 

- 

 

 

ภาคผนวก ฉ - 5  

บัญชีฐานขอมูล อปพร. 

 

บัญชีรายช่ืออาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนองคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด 

 

ลำดับ

ท่ี 

คำนำ 

หนาชื่อ 
ชื่อ สกุล 

เลขประจำตัว

ประชาชน 

ภูมิลำเนาปจจุบัน 

บาน 

เลขท่ี 
หมูท่ี ตำบล อำเภอ 

1 นาย สงา   นาถาดทอง 3460300253657 95 1 โคกสะอาด ฆองชัย 

2 นาย เหลี่ยม   พลลาภ 3460300251913 137 1 โคกสะอาด ฆองชัย 

3 นาย ประ

ครอง  

นาถาดทอง 3460300150216 144 1 โคกสะอาด ฆองชัย 
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4 นาง อุลัย   คำมะลิด 3460300251875 128 1 โคกสะอาด ฆองชัย 

5 นาย ทองแดง   นาถมทอง 3460300252952 89 1 โคกสะอาด ฆองชัย 

6 นาย บุญชู   พันธประสิทธิ์ 3440100207312 130 1 โคกสะอาด ฆองชัย 

7 นาย บุญมา   วิเทห 3460300248882 159 1 โคกสะอาด ฆองชัย 

8 นาย แดง   วงคแสนสุข 3460300249200 133 1 โคกสะอาด ฆองชัย 

9 นาย ทองนาค   ปราณีสอน 3460300253568 43 1 โคกสะอาด ฆองชัย 

10 นาย ทองพูน   นาถมทอง 3460300251263 55 1 โคกสะอาด ฆองชัย 

11 นาย ปรีชา   วิชาชัย 3460300253614 152 1 โคกสะอาด ฆองชัย 

12 นาย รัตน   นาสถิตย 3460300253436 90 1 โคกสะอาด ฆองชัย 

13 นาย บุญชู   ภานุรักษ 5460300006931 109 2 โคกสะอาด ฆองชัย 

14 นาย นวล   กองเกิด 3460300261277 102 2 โคกสะอาด ฆองชัย 

15 นาย พิชิต   นาถ้ำพลอย 3460300260424 84 2 โคกสะอาด ฆองชัย 

16 นาย สวาท   ภานุรักษ 3460300255129 106 2 โคกสะอาด ฆองชัย 

17 นาย ไพทูลย   นาอุนเรือน 3460300642568 165 2 โคกสะอาด ฆองชัย 

18 นาย สุปน   นาทองบอ 3460300261129 99 2 โคกสะอาด ฆองชัย 

19 นาย บุญถม   วงคแสนสุข 5460390000041 157 2 โคกสะอาด ฆองชัย 

20 นาย หมาน   สุระภา 4310100003001 57 2 โคกสะอาด ฆองชัย 

21 นาย บุญล้ำ   จันทรดาโชติ 3460390260238 117 2 โคกสะอาด ฆองชัย 

22 นาย บุญ

จันทร   

ภูแลนกลา 3460701115506 74 2 โคกสะอาด ฆองชัย 

23 นาย นรากร   พิมภูธร 3461200046944 104 2 โคกสะอาด ฆองชัย 

24 นาย สมจิตร นาทองหลอ 3460300261021 97 2 โคกสะอาด ฆองชัย 
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25 นาง จงกล   วงคมาตร 3460300361964 5 3 โคกสะอาด ฆองชัย 

26 นาย อุดม   ภูผานม 3460300266244 39 3 โคกสะอาด ฆองชัย 

27 นาย บรรจง   สุวิชา 3460300263326 180 3 โคกสะอาด ฆองชัย 

28 นาย ประยูร   กอนวิมล 3209600346677 182 3 โคกสะอาด ฆองชัย 

29 นาย เชวง   ฆารเจริญ 3460300264250 203 3 โคกสะอาด ฆองชัย 

30 นาย วิสุทธิ์   มหาพรม 3460300262133 167 3 โคกสะอาด ฆองชัย 

31 นาย สมดี   มหาพรม 3460300262974 21 3 โคกสะอาด ฆองชัย 

32 นาย สม   ตุมร 3460300365943 43 3 โคกสะอาด ฆองชัย 

33 นาย สมหวัง   ตุมร 3460300263539 148 3 โคกสะอาด ฆองชัย 

34 นาย อำ   นะคะสอน 3460300361140 67 3 โคกสะอาด ฆองชัย 

35 นาย ถวลิ   ชัยลุม 3460300263393 40 3 โคกสะอาด ฆองชัย 

36 นาย สมเพตร   ภูพานแดง 3460300371064 74 4 โคกสะอาด ฆองชัย 

37 นาย คำพันธ   ไชยโสก 3460300364868 105 4 โคกสะอาด ฆองชัย 

38 นาย ชวลิต   นามแกนทาว 3460300368225 28 4 โคกสะอาด ฆองชัย 

39 นาย สฤษดิ์   คชคีรี 3460300011889 82 4 โคกสะอาด ฆองชัย 

40 นาย ชัยชาญ   นามมนตรี 3460300369116 40 4 โคกสะอาด ฆองชัย 

41 นาย ถาวร   วงศแสนสุข 5460700008761 8 4 โคกสะอาด ฆองชัย 

42 นาย สมาน   เทียบแสน 3461200184905 101 4 โคกสะอาด ฆองชัย 

43 นาย จันทรสี   นาทองชัย 3460300375591 131 4 โคกสะอาด ฆองชัย 

44 นาย ออน   อัยจักร 3460300383500 110 4 โคกสะอาด ฆองชัย 

45 นาย ถนอม   พลอาจทัน 3460300741510 64 4 โคกสะอาด ฆองชัย 

46 นาย จำลอง   นาถมทอง 3460300374535 59 5 โคกสะอาด ฆองชัย 
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47 นาย บุญเฮือง   นาถมทอง 3460300374268 129 5 โคกสะอาด ฆองชัย 

48 นาย สุเทพ   นาทันริ 3420100242526 184 5 โคกสะอาด ฆองชัย 

49 นาย ประสาท   คำรังษี 3460300388811 76 5 โคกสะอาด ฆองชัย 

50 นาย สน   นาถมทอง 3460300381779 100 5 โคกสะอาด ฆองชัย 

52 นาย สมพงษ   นาถมทอง 3460300372753 74 5 โคกสะอาด ฆองชัย 

53 นาย เสถียร   นาถมทอง 3460300383950 134 5 โคกสะอาด ฆองชัย 

54 นาย ประเยียร   ทัพธานี 3460300381485 01 5 โคกสะอาด ฆองชัย 

55 นาย บุญเลิง   คำกอง 3460300374241 121 5 โคกสะอาด ฆองชัย 

56 นาง สมปอง   วารีศรี 3460300379227 10 5 โคกสะอาด ฆองชัย 

58 นาย ทวี   วงศแสนสุข 3460300389818 12 6 โคกสะอาด ฆองชัย 

59 นาย ทอง

เยี่ยม   

นาทองทิพย 3460300663545 144 6 โคกสะอาด ฆองชัย 

60 นาย ประเสริฐ  ไชยคำภา 3460300665190 7 6 โคกสะอาด ฆองชัย 

61 นาย นายอุดม   ศรีทะนนท 3460300666382 58 6 โคกสะอาด ฆองชัย 

62 นาย สุรัตน   ธรรมอินทร 3460300665025 98 6 โคกสะอาด ฆองชัย 

63 นางสา

ว 

ไพรัตน   ศรีทะนนท 3460300662778 56 6 โคกสะอาด ฆองชัย 

64 นาย ระณงค   นาถ้ำพลอย 3460700270389 49 6 โคกสะอาด ฆองชัย 

65 นาย สุวรรณ  ฤทธิพันธ 3460300662921 59 6 โคกสะอาด ฆองชัย 

66 นาย เหรียญ   นาทองทิพย 3460300664649 91 6 โคกสะอาด ฆองชัย 

67 นาย ชัยยา   นาลิดลาด 3460300664045 48 6 โคกสะอาด ฆองชัย 

68 นาย จำรอง   ตรีศูนย 3460300661071 31 6 โคกสะอาด ฆองชัย 
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69 นาย วีระศักดิ์   นาธงชัย 3460300298197 75 6 โคกสะอาด ฆองชัย 

70 นาย สวุรรณ   คชคีรี 3460300390085 90 6 โคกสะอาด ฆองชัย 

71 นาย สมบุญ   วงศแสนสุข 3460300669136 46 7 โคกสะอาด ฆองชัย 

72 นาย หวัน   รวยสันเท้ียะ 5461800000089 47 7 โคกสะอาด ฆองชัย 

73 นาย ชาย   ฤทธิเสน 3460300667621 21 7 โคกสะอาด ฆองชัย 

74 นาย หนูสิทธิ์   นาถาดทอง 5460300009086 70 7 โคกสะอาด ฆองชัย 

75 นาย บาล   นาสินพรอม 3460300668491 34 7 โคกสะอาด ฆองชัย 

76 นาย บุญกวาง   มวงมนตรี 3450100158111 82 7 โคกสะอาด ฆองชัย 

77 นาย สมัย   ตรีศูนย 3460300667613 77 7 โคกสะอาด ฆองชัย 

78 นาย บำเพ็ญ   อัศพันธ 3460300389338 24 7 โคกสะอาด ฆองชัย 

79 นาย เสถียร   วารีศรี 3460300669331 49 7 โคกสะอาด ฆองชัย 

80 นาย บุญชวย   สุระภา 3460300667877 24 7 โคกสะอาด ฆองชัย 

81 นาย สมพงษ   ฤทธิเสน 3460300667702 86     7 โคกสะอาด ฆองชัย 

82 นาย อุย   วงศแสนสุข 3460390000261 22 7 โคกสะอาด ฆองชัย 

83 นาย หนูกัน   ไชยโศก 3460300670967 23 8 โคกสะอาด ฆองชัย 

84 นาย สิง

ปราการ   

ฤทธิพันธ 3460300671726 24 8 โคกสะอาด ฆองชัย 

85 นาย เหรียญ   ภูเฉลิม 3460030036710 29 8 โคกสะอาด ฆองชัย 

86 นาย ใส   จอมคำสิงห 3440300735619 22 8 โคกสะอาด ฆองชัย 

87 นาย บุญชวย   กอนวิมล 3460300671751 26 8 โคกสะอาด ฆองชัย 

88 นาย สมนึก   ญาติสมบูรณ 3460300671050 13 8 โคกสะอาด ฆองชัย 

89 นาย เลี้ยง   บุรมรัตน 3460300672626 23 9 โคกสะอาด ฆองชัย 
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90 นาย คำพันธ   วิเศษนันท 3460300859580 9 9 โคกสะอาด ฆองชัย 

91 นาย ประเสริฐ   ภูหนองโอง 3460701107953 14 9 โคกสะอาด ฆองชัย 

92 นาย สุบิน   ภูหนองโอง 3460300672412 15 9 โคกสะอาด ฆองชัย 

93 นาย คงศักดิ์   แนนอุดร 3300400670846 5 9 โคกสะอาด ฆองชัย 

94 นาย สมร   ภูจำปา 3460300671173 4 9 โคกสะอาด ฆองชัย 

95 นาย นิตศักดิ์   ภูแขงหมอก 5390200002081 7 9 โคกสะอาด ฆองชัย 

96 นาย อุทัย   นาแถมพลอย 3460300370777 28 9 โคกสะอาด ฆองชัย 

97 นาย ชาย   นาถมทอง 3460300388617 94 10 โคกสะอาด ฆองชัย 

98 นาย สวาท   นาทันริ 3460300384361 95 10 โคกสะอาด ฆองชัย 

99 นาย บุญธรรม   วิเทห 3460300371371 160 10 โคกสะอาด ฆองชัย 

100 นาย ปรีชา   ภูนาเพชร 3460300251514 154 10 โคกสะอาด ฆองชัย 

101 นาง บล   นาถมทอง 3460300382471 42 10 โคกสะอาด ฆองชัย 

102 นาย จิมม่ี   นาถาดทอง 3460300377925 58 10 โคกสะอาด ฆองชัย 

103 นาย ถวิล   ภูแมนวาส 3440400488559 24 10 โคกสะอาด ฆองชัย 

104 นาย สมบูรณ   นาถาดทอง 3460300387068 116 10 โคกสะอาด ฆองชัย 

105 นาย บุญ

จันทร   

พรมรัตน 3460900304821 107 10 โคกสะอาด ฆองชัย 

106 นาย วิเศษ   มุระดา 3460300372994 59 10 โคกสะอาด ฆองชัย 

107 นาย นารี   นาถมทอง 3460300386125 92  10 โคกสะอาด ฆองชัย 

108 นาย ปรีชา   บูรณะกิติ 2451000002082 146 11 โคกสะอาด ฆองชัย 

109 นาย วิจิตร   มูลเอก 3460300363207 127 11 โคกสะอาด ฆองชัย 

110 นาย สมควร   ผิวผัน 3460300366265 34 11 โคกสะอาด ฆองชัย 
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111 นาย บุญถม   ภูผานม 3460300366141 05 11 โคกสะอาด ฆองชัย 

112 นาย ชุน   รักคำมี 3460300646071 20 11 โคกสะอาด ฆองชัย 

113 นาย ชื่น   มูลเอก 3460300366112 109 11 โคกสะอาด ฆองชัย 

114 นาย คำพูน   เทพา 3440400176875 155 11 โคกสะอาด ฆองชัย 

115 นาย สมบูรณ   ภูผาเงิน 3460300270322 184 11 โคกสะอาด ฆองชัย 

116 นาย เดือน   นาทองบอ 3460300269383 66 11 โคกสะอาด ฆองชัย 

117 นาย อำนวย   ชัยมาตย 3460300268590 176 11 โคกสะอาด ฆองชัย 

118 นาย บุญมี   วิเศษนันท 3460300361018 154 11 โคกสะอาด ฆองชัย 

119 นาย ประยูร   นามบรรดา 3460300386380 7 12 โคกสะอาด ฆองชัย 

120 นาย คำพันธ   ภูแลนเร็ว 3460300387149 22 12 โคกสะอาด ฆองชัย 

121 นาย เพียร   นาถมทอง 3460300380195 54 12 โคกสะอาด ฆองชัย 

122 นาง เหลี่ยง   นาถมทอง 3460300380209 127 12 โคกสะอาด ฆองชัย 

123 นาย บุญเพ็ง   นาถมทอง 3460300385073 127 12 โคกสะอาด ฆองชัย 

125 นาย สมชัย   นาถมทอง 3460300251352 46 12 โคกสะอาด ฆองชัย 

126 นาย ประสิทธิ์   ภูมิยิ่ง 3450500530425 150 12 โคกสะอาด ฆองชัย 

127 นาย ชื่น   นาถมทอง 3460300375434 61 12 โคกสะอาด ฆองชัย 

128 นาย ประยงค   กองชา 3460300381876 6 12 โคกสะอาด ฆองชัย 

129 นาย อมร  นาถมทอง 3460300373846 8 12 โคกสะอาด ฆองชัย 

 

 

 

บัญชีรายช่ือสมาชิกอาสาสมัคปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) รุนท่ี 2/2550 
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ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ตำบลโคกสะอาด  อำเภอฆองชัย  จังหวัดกาฬสินธุ 

 

ลำดั

บท่ี 

คำนำ 

หนาชื่อ 
ชื่อ สกุล 

เลขประจำตัว

ประชาชน 

ภูมิลำเนาปจจุบัน 

บาน 

เลขท่ี 
หมูท่ี ตำบล อำเภอ 

1 นาย บัวผัน   วารีศรี 3460300261358 104 2 โคกสะอาด ฆองชัย 

2 นาย สมัย   แกวชารี 3460300251391 107 2 โคกสะอาด ฆองชัย 

3 นาย สมควร   มูลเอก 3460300265272 81 3 โคกสะอาด ฆองชัย 

4 นาย อาทิตย   รูปขันธ 1401799002467 136 3 โคกสะอาด ฆองชัย 

5 นาย รถ   นาทองรัตน 3460300368730 114 4 โคกสะอาด ฆองชัย 

6 นาย บุญลอม   ภานุรักษ 3460300383534  5 โคกสะอาด ฆองชัย 

7 นาย ทวี   นาถมทอง 3460300380993 93 5 โคกสะอาด ฆองชัย 

9 นาย เมษา   นาทองทิพย 5460300002855  6 โคกสะอาด ฆองชัย 

10 นางสาว ทองปริว  ฤทธิพันธ 3460300270616 19 7 โคกสะอาด ฆองชัย 

11 นางสาว สมหวัง   วงคแสนสุข 3460300667290 16 7 โคกสะอาด ฆองชัย 

12 นาย อุดม   คำกอง 3460300367628 27 9 โคกสะอาด ฆองชัย 

13 นาย เสนห   นาคเสน 3300101190915 17 9 โคกสะอาด ฆองชัย 

14 นาย ทรงวุฒิ   นาถาดทอง 3460300377941 159 10 โคกสะอาด ฆองชัย 

15 นาย มานพ   นาทันริ 3460300373032 64 10 โคกสะอาด ฆองชัย 

16 นาย สุรพล   คำลือ 3460300667526 121 11 โคกสะอาด ฆองชัย 

17 นาย ทองไสย   กอนวิมล 3460300270756 97 11 โคกสะอาด ฆองชัย 

18 นาย ไพวรรณ   วิไลกุล 3460300384484 40 12 โคกสะอาด ฆองชัย 
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บัญชีรายช่ือเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีไดรับการแตงตั้งของ 

 องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด 

 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือ – นามสกุล ตำแหนง ท่ีอยู 

เบอรโทรศัพท

ติดตอ 

1 

2 

3 

4 

5 

นายบุญสง นาสมสรอย 

พ.จ.ต.ปญญา สันโดด 

นายวัชรา    ภูผานม 

นายวินัย  มาศงามเมือง 

นายไพบูลย  ผิวผัน 

หัวหนาสำนักปลัด 

จพง.ปองกันฯ 

ผช.จพง.ปองกันฯ 

พนง.ขับรถบรรทุกน้ำ 

ผช.จนท.ประจำศูนย ฯ 

 

 

138 หมูท่ี11 ตำบลโคกสะอาด 

34 หมูท่ี 5  ตำบลโคกสะอาด 

34 หมู 11 ตำบลโคกสะอาด 

088-7407585 

085-4301572 

085-7567977 

063-0398677 

085-7556746 

 

 

ลําดับที่ ชนิดอุปกรณเตือนภัย ที่ตั้ง หนวยงานรับผิดชอบ
ผูประสานงาน /

ผูรับผิดชอบ
เบอรโทรศัพท หมายเหตุ

1 หอกระจายขาว บานโนนชัย อบต.โคกสะอาด ผูใหญบาน หมู 1 065-6898775

2 หอกระจายขาว บานสะอาด อบต.โคกสะอาด ผูใหญบาน หมู 2 084-4281330

3 หอกระจายขาว บานหนองบัว อบต.โคกสะอาด ผูใหญบาน หมู 3 088-3087995

4 หอกระจายขาว บานหนองแม็ก อบต.โคกสะอาด ผูใหญบาน หมู 4 085-7499711

5 หอกระจายขาว บานโคกประสิทธิ์ อบต.โคกสะอาด ผูใหญบาน หมู 5 097-3074555

6 หอกระจายขาว บานดอนขา อบต.โคกสะอาด ผูใหญบาน หมู 6 098-6325839

7 หอกระจายขาว บานนอย อบต.โคกสะอาด ผูใหญบาน หมู 7 084-9225746

8 หอกระจายขาว บานหนองทอ อบต.โคกสะอาด ผูใหญบาน หมู 8 080-7617343

9 หอกระจายขาว บานหนองเรือ อบต.โคกสะอาด ผูใหญบาน หมู 9 084-5531192

10 หอกระจายขาว บานโคกประสิทธิ์ อบต.โคกสะอาด ผูใหญบาน หมู 10 096-6417956

11 หอกระจายขาว บานหนองบัว อบต.โคกสะอาด ผูใหญบาน หมู 11 082-8554728

12 หอกระจายขาว บานโคกประสิทธิ์ อบต.โคกสะอาด ผูใหญบาน หมู 12 081-9409656

ภาคผนวก ช 
ขอมูลสถานีเตือนภัย หอเตือนภัย ปายเตือนภัย สัญญาณเตือนภัย และหอกระจายขาว
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ลําดับที่
ประเภทเครื่องมือ อุปกรณ� 

ยานพาหนะ ฯ
จํานวน หน�วยงาน

ชื่อผู�ควบคุม/

ประสานงาน
หมายเลขโทรศัพท�

1 รถยนตกูชีพ กูภัย 1 คัน อบต.โคกสะอาด งานปองกันฯ 085-4301572

2 รถยนตปคอัพ 1 คัน อบต.โคกสะอาด งานปองกันฯ 085-4301572

3 รถยนตบรรทุก 6 ลอ 1 คัน อบต.โคกสะอาด งานปองกันฯ 085-4301572

4 รถยนตกูชีพ กูภัย 1 คัน อบต.หนองแปน งานปองกันฯ -

5 รถยนตกูชีพ กูภัย 1 คัน เทศบาลฆองชัย งานปองกันฯ -

ภาคผนวก ซ 

บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ� ในการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ลําดับที่ โรงพยาบาล แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค
นักวิชาการ

สาธารณสุข
รวม

1 รพท.กาฬสินธุ 80 15 36 553 3 22 709

2 รพช.กมลาไสย 17 6 16 107 0 5 151

3 รพช.เขาวง 5 6 7 73 0 5 96

4 รพช.คํามวง 4 4 7 53 0 4 72

5 รพช.ฆองชัย 3 2 3 27 0 5 40

6 รพช.ดอนจาน 3 2 2 24 0 5 36

7 รพช.ทาคันโท 5 3 4 36 1 3 52

8 รพช.นาคู 3 2 3 28 0 6 42

9 รพช.นามน 3 2 5 36 0 7 53

10 รพช.ยางตลาด 19 6 13 129 0 6 173

11 รพช.รองคํา 3 2 2 28 0 2 37

12 รพช.สมเด็จ 12 6 8 81 0 6 113

13 รพช.สหัสขันธ 3 3 5 38 0 2 51

14 รพช.สามชัย 3 2 1 26 0 2 34

15 รพช.หนองกุงศรี 6 5 6 57 0 6 80

16 รพช.หวยผึ้ง 3 2 4 35 0 7 51

17 รพช.หวยเม็ก 4 3 5 43 0 6 61

18 รพร.กุฉินารายณ 23 8 13 172 0 12 228

รวม 199 79 140 1,546 4 111 2,079

จํานวน

รพ.สต. ในสังกัด

1 รพท.กาฬสินธุ 616 540 21

2 รพช.กมลาไสย 184 120 10

3 รพช.เขาวง 90 90 5

4 รพช.คํามวง 71 60 6

5 รพช.ฆองชัย 10 10 7

6 รพช.ดอนจาน 0 0 6

7 รพช.ทาคันโท 30 30 7

8 รพช.นาคู 30 30 7

9 รพช.นามน 37 30 6

10 รพช.ยางตลาด 120 120 17

11 รพช.รองคํา 30 30 2

12 รพช.สมเด็จ 120 90 9

13 รพช.สหัสขันธ 30 30 8

14 รพช.สามชัย 30 30 5

15 รพช.หนองกุงศรี 90 60 9

16 รพช.หวยผึ้ง 30 30 5

17 รพช.หวยเม็ก 56 30 9

18 รพร.กุฉินารายณ 163 160 17

1,737 1,490 156

เครื่อง

อัลตราซาวด�

ALS BLS (เครื่อง) (เครื่อง) (เครื่อง) (เครื่อง)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ลําดับ อําเภอ สถานที่
รองรับ

จํานวนคน

1 เมือง ทุกอปท 170

2 สหัสขันธ ทุกตําบล 34

3 ดอนจาน 5 ตําบล 142

4 ทาคันโท ทุกตําบล 180

5 ยางตลาด ทุกตําบล 200

6 หวยเม็ก ทุกตําบล 120

7 หนองกุงศรี ทุกตําบล 194

8 หวยผึ้ง ทุกตําบล 84

9 เขาวง ทุกตําบล 100

10 นาคู LQ ตําบล 148

11 กุฉินารายณ ทุกอปท 130

12 สมเด็จ ทุกตําบล 211

13 นามน ทุกตําบล 60

14 คํามวง อปท. 3 แหง 27

15 สามชัย 4 ตําบล 50

16 ฆองชัย ทุกตําบล 75

17 รองคํา ทุกตําบล 80

18 กมลาไสย ทุกตําบล 214

2219

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ� ข�อมูล ณ กรกฎาคม 2564

ขอมูลบุคลากรทางการแพทยในจังหวัดกาฬสินธุ

Local Quarantine ของจังหวัดกาฬสินธุ�

ภาคผนวก ฌ 
บัญชีขอมูลศักยภาพพื้นฐานทางดานสาธารณสุข

ข�อมูลอุปกรณ�และเครื่องมือทางการแพทย�ของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ�

ลําดับที่ โรงพยาบาล
จํานวนเตียง 

(ตามกรอบ)
จํานวนเตียง (จริง)

ลําดับที่ โรงพยาบาล อื่นๆ

โรงพยาบาลชุมชน

โรงพยาบาลชุมชน

โรงพยาบาลชุมชน

โรงพยาบาลชุมชน

รวม

ประเภท

โรงพยาบาลทั่วไป

โรงพยาบาลชุมชน

โรงพยาบาลชุมชน

โรงพยาบาลชุมชน

โรงพยาบาลชุมชน

โรงพยาบาลชุมชน

โรงพยาบาลชุมชน

โรงพยาบาลชุมชน

โรงพยาบาลชุมชน

โรงพยาบาลชุมชน

โรงพยาบาลชุมชน

โรงพยาบาลชุมชน

โรงพยาบาลชุมชน

รายชื่อผู�ประสานงาน

นางเนาวรัตน  จุฑาสงฆ 

นางจริยา  ฉิรินัง

นายจรูญ  แลโสภา  

รวม

รถพยาบาล(คัน)

นางสาวปรียะพร ระมัยวงค
นางปราณี ภูไกรลาศ

 นายชยุต หิรัผญรักษ

 นายอุทิศ  ปญญาสิทธิ์

นายชุมพล แสบงบาล

นายปญญา  พิมพแกว 

นางสาวสันทะนี พวงเพ็ชร 

นายกันตภณ ใจศิริ

นายเชาวฤทธิ์ รองไชย

นายยุทธพงศ ภามาศ 

นายพล  ทองสถิตย 

นายวัชรินทร  คํามะภา  

นางสาว เกวลี  นาถมทอง

นายไพรัตน   คําพรมมา 

นางเบญจมาภรณ  สิริโสม  

หมายเลขโทรศัพท�

 081 5464388

098-1030904

087-2268142

095-3903629

080-7417549

093 321 8677

086 233 9104

087-4322190

088-6215474

087-8585797

093-3236589

061-0183622

089 841 3254

 085-6830322

095- 6729769

081-0513552

085-4558878

080-748300 , 091-0620315(พล)

ข�อมูลพื้นฐานโรงพยาบาล/สถานบริการสุขภาพในจังหวัดกาฬสินธุ�

อยูในสังกัด สํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอเมืองกาฬสินธุ

ไมมีเตียง ไดรับจัดสรร

งบประมาณอยูระหวางกอสราง

อาคารผูปวย

เครื่อง MRI เครื่อง CT-SCAN เครื่องช�วยหายใจ

โรงพยาบาลชุมชน

หมายเหตุ
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ที่ รายการ จํานวน จํานวนคนที่ เจาของ

รถกระบะ 10 คัน 60 คน

รถบรรทุกหกลอ 2 คัน 40 คน

รถกระบะ 10 คัน 60 คน

รถบรรทุกหกลอ 1 คัน 20 คน

รถกระบะ 5 คัน 30 คน

รถบรรทุกหกลอ 1 คัน 20 คน

รถอีแตน 1 คัน 10 คน

รถกระบะ 5 คัน 30 คน

รถบรรทุกหกลอ 1 คัน 20 คน

รถกระบะ 6 คัน 50 คน

รถบรรทุกหกลอ 2 คัน 40 คน

รถกระบะ 5 คัน 30 คน

รถบรรทุกหกลอ 1 คัน 20 คน

รถกระบะ 6 คัน 50 คน

รถบรรทุกหกลอ 1 คัน 20 คน

รถกระบะ 6 คัน 50 คน

รถบรรทุกหกลอ 1 คัน 20 คน

รถกระบะ 6 คัน 50 คน

รถบรรทุกหกลอ 1 คัน 20 คน

รถกระบะ 6 คัน 50 คน

รถบรรทุกหกลอ 1 คัน 20 คน

รถกระบะ 6 คัน 50 คน

รถบรรทุกหกลอ 1 คัน 20 คน

รถกระบะ 6 คัน 50 คน

รถบรรทุกหกลอ 1 คัน 20 คน
12

หมูที่ 10

หมูที่ 11

หมูที่ 12

บัญชียานพาหนะเพื่อเตรียมการอพยพประชาชน

3

2

1

10

11

หมูที่ 8

หมูที่ 5

หมูที่ 9

4

5

6

9

หมูที่ 3

หมูที่ 4

หมูที่ 6

หมูที่ 7

ภาคผนวก ญ

หมูที่ 1

หมูที่ 2

7

8
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ภาคผนวก ฎ   

บัญชีกลุ่มเปราะบาง 
 

ลำดับท่ี 

ประเภทกลุ่มเปราะบาง  

ตำบลโคกสะอาด 
เด็ก คนชรา คนพิการ สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วยติดเตียง   

(คน) (คน) (คน) (คน) (คน)    

1 หมู 1 2 130 19 2 1    

2 หมู 2 1 142 45        

3 หมู 3 1 126 36        

4 หมู 4   98 19 1      

5 หมู 5   146 36        

6 หมู 6 1 132 32   1    

7 หมู 7   78 46        

8 หมู 8   25 4 1      

9 หมู 9 2 25 9        

10 หมู 10   76 18   1    

11 หมู 11 1 153 73 2      

12 หมู 12   78 21        

รวม   8 1209 358 6 3    
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คาพิกัด GPS รองรับ

(ถามี) ผูอพยพ

ไดจํานวน

 (คน)

หมายเหตุ :  1. สถานที่พักพิงชั่วคราวควรเปนพื้นที่ที่มีเพดานสูงระบายอากาศไดดีและมีพื้นที่สวนตัวควรกวางกวา 3.5 ตารางเมตร/คน

               2. เสนทางเขาถึงที่พักพิงควรอยูหางจากภัยอันตรายควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่เปลี่ยวหรือเสี่ยงตอการถูกคุกคามดานความปลอดภัย และควรหลีกเลี่ยงการใชเสนทางที่มีการกัดเซาะของดิน

โคกสะอาด ฆองชัย 1,000 นายอวิรุทธิ์  มูลเอกบานหนองบัว
โรงเรียนบัวสะอาด

สงเสริม
บานหนองบัว

2,000 นายจรัส  สงวนรัตน

บานโคกประสิทธิ์
โรงเรียนโคก

ประสิทธิ์
บานโคกประสิทธิ์ โคกสะอาด ฆองชัย 1,000 นายฤทธิรงค นาถมทอง

หมูบาน อบต.โคกสะอาด บานสะอาด โคกสะอาด

อบต.โคกสะอาด ชื่อสถานที่

ที่อยู

ฆองชัย

ภาคผนวก ฐ : บัญชีศูนย�พักพิงชั่วคราวหลัก/สํารอง

สถานที่พักพิงชั่วคราว

ขอมูล ณ วันที่  1 ตุลาคม 2564

องค�การบริหารส�วนตําบลโคกสะอาด อําเภอฆ�องชัย จังหวัดกาฬสินธุ�

ผูรับผิดชอบสถานที่

เลขที่ หมูบาน/ชุมชน ตําบล อําเภอ
หมายเลข

โทรศัพท
ชื่อ-สกุล



แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตน ระยะท่ี 1 หมายเลขอางอิงแบบประเมิน    

13  
 

 

 

  (ร่าง) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. …. I 125 

หนวยทหารในกรมทหารมาท่ี 6 
โทรศัพท/โทรสาร 043-241461  

ความถ่ีวิทยุ 156.500  MHz , 

นามเรียกขาน  อดิศร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  เขต  6 
โทรศัพท/โทรสาร 043-
465741        สป.มท 
40521,4.522,40527         
สายดวน 1784  ความถ่ีวิทยุ 
161.200 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 โทรศัพท 02-6373000   
 โทรสาร  02-6373000 

 สป.มท. 55050  
สายดวน 1784 

 ความถี่วิทยุ 161.200MHz,  

หนวยงานสาธารณสุข 
สํานักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ 

โทรศัพท/โทรสาร  
043-811561  

โทรศัพท 085-0054505, 
สายดวน 1669    

ความถ่ีวิทยุ 155.17๗ MHz , 
 

กองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ขางเคียง 
ขอนแกน 

โทรศัพท/โทรสาร 043-331358  
สป.มท. 40526 

ความถ่ีวิทยุ 161.200 MHz 
จังหวัดมหาสารคาม 

โทร/โทรสาร 043-777314 
สป.มท. 41739 

ความถ่ีวิทยุ 161.200 MHz 
จังหวัดรอยเอ็ด 

โทร/โทรสาร  043-513097 
สป.มท. 47414 

ความถ่ีวิทยุ 161.200  MHz 
 
 
 

กองอํานวยการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
กาฬสินธุโทรศัพท /โทรสาร 

043-814843, 
043-814834 
สป.มท. 41162 

ความถ่ีวิทยุ 161.200 MHz  

กองอำนวยการป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 

(จํานวน 18 แห่ง) 

 

 

 

กองอํานวยการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาล 
ความถี่วิทยุ 161.200 MHz 

  

 
 
 

กองอํานวยการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยองคการบริหาร 

สวนตําบล 
โทรศัพท...............โทรสาร...........     

ความถ่ีวิทยุ 161.200 MHz  
 

 

หนวยงานตํารวจ 
สถานีตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ 
โทรศัพท 043-812528 
โทรสาร 043-814658 
ความถ่ีวิทยุ 152.375 MHz 

องคกรภาคเอกชน 
สนง.เหลากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ  

โทรศัพท/โทรสาร  
043-811669 

หอการคาจังหวัดกาฬสินธุ 
โทรศัพท 043-822188 
โทรสาร 043-811361 

    
    

การไฟฟา/ประปา สวนภูมิภาค 
จังหวัดกาฬสินธุ 

โทรศัพท  043-813001 
โทรสาร 043-811316   

 
 

การไฟฟา/ประปา สวนภูมิภาค
สาขากาฬสินธุ 

โทรศัพท 043-81541 
โทรสาร 043-814868   

 

ภาคผนวก ฏ – 1 

แผนผังการติดต่อสื่อสารและเครือข่ายวิทยุสื่อสาร 
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ภาคผนวก ฑ-2  

 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 191 

ศูนย์ดับเพลิง 199 

แจ้งน้ำประปาขัดข้อง 1125 

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง 1130 

รับแจ้งอุบัติเหตุ เหตุด่วนทางน้ำ 1199 

ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด 1688 

ศูนย์บริการข้อมูลร้องเรียนภาครัฐเพ่ือประชาชน 1111 

ศูนย์สอบถามข้อมูลทะเบียนราษฎร ์ 1548 

ศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 1567 

ศูนย์บริการร้องเรียน ขสมก. 1854 

ศูนย์บริการรถยก รถลาก  1677 

หลักประกนสุขภาพ (บัตรทอง)  1330 

สายด่วนอาหารและยา (อย.) 1556 

สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 1166 

ตํารวจท่องเท่ียว 1155 

ตํารวจทางหลวง 1193 

สอบถามข้อมูลทางด่วน 1543 

การรถไฟแห่งประเทศไทย 1690 

สอบถามประกนสังคม  1506 

สายตรงหนี้นอกระบบ 1689 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784 

หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 1669 
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ภาคผนวก ฒ  

 
 
 
 
 

คำสั่งกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด 
เร่ือง การจัดตั้งกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลโคก

สะอาด 
--------------------------- 

 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 15 และ
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 บทท่ี 3 หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ขอ 3.2.2 ระดับปฏิบัติการ (๖) (กรณีเมืองพัทยา) (๗) (กรณีเทศบาล) (๘) (กรณีองคการบริหารสวนตำบล) 
(เลือกอยางใดอยางหนึ่ง) ท่ีกำหนดใหมีการจัดตั้งกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา/
เทศบาล/องคการบริหารสวนตำบลโดยมีองคประกอบและอำนาจหนาท่ี ดังนี้ 
 1. นายกองคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด      
ผูอำนวยการ 

๒.ปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด           รองผูอำนวยการ 
๓.รองนายกองคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด        กรรมการ 
๔.ผูกำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอฆองชัย        กรรมการ 
๕.ผูแทนฝายทหารในเขตพ้ืนท่ี          กรรมการ 
๖.กำนันตำบลโคกสะอาด           กรรมการ 
๗.ผูใหญบานทุกหมูบาน                                 กรรมการ 
๘.สาธารณสุขตำบล           กรรมการ 
๙.ผูแทนหนวยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี          กรรมการ 
๑๐.ผูแทนสถานศึกษาในพ้ืนท่ี          กรรมการ 
๑๑.ผูแทนองคการสาธารณกุศลในพ้ืนท่ี         กรรมการ 
๑๒.หัวหนาฝายทุกฝายขององคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด      กรรมการ 
๑๓.หัวหนาฝายปองกันและปฏิบัติการขององคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด          กรรมการ

และเลขานุการ 
หมายเหตุ อาจปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงกรรมการไดตามท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นสมควร 
อำนาจหนาท่ี 

๑. องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด จัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และแผนเผชิญเหตุองคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด เพ่ืออำนวยการ ประสานงาน และปฏิบัติการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด 

๒. กำหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด ำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการฟนฟูของกองอ  
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๓. เฝาระวัง ติดตาม ประเมิน และวิเคราะหสถานการณสาธารณภัย เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณ
ภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ี ใหเสนอผูอำนวยการทองถ่ินจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตำบลโคก
สะอาด เพ่ือจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 

๔. เทศบาลตำบลฆองชัยพัฒนาสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยให หรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือ
ไดรับการรองขอ 

๕. องคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาดรวบรวมและจัดทำคลังขอมูลทรัพยากรในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

๖. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ีนายอำเภอหรือกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอฆองชัย
หรือกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุและผูวาจังหวัดกาฬสินธุ 

 
ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
  สั่ง ณ วันท่ี 1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

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

นายกองคการบริหารสวนตำบลองคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด 
            ผูอำนวยการทองถ่ิน 
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ภาคผนวก ฒ 

 

 

 

 
คำส่ังองคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด   

ท่ี          /2564 
เรื่อง การจัดตั้งกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด 

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

และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558  บทท่ี 3 หลักการจัดการความเสี่ยงจาก 

สาธารณภัย ขอ 3.2.2 ระดับปฏิบัติการ (8) ท่ีกำหนดใหมีการจัดตั้งกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภั ย 

องคการบริหารสวนตำบล  

เพ่ือเปนการปรับปรุงคณะกรรมการกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการ
บริหารสวนตำบลโคกสะอาด ใหเปนปจจุบันและใหการดำเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี
เปนไปดวยความเรียบรอย จึงมีการจัดตั้งกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวน
ตำบลโคกสะอาด โดยมีองคประกอบและอำนาจหนาท่ี ดังนี้ 
 1. นายกองคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด    ผูอำนวยการทองถ่ิน 
 2. ปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด    รองผูอำนวยการ 
 3. รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด    กรรมการ 
 4. ผูกำกับการสถานีตำรวจภูธรฆองชัย     กรรมการ 
  5. กำนันตำบลโคกสะอาด       ก ร ร ม ก า ร
   6. ผูใหญบาน (ทุกหมูบาน)                           
 กรรมการ   7. ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 
  กรรมการ   8.ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลโคก
ประสิทธิ์   กรรมการ 
 9.เกษตรอำเภอฆองชัย       กรรมการ 
  10.ผูอำนวยการกองคลัง       ก ร ร ม ก า ร
   11.ผูอำนวยการกองชาง      
 กรรมการ   12.ผูอำนวยการกองการศึกษา    
  กรรมการ   13.หัวหนาสำนักปลัด    
  กรรมการและเลขานุการ  14.หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
         อำนาจหนาท่ี 
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          1. จัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และแผนท่ีเก่ียวของเพ่ืออำนวยการ ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย        ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

                 2. กำหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณ
ภัย เชน จัดใหมีการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนตน  

/3. จัดตั้งทีมเฝาระวัง... 
 

-2- 
 
                 3. จัดต้ังทีมเฝาระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะหสถานการณสาธารณภัย และแจงเตือน

ภัย   เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ี และใหจัดต้ังศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน เพ่ือ
ควบคุมและบัญชาการ การเผชิญเหตุสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

              4. รวบรวม จัดทำคลังขอมูลทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และฐานขอมูล 
ความเสี่ยงภัยในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลโคกสะอาด 

 

                 5. ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย 
                 6. สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี

หรือพ้ืนท่ีใกลเคียงเม่ือไดรับการรองขอ 
 

ท้ังนี้ ตั้งแต  วันท่ี        ตุลาคม พ.ศ. 2564  เปนตนไป 
 

         สั่ง ณ วันท่ี        ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

                                                
 

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

           นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลโคกสะอาด 

   ผูอำนวยการทองถ่ิน 
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โครงการ/

กิจกรรม
กลุมเปาหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา

ดําเนินการ
พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

โครงการลด

อุบัติเหตุทาง

ถนนชวงเทศกาล

ปใหม และ

สงกรานต

ประชาชนในเขต

พื้นที่ รวมทั้ง

ประชาชนที่สัญจร

ไปมา

จัดตั้งจุด

ตรวจ/จุด

บริการ

ประชาชน 

ในชวง

เทศกาลป

ใหมและ

สงกรานต

จํานวนครั้ง ที่เกิด

อุบัติเหตุ ลดลง

เทศกาลปใหม 

ธ.ค.63 - ม.ค.

64 เทศกาล

สงกรานต เม.ย.

64

เขตพื้นที่องคการ

บริหารสวนตําบล

โคกสะอาด

20,000

งานปองกันฯ 

สํานักปลัด 

อบต.โคก

สะอาด

ตัดหญา ตนไม 

จุดเสี่ยง ปองกัน

อุบัติเหตุ

ประชาชนในเขต

พื้นที่ รวมทั้ง

ประชาชนที่สัญจร

ไปมา

ตัดหญา 

ตนไม ที่บด

บังวิสัยทัศน

ในการมองเห็น

จํานวนครั้ง ที่เกิด

อุบัติเหตุ ลดลง

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

เขตพื้นที่องคการ

บริหารสวนตําบล

โคกสะอาด

-

งานปองกันฯ 

สํานักปลัด 

อบต.โคก

สะอาด

โครงการ/

กิจกรรม
กลุ�มเป�าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา

ดําเนินการ
พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

โครงการจ�าย

ค�าตอบแทน 

ผู�ปฏิบัติงาน

ช�วยเหลือผู�

ประสบสาธารณ

ภัย

เจ�าหน�าที่ สมา  

อปพร.

จ�าย

ค�าตอบแทน

ประชาชนที่ประสบ

สาธารณภัย ได�รับ

การช�วยเหลือ

ป�งบประมาณ 

พ.ศ. 2564

เขตพื้นที่องค�การ

บริหารส�วนตําบล

โคกสะอาด

20,000

งานป�องกันฯ 

สํานักปลัด 

อบต.โคก

สะอาด

ภาคผนวก ณ  

แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ภาคผนวก ณ : แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 2 : การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ



แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตน ระยะท่ี 1 หมายเลขอางอิงแบบประเมิน    

14  
 

 

 

แบบประเมินภัยพิบัติข้ันตนดานความตองการชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยพิบัติ ระยะท่ี 1 
(Initial Disaster Assessment Form) 

2. ทีมประเมินอยางรวดเร็ว (DANA Team) ประกอบดวย 

3. ขอมูลภัยพิบัติ 

คำชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมายในชองวางท่ีเตรียมไวให และ/หรือเขียนขอความ ตามความเปนจริง 

1. สถานท่ีท่ีทำการประเมิน 

สถานท่ี หมูท่ี 

ชื่อหมูบาน/ชุมชน ตำบล 

อำเภอ จังหวัด 

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

 

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

3.1 ประเภทและลักษณะของภัย 

ประเภทของภัย ลักษณะของภัย 

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

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

ขอมูลเพ่ิมเติมลักษณะของภัย          

             

              
 

ภาคผนวก ด ตัวอย่าง 
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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    

14  
 

 

 

 4.2 ประชากรแฝง    
(  ) มี   (  ) ไมมี   (  ) ไมทราบ  
(  ) ประชากรแฝงท้ังหมด  จำนวน   คน 
(  ) ประชากรแฝงท่ีไดรับผลกระทบ จำนวน   คน 

 4.3 ประชากรกลุมเส่ียง/เปราะบาง (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     (  ) รถจักรยานยนต 
(  ) รถยนต   (  ) 4 ลอ  (  ) ขับเคลื่อนสี่ลอ       (  ) 6 ลอ     (  ) 10 ลอ 
(  ) รถแทรกเตอร / รถท่ีใชในการเกษตร   (  ) รถไฟ 
(  ) เรือ  ระบุประเภท        
(  ) อากาศยาน  ระบุประเภท         
(  ) อ่ืนๆ   ระบุ          

5.2 ระบบสาธารณูปโภค 
รายการ การใชงาน 

ใชงานไดปกติ ไมปกติ  
แตทำงานได เปนระยะ 

 

เสียหาย 
 ใชงานไมได 

ถนน    
ระบบไฟฟา    
ระบบประปา    
โทรศัพทพ้ืนฐาน    
โทรศัพทมือถือ    
วิทยุสื่อสาร    
ระบบอินเตอรเน็ต    

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 
(  ) ชดุชั้นในชาย   จำนวน   ชุด 
(  ) ชุดชั้นในหญิง   จำนวน   ชุด 
(  ) กระดาษชำระ   จำนวน   ชุด 
(  ) นํ้ามันเชื้อเพลิง   จำนวน   ชุด 
(  ) ถุงดำสำหรับขับถาย  จำนวน   ชุด 
(  ) ชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน  จำนวน   ชุด 
(  ) เตนทสนาม   จำนวน   ชุด 
(  ) ครัวกลาง/โรงประกอบอาหาร/โรงประกอบเลี้ยง ผลิตได   กลอง/วัน 
(  ) อุปกรณเคลื่อนยายผูปวย คนชรา คนพิการ จำนวน   ชุด 
(  ) ชุดเครื่องนอน (หมอน ผาหม เสื่อ มุง) จำนวน   ชุด 
(  ) 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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แบบประเมินความเสียหายและความตองการระยะท่ี 2 
(Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA) 

 
1. สถานท่ีทำการประเมิน 

สถานท่ี หมท่ี 
ซ่ือหมบาน/ชุมซน ตำบล 
อำเภอ จังหวัด 
พิกัด (GPS) I AT I ONG 

 
2. ทีมประเมินอยางรวดเร็ว (DANA Team) 
ท่ี ซ่ือ-นามสกล หนวยงาน ตำแหนง โทรศัพท E-mail/ID LINE 
1      
2      
3      
4      

5      
 
3. ขอมูลภัยพิบัติ 
คำชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมาย ^ในซองวางท่ีเตรียมไวใหและ/ หรีอเขียน,ขอความ ตามความเปนจริง 
 3.1 ประเภทและลักษณะของภัย 
ประเภทของภัย ลักษณะของภัย 
อุทกภัย (  ) นํ้าทวมฉับพลัน (  ) นํ้าทวมขัง (  ) น้ำลนตลิ่ง 

(  ) นํ้าไหลหลาก (  ) นํ้าทะเลหนุน (  ) น้ำปาไหลหลาก 
(  ) วาตภัย (  ) อ่ืนๆ ระบ 

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

 
ขอมูลเพ่ิมเติมลักษณะของภัย 
             
             

ภาคผนวก ต  ตัวอย่าง 
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 3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติ 

            (  )  ณ วันท่ีทำการประเมิน    ภัยพิบัติไดสิ้นสุดลงแลว 

         ภัยพิบัติ เกิดข้ึนวันท่ี เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 

         สิ้นสุดวันท่ี  เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 

  (  )  ณ วันท่ีทำการาประเมิน ภัยพิบัติยังไมสิ้นสุด 
            ภัยพิบัติ เกิดข้ึนวันท่ี เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 
3.3 สถานท่ีเกิดภัยพิบัติ 
  หมูบาน/ชุมซน      หมูท่ี       
  ตำบล        อำเภอ       
  จังหวัด          
  พิกัด (GPS) ละติจูด (LAT)     ลองจิจูด(LONG).    
3.4 ระดับการจัดการสาธารณภัย 
  (  ) สาธารณภัยขนาดเล็ก โดยมีผูอำนวยการอำเภอ และ/หรือ ผูอำนวยการทองถ่ิน ควบคุม 
      และสั่งการ 
  (  ) สาธารณภัยขนาดกลาง โดยมี ผูอำนวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและ บัญชาการ 
  (  ) สาธารณภัยขนาดใหญ โดยมีผูบญัชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ควบคุม  
       สั่งการและ บัญชาการ 
  (  ) สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรี  
       มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
3.5 การเดินทางเขาพ้ืนท่ีท่ีประสบภัย 
(  ) เดินเทา  
(  ) รถจักรยานยนต 
(  ) รถยนต     (  ) 4 ลอ  (  ) ขับเคลื่อนสี่ลอ    (  ) 6 ลอ      (  ) 10 ลอ 
(  ) รถแทรกเตอร / รถท่ีใชในการเกษตร (  ) รถไฟ 
(  ) เรือ  ระบุประเภท        
(  ) อากาศยาน ระบุประเภท         
(  ) อ่ืนๆ ระบุ   
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4. ขอมูลประชากรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ 
4.1 ประชาชนในพ้ืนท่ี 

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

ประชาชนในพ้ืนท่ี     
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ     
ประชาชนท่ีตองอพยพ     
ประชาชนท่ีเสียชีวิต     
ประชาชนท่ีบาดเจ็บ 
ชวยเหลือตนเองได 
ชวยเหลือตนเองไมได 

   

ประชาชนท่ีสูญหาย    
 
 4.2 ประชากรแฝง 

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

ประชากรแฝงในพ้ืนท่ี     
ประชากรแฝงไดรับผลกระทบ     
ประชากรแฝงท่ีตองอพยพ     
ประชากรแฝงท่ีเสียชีวิต     
ประชากรแฝงท่ีบาดเจ็บ 
ชวยเหลือตนเองได 
ชวยเหลือตนเองไมได 

   

ประชากรแฝงท่ีสูญหาย    
 
4.3 ประชากรกลุมเสี่ยง/เปราะบาง 

ประชากรกลุมเส่ียง/เปราะบาง จำนวน (คน) 
รวม ชาย หญิง 

ผูสูงอายุ    

ผูเยาวท่ีไมมีผูดแูล    
คนพิการ    
ผูปวยเรื้อรัง    
ผูปวยติดเตียง    
ผูปวยจิตเวช    
สตรีตั้งครรภ    
อ่ืนๆ ระบุ    
รวม (คน)    
 4.4 อาชีพหลักของประชาชน (เรียงลำดับ 1 ถึง 3 อาชีพหลัก) 
(  ) เกษตรกรรม  
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(  ) ปศุสัตว  
(  ) ประมง 
(  ) แรงงานในภาคเกษตรกรรม (รวมท้ังปศุสัตว ประมง) 
(  ) แรงงานนอกภาคเกษตรกรรม (แรงงานในภาคอุตสาหกรรม การคาและบริการ)  
(  ) ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ เจาหนาท่ีของรัฐ 
(  ) พนักงานบริษัท  
(  ) เจาของกิจการ ผูประกอบการ  
(  ) แมบาน  
(  ) วางงาน 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ  
5. พ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบ 
 5.1 ทรัพยสินท่ีไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติ 
     5.1.1 บานเรือนท่ีเสียหาย 

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

5.1.2  อาคารและสถานท่ี 
อาคารพาณิชย  (  ) เสียหายบางสวน สามารถอยูได  จำนวน   หลัง 
    (  )  เสียหายบางสวน ไมสามารถอยูได จำนวน   หลัง 
    (  )  เสียหายท้ังหมด   จำนวน   หลัง 
  โรงงาน  (  )  เสียหายบางสวน   จำนวน   หลัง 
    (  )  เสียหายท้ังหมด   จำนวน   หลัง 
  โรงแรม  (  )  เสียหายบางสวน สามารถอยูได จำนวน   หลัง 
    (  ) เสียหายบางสวน ไมสามารถอยูได จำนวน   หลัง 
    (  )  เสียหายท้ังหมด   จำนวน   หลัง 
  ตลาด  (  )  เสียหายบางสวน   จำนวน   หลัง 
    (  )  เสียหายท้ังหมด   จำนวน   หลัง 
5.1.3 ทรัพยสินในการประ กอบอาชพี   
  (  ) ยานยนต  จำนวน   คัน 
  (  ) เรือประมง  จำนวน   ลำ 
  (  ) ปศุสัตว   จำนวน   ตัว 
(  ) สัตวปก  จำนวน             ตวั 
  (  ) พ้ืนท่ีการเกษตร 
     (  ) พืชไร  จำนวน                 ไร 
(  ) พืชสวน  จำนวน        ไร 
 (  )  นาขาว  จำนวน                   ไร 
(  ) บอปลา/กุง/สัตวนํ้า จำนวน                   บอ 
(  ) เครื่องมือประกอบอาชีพ  จำนวน                         อัน 
(  )  อ่ืนๆ ระบุ                 จำนวน  
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 5.2 สาธารณประโยชนท่ีไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติ 
(  ) ถนน จำนวน สาย 
(  ) สะพาน/คอสะพาน   จำนวน  แหง 
(  ) ทำนบก้ันนํ้า    จำนวน  แหง 
(  ) ฝาย     จำนวน  แหง 
(  ) เหมือง    จำนวน  แหง 
(  ) ศาสนสถาน    จำนวน  แหง 
(  ) สถาบันการศึกษา   จำนวน  แหง 
(  ) สถานพยาบาล   จำนวน  แหง 
(  ) สถานท่ีราชการ ระบุ   จำนวน  แหง 
(  ) ศาลาประชาคม /ศาลาอเนกประสงค จำนวน  แหง 
(  ) บอน้ำ / อางเก็บน้ำ   จำนวน  แหง 
(  ) ทอระบายน้ำ    จำนวน  แหง 
(  ) โบราณสถาน    จำนวน  แหง 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ    จำนวน  

6. ความตองการความชวยเหลือรายการความจำเปนท่ีไมใชอาหาร (NFIs) ตามมาตรฐาน Sphere NFI 
 

รายการ จำนวน 

1. นํ้าดื่ม (ครัวเรือนละ 20 - 40 ลิตร)  
2. อุปกรณและวัสดุเพ่ือการประกอบอาหารท่ีเหมาะสม  
3. วัสดุเพ่ือสุขอนามัยชองผูหญิง (เซน ผาอนามัย)  
4. เครื่องใชประจำวัน (เซน สบุ ผงซักฟอก แซมพสระผม ยาสีฟ'น)  
5. เครื่องนอน (เซน หมอน ผาผืน เสื่อ ผาหม)  
6. เสื้อผา คนละ 2 ชุด  
7. ยาสามัญประจำบาน  
8. เครื่องผลิตนํ้าดื่ม  
9. การจัดการพ้ืนท่ีอพยพสัตวเลี้ยง  
10. การจัดการชองเสียและขยะ  
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7. นํ้าและสุขาภิบาล 
7.1 ประเภทแหลงนํ้าท่ีสามารถเขาถึงได ในชวงเกิดภัยพิบัติ 
 (  ) ซ้ือน้ำ   (  ) ประปาสวนภูมิภาค (  ) ประปาชุมซน 
    (  ) บอน้ำบาดาล/น้ำใตดิน (  ) อ่ืนๆ ระบุ  
7.2 ประเภทหองสุขาท่ีตองการ ในชวงเกิดภัยพิบัติ 
(  ) สุขาสำเร็จรูป    (  ) สุขาเคลื่อนท่ี 
(  ) สุขาประจำท่ี/สุขาท่ีสรางข้ึนใหมในชุมซน 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ  
8. สุขภาพ 
 8.1 การบริการสาธารณสุฃท่ียังเปดใหบริการได ในชวงเกิดภัยพิบัติ 
(  ) โรงพยาบาลรฐั  (  ) โรงพยาบาลเอกซน (  ) คลินิก/สถานพยาบาล 
(  ) รพ.สต.  (  ) รานขายยา  (  ) อ่ืนๆ ระบุ  
8.2 จำนวนบุคลากรทางการแพทยท่ีปฏิบัติหนาท่ี ในชวงเกิดภัยพิบัติ  

(  ) แพทย จำนวน คน 
(  ) ทันตแพทย จำนวน คน 
(  )จิตแพทย จำนวน คน 
(  )เภสัชกร จำนวน คน 
(  ) พยาบาล จำนวน คน 
(  ) เจาหนาท่ีสาธารณสุข จำนวน คน 
(  ) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) จำนวน คน 
(  ) อ่ืนๆ ระบ จำนวน คน 
 8.3 ปญหาสุขภาพ ในชวงเกิดภัยพิบัติ 
 (  ) โรคอุจจาระรวง   (  ) โรคหวัดและทางเดินหายใจ (  ) สุขภาพจิต 
(  ) การบาดเจ็บจากการเกิดภัยพิบัติ  (  ) เจ็บปวยเรื้อรัง    (  ) โรคน้ำกัดเทา  
(  ) อ่ืนๆ ระบุ 
9. อาหาร 
9.1 อาหารหลัก ในชวงเกิดภัยพิบัติ 
(  ) ขาวสาร / อาหารก่ึงสำเร็จรูป  (  ) อาหารกระปอง 
(  )ไข     (  ) อาหารปรุงสด 
(  ) อาหารฮาลาล 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ  
9.2 แหลงอาหาร ในชวงเกิดภัยพิบัติ 
(  ) ตลาดทองถ่ิน    (  ) รานขายอาหาร     
(  ) เพาะปลูก / เลี้ยงสัตว   (  ) ครัวกลาง    
(  ) ไดรับแจกอาหาร    (  ) หาอาหารเอง เซน จับปลา 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ  
 
10. ศูนยพักพิง (Shelter) 
10.1ลักษณะการอพยพ 
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(  ) ประซาซนท่ีไมยอมอพยพ จำนวน คน 
(  ) ประซาซนอพยพไปท่ีศูนยพักพิง จำนวน คน 
(  ) ประซาซนอพยพไปอยูท่ีอ่ืนท่ีไมใชศูนยพักพิง จำนวน คน 

 10.2 เหตุผลในการอพยพ 
(  ) ไมปลอดภัยหลังเกิดภัยพิบัติ 
(  ) บานเสียหายไมสามารถอยูอาศัยได 
(  ) การคมนาคมถูกตัดขาดไมสามารถเขาขุมซนได 
(  ) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไดรับความเสียหายไมสามารถใขได 
(  ) เกิดโรคระบาด 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ  
 10.3 จำนวนศูนยพักพิง จำนวน  แหง 
11. การศึกษา 
11.2 สถาบันการศึกษาท่ีไดรับผลกระทบ 
จำนวนสถาบนัการศึกษาท่ีไดรับผลกระทบ จำนวน  แหง 
จำนวนสถาบนัการศึกษาท่ีไดรับผลกระทบ แตเปดการเรียนการสอนได  จำนวน  แหง 
จำนวนสถาบนัการศึกษาท่ีไดรับผลกระทบ แตเปดการเรียนการสอนไมได  จำนวน  แหง 
11.2 ผลกระทบตอสถานศึกษา และผูท่ีเก่ียวของ 
(  ) ไมมีผูสอน     (  ) ถูกใชเพ่ือเปนศูนยพักพิง 
(  ) นักเรียนไมปลอดภัยท่ีจะเขาไปเรียน  (  ) วัสดุและอุปกรณขำรุด/ไดรับความเสียหาย 
(  ) ผูปกครองยังตองการใหเด็กอยูกับครอบครัว (  ) ระบบการคมนาคมขนสงถูกตัดขาด 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ  
12. การคุมครอง 
 12.1จำนวนเด็กในพ้ืนท่ีประสบภัย (อายุตํ่ากวา 18ป) 
จำนวนเด็กในพ้ืนท่ีท้ังหมด จำนวน คน หญิง คน ชาย    คน 
เด็กท่ีพอแม/ผปกครองเสียชีวิต จำนวน คน หญิง คน ชาย คน 
เด็กพลัดหลง จำนวน คน หญิง คน ชาย คน 

อ่ืนๆ โปรดระบุ       

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

แหลงขอมูลขาวสาร กอนเกิดภัย ระหวางเกิดภัย / หลังเกิดภัย 
โทรทัศน   
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โทรศัพทมือถือ   
วิทย ุ   
อินเตอรเน็ต   
เสียงตามสาย   
หนังสือพิมพ   
สื่อสิ่งพิมพจากหนวยงานรฐั   

อ่ืนๆ ระบุ   
 
 13.3 อุปสรรคในการเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารในชวงเกิดภัยพิบัติ 
(  ) ไมมีไฟฟา   (  ) ไมมีสัญญาณโทรศัพท / อินเตอรเน็ต 
(  ) เสนทางคมนาคมตัดขาด (  ) อ่ืนๆ ระบุ  
14. ภาพรวมของความตองการความชวยเหลือ  
14.1 การจัดลำดับความตองการความชวยเหลือเรงดวน 

รายการ ระดับความตองการ (เรงดวน) 
มาก ปานกลาง นอย 

ท่ีพักพิง    
อาหาร ขาวสาร อาหารแหง    
นํ้าดื่ม/น้ำใช    
อุปกรณยังชีพ/ถุงยังชีพ    
เวชภัณฑและยารักษาโรค    
สุขอนามัย การกำจัดสิง่ปฏิกลและขยะมลฝอย    
การใหบริการดานการศึกษา    
สัตวเลี้ยง (อาหารและการขนยาย)    
รายการท่ีไมใชอาหาร *รายละเอียดตามขอ 6    
ระบบไฟฟา    
ระบบประปา    
ระบบสื่อสาร    
การคมนาคมขนสง    
การรักษาความปลอดภัยของขุมซน    

อ่ืนๆ โปรดระบุ...    
 
 
14.1 การชวยเหลือจากหนวยงาน ในชวงเกิดภัยพิบัติ 

14.1.1 ดานโครงสรางถนน ระบชุื่อหนวยงาน  
14.1.2 ดานไฟฟา ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.3 ดานประปา ระบชุื่อหนวยงาน 
14.1.4 ดานการสื่อสาร ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.5 ดานอาหาร ถุงยังชีพ ระบชุื่อหนวยงาน 
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14.1.6 ดานสิ่งของเครื่องใชท่ีไมใชอาหาร ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.7 ดานสุขภาพ ระบุซ่ือชื่อหนวยงาน 
14.1.8 ดานท่ีพักพิง/ท่ีอพยพชั่วคราว ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.9 ดานสุขาภิบาล ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.10 ดานการศึกษา ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.11 ดานการคุมครอง ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.12 อ่ืนๆ ระบุชื่อหนวยงาน 

 
ผูประเมิน     ตำแหนง      
วัน/เดือน/ป     เวลา        
 

******************************* 
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รายละเอียดศูนยพักพิง 
(1) ขอมูลศูนยพักพิงผูประสบภัย 
ชื่อศูนยพักพิงผูประสบภัย _______________________________  
หมูบาน ________________________________  ตำบล      . 
อำเภอ _________________________________  จังหวัด      
พิกัด (GPS) LAT _______________________________ LONG ______________________  
ผูประสานท่ีพักพิง ______________________________ เบอรติดตอ __________________  
หัวหนาศูนยพักพิง ____________________________  เบอรติดตอ ____________________  
(2) ประเภท 
(  )ศาสนสถาน (  )สถาบันการศึกษา (  ) ชุมชน 
(  ) สนามกีฬา (  ) พ้ืนท่ีทหาร (  ) สถานสงเคราะห 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ ___________________________  
(3) ขนาดพ้ืนท่ีใชสอย ______________ ตารางเมตร 
(4) ศักยภาพท่ีรับผูประสบภัยได _____________ คน จำนวนท่ีอยูจริง จำนวน                    คน 
(5) ระบบการบริหารจัดการภายในศูนยพักพิงผูประสบภัย 

  

รายการ มี (ปริมาณ / ขนาด) ไมมี 
1. สถานท่ีนอน   

- เครื่องนอน/ฟูก   

- มุง   
- เสื่อ   
- ผาหม   
- เตนท   
2. หองสุขา   

- หญิง   

- ชาย   
3. หองอาบน้ำ   
- หญิง   
- ชาย   
4. โรงครัว   
- อุปกรณทำครัว   
- จาน/ชอน/ถวย   
5. ฉากก้ัน   

6. พ้ืนท่ีสวนกลาง   

7. จุดพยาบาล   
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รายการ มี (ปริมาณ / ขนาด) ไมมี 

8. จุดลงทะเบียนผูประสบภัย 
  

9. จุดรับบริจาคและคลังเก็บ 
  

10. จุดดูแลกลุมเปราะบาง เซน เด็กเล็ก คนพิการ ผูสูงอายุ สตรีมีครรภ 
  

11. ท่ีจอดรถ 
  

12. พ้ืนท่ีกิจกรรมทางศาสนา ระบ ุ
  

13. พ้ืนท่ีบริการคนพิการ (รีลแชร) หรือผูท่ีตองการบริการพิเศษ 
  

14. พ้ืนท่ีจัดการขยะ 
  

15. มุมลันทนาการ/มุมใหคำปรึกษา 
  

16. พ้ืนท่ีซักลาง 
  

17. พ้ืนท่ีสำหรับสัตวเลี้ยง 
  

18. การรักษาความปลอดภัยในศูนยพักพิงผูประสบภัย 
  

19. อ่ืนๆ ระบุ 
  

 

หมายเหตุ : มาตรฐานศูนยฟกพิง (องคการสหประซาซาต)ิ 

รายการ จำนวน/ประชากร 

สุขา 1 : 20 

ระยะทางจากสุขาถึงท่ีพัก 5-51 เมตร 

เจาหนาท่ีหลักดูแล 1:100 

อาสาสมัครชวยเหลือ 4:100 

นํ้าสวนตัว 15-20 ลิตร/คน/จัน 

นํ้าสำหรับครัวในศูนยฯ 20-30 ลิตร/คน/วัน 

นํ้าสำหรับหนวยแพทย/พยาบาล 40-60 ลิตร/คน/วัน 

อาหาร 2100 Kca 1/คน/วัน 

พ้ืนท่ี 3.5 ตารางเมตร/คน 

ขนาดพ้ืนท่ีศูนยฯ 30 ตารางเมตร/คน 
 



 

1  

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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