
 
 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.เชิงชุม) พ.ศ. ๒๕๖๔ หนา ๑ 

 

บทท่ี 1 
ขอมูลท่ัวไป 

   ๑.๑ สภาพท่ัวไปของ องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม 
๑.๑.๑ ท่ีตั้งและอาณาเขต 
         องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม ตั้งอยูท่ี หมูท่ี ๑ ตําบลเชิงชุม อําเภอพรรณานิคม  

จังหวัดสกลนคร มีพ้ืนท่ีประมาณ ๖๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3๙,๑๔๓ ไร   มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ี
ตางๆ ดังนี้ 

        ทิศเหนือ  ติดตอกับอําเภออากาศอํานวย                จังหวัดสกลนคร 
        ทิศใต  ติดตอกับตําบลสวาง   อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
        ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอนาหวา                        จังหวัดนครพนม 
        ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลบะฮี   อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
๑.๑.๒ เขตการปกครอง 

                        องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม แบงเขตการปกครองออกเปน 1 ตําบล  10 หมูบาน 
ไดแก              ๑. บานเชิงชุม            หมูท่ี ๑ 

๒. บานถอน              หมูท่ี ๒ 

๓. บานกุดน้ําขุน         หมูท่ี ๓ 

๔. บานหนองครอง      หมูท่ี ๔ 

๕. บานสายรองขา       หมูท่ี ๕ 

๖. บานโนนพอก         หมูท่ี ๖ 

๗. บานนาขาม           หมูท่ี ๗ 

๘. บานถอนพัฒนา      หมูท่ี ๘ 

๙.บานเชิงชุมพัฒนา     หมูท่ี ๙ 

๑๐. บานถอน            หมูท่ี ๑๐ 

๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา 
                    องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 5,1๙๓ คน 

จําแนกเปนเพศชาย 2,5๒๗ คน เพศหญิง 2,6๖๖ คน 
จํานวนเด็ก (อายุ ๐ - ๑๐) เด็กชาย  ๒๑๒ คน  เด็กหญิง  ๒๕๖ คน 
จํานวนผูสูงอายุ (อายุ ๖๐ ป ข้ึนไป) เพศชาย ๓๔๐ คน เพศหญิง ๔๕๖ คน 
จํานวนผูพิการ  เพศชาย ๗๕ คน  เพศหญิง  ๖๓  คน 
จํานวนสตีมีครรภ  ๒๙ คน 
จํานวนผูปวยติดเตียง  ๑๐  คน  
จํานวนครัวเรือน 1,5๖๔ ครัวเรือน 
จํานวนประชากรแฝง ประมาณ - คน 
สวนใหญนับถือศาสนา พุทธ รอยละ ๑๐๐ ศาสนาคริสต รอยละ ๐ 
ขอมูล ณ วันท่ี  เดือน   พ.ศ. 256๓               

    (ท่ีมา : ขอมูลทะเบียนราษฎรขององคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม) 
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๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ 
         ประชากรสวนใหญขององคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม ประมาณรอยละ ๙๔ 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาไดแก ดานรับจาง ประมาณรอยละ ๔ ดานคาขาย ประมาณ รอยละ ๒ 
เนื่องจากสภาพภูมิศาสตรท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูก,เลี้ยงสัตว,เฉลี่ยรายไดประชากรตอหัว/ตอป ประมาณ 
๓๕,๐๐๐ บาท 

๑.๑.๕ เสนทางคมนาคม (การขนสงทางรถยนต ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ) 
พ้ืนท่ี สถานท่ีสําคัญ (ระบุรายละเอียด) พิกัดทางภมิูศาสตร 

หมูท่ี ๑ สถานท่ีราชการ..............๑................แหง 

สถานบริการสาธารณสุข........-.........แหง 

สถาบันการศึกษา.............๑..............แหง 

สถานท่ีต้ังศาสนา............๑................แหง 

พ้ืนท่ีท้ิงขยะ..............-.....................แหง 

 

L=๑๗.๔๐๕๓๕๘  E=๑๐๔.๐๑๒๔๓๙ 

L=๑๗.๔๐๕๕๓๐  E=๑๐๔.๐๑๔๗๘๑ 

L=๑๗.๔๐๔๑๙๙   E=๑๐๔.๐๑๗๕๐๕ 

หมูท่ี ๒ สถานท่ีราชการ..............-................แหง 

สถานบริการสาธารณสุข........-.........แหง 

สถาบันการศึกษา.............-..............แหง 

สถานท่ีตั้งศาสนา............๑................แหง 

พ้ืนท่ีท้ิงขยะ..............-.....................แหง 

 

 

 

L=๑๗.๔๑๖๖๖๕  E=๑๐๓.๙๘๓๖๖๓ 

หมูท่ี ๓ สถานท่ีราชการ.................-................แหง 

สถานบริการสาธารณสุข...........-........แหง 

สถาบันการศึกษา...............๑...............แหง 

สถานท่ีต้ังศาสนา..............๑...............แหง 

พ้ืนท่ีท้ิงขยะ................-......................แหง 

 

 

L=๑๗.๔๕๖๒๙๙  E=๑๐๓.๙๖๓๕๖๗ 

L=๑๗.๔๕๕๐๑๓  E=๑๐๓.๙๖๗๓๐๕ 

หมูท่ี ๔ สถานท่ีราชการ...............-.................แหง 

สถานบริการสาธารณสุข.........-.........แหง 

สถาบันการศึกษา...........................แหง 

สถานท่ีต้ังศาสนา.............๑..............แหง 

พ้ืนท่ีท้ิงขยะ.................-....................แหง 

 

 

 

L=๑๗.๔๐๑๓๘๐  E=๑๐๔.๐๒๙๗๕๙ 

 

หมูท่ี ๕ สถานท่ีราชการ..............-..................แหง 

สถานบริการสาธารณสุข........-..........แหง 

สถาบันการศึกษา...........................แหง 

สถานท่ีต้ังศาสนา.............๒..............แหง 

-วัดปุญญาภิรตาราม 

-วัดทาวังหิน 

พ้ืนท่ีท้ิงขยะ.................-....................แหง 

 

 

 

 

L=๑๗.๓๙๙๘๗๔  E=๑๐๔.๐๓๗๖๗๗ 

L=๑๗.๓๗๗๘๔๙E=๑๐๔.๐๕๔๕๗๓ 
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พ้ืนท่ี สถานท่ีสําคัญ (ระบุรายละเอียด) พิกัดทางภูมิศาสตร 

หมูท่ี ๖ สถานท่ีราชการ..............................แหง 

สถานบริการสาธารณสุข.........-........แหง 

สถาบันการศึกษา.............๑..............แหง 

สถานท่ีตั้งศาสนา.............๑...............แหง 

พ้ืนท่ีท้ิงขยะ...............-....................แหง 

ฯลฯ 

 

 

L=๑๗.๔๐๒๗๖๘ E=๑๐๔.๐๓๘๒๕๖ 

L=๑๗.๔๐๕๘๖๙ E=๑๐๔.๐๓๙๒๓๑ 

 

หมูท่ี ๗ สถานท่ีราชการ...............-...............แหง 

สถานบริการสาธารณสุข........๑.........แหง 

สถาบนัการศึกษา..............๑.............แหง 

สถานท่ีต้ังศาสนา.............๑................แหง 

พ้ืนท่ีท้ิงขยะ................-....................แหง 

ฯลฯ 

 

 

L=๑๗.๓๑๗๒๕๔E=๑๐๓.๙๙๖๕๙๕ 

L=๑๗.๔๒๐๓๓๓ E=๑๐๓.๙๙๑๐๒ 

หมูท่ี ๘ สถานท่ีราชการ.................-...............แหง 

สถานบริการสาธารณสุข.........-.........แหง 

สถาบันการศึกษา.............๑..............แหง 

สถานท่ีต้ังศาสนา.............๑...............แหง 

พ้ืนท่ีท้ิงขยะ...............-....................แหง 

ฯลฯ 

 

 

L=๑๗.๔๒๑๔๒ E=๑๐๓.๙๘๐๗๒๔ 

L=๑๗.๔๒๐๒๘ E=๑๐๓.๙๗๘๕๕๔ 

 

หมูท่ี ๙ สถานท่ีราชการ..............-................แหง 

สถานบริการสาธารณสุข........-.........แหง 

สถาบันการศึกษา............-...............แหง 

สถานท่ีต้ังศาสนา..............๑..............แหง 

พ้ืนท่ีท้ิงขยะ..............-.....................แหง 

ฯลฯ 

 

 

 

L=๑๗.๔๐๑๙๖๖  E=๑๐๔.๐๑๐๗๗๙ 

หมูท่ี ๑๐ สถานท่ีราชการ...............-...............แหง 

สถานบริการสาธารณสุข........-.........แหง 

สถาบันการศึกษา............-...............แหง 

สถานท่ีต้ังศาสนา.............-...............แหง 

พ้ืนท่ีท้ิงขยะ................-...................แหง 

ฯลฯ 

 

 

 

รวม สถานท่ีราชการ...............๑...............แหง 

สถานบริการสาธารณสุข........๑.........แหง 

สถาบันการศึกษา............๕...............แหง 
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สถานท่ีต้ังศาสนา.............๑๐...............แหง 

พ้ืนท่ีท้ิงขยะ................-...................แหง 

ฯลฯ 

 

๑.๑.๖ สาธารณูปโภค  

พ้ืนท่ี สาธารณูปโภค (ระบุรายละเอียด) พิกัดทางภูมิศาสตร 

หมูท่ี ๑ ไฟฟา......................-......................แหง 

ประปา..................๑...................... แหง 

ถนน........................-......................แหง 

รถโดยสาร...............-.....................แหง 

การสื่อสารและโทรคมนาคม....-.....แหง 

 

L=๑๗.๔๐๔๖๔๗  E=๑๐๔.๐๑๔๙๕๖ 

 

หมูท่ี ๒ ไฟฟา......................-......................แหง 

ประปา....................๑....................แหง 

ถนน........................-......................แหง 

รถโดยสาร...............-.....................แหง 

การสื่อสารและโทรคมนาคม....-.....แหง 

 

L=๑๗.๔๑๖๓๕๖  E=๑๐๓.๙๘๓๘๕๔ 

 

 

หมูท่ี ๓ ไฟฟา......................-......................แหง 

ประปา...................๑..................... แหง 

ถนน........................-......................แหง 

รถโดยสาร...............-.....................แหง 

การสื่อสารและโทรคมนาคม....-.....แหง 

 

L=๑๗.๔๕๕๐๗๐  E=๑๐๓.๙๖๕๘๐๔ 

 

หมูท่ี ๔ ไฟฟา......................-......................แหง 

ประปา...................๑..................... แหง 

ถนน........................-......................แหง 

รถโดยสาร...............-.....................แหง 

การสื่อสารและโทรคมนาคม....-.....แหง 

 

L=๑๗.๔๐๑๗๘๖ E=๑๐๔.๐๓๑๒๗๖ 

 

หมูท่ี ๕ ไฟฟา......................-......................แหง 

ประปา....................๑.....................แหง 

ถนน........................-......................แหง 

รถโดยสาร...............-.....................แหง 

การสื่อสารและโทรคมนาคม....-.....แหง 

 

L=๑๗.๔๐๐๔๒๐ E=๑๐๔.๐๔๐๐๓๗ 

 

หมูท่ี ๖ ไฟฟา......................-......................แหง 

ประปา...................๑..................... แหง 

ถนน........................-......................แหง 

 

L=๑๗.๔๐๖๓๙๖  E=๑๐๔.๐๓๗๔๘๓ 
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รถโดยสาร...............-.....................แหง 

การสื่อสารและโทรคมนาคม....-.....แหง 

พ้ืนท่ี สาธารณูปโภค (ระบุรายละเอียด) พิกัดทางภูมิศาสตร 

หมูท่ี ๗ ไฟฟา......................-......................แหง 

ประปา....................๑....................แหง 

ถนน........................-......................แหง 

รถโดยสาร...............-.....................แหง 

การสื่อสารและโทรคมนาคม....-.....แหง 

 

L=๑๗.๔๑๖๓๐๖ E=๑๐๓.๙๙๔๑๑๐ 

 

หมูท่ี ๘ ไฟฟา......................-......................แหง 

ประปา...................๑..................... แหง 

ถนน........................-......................แหง 

รถโดยสาร...............-.....................แหง 

การสื่อสารและโทรคมนาคม....-.....แหง 

 

L=๑๗.๔๒๓๖๓๙  E=๑๐๓.๙๗๙๐๔๕ 

 

 

หมูท่ี ๙ ไฟฟา......................-......................แหง 

ประปา..................๒.....................แหง 

ถนน........................-......................แหง 

รถโดยสาร...............-.....................แหง 

การสื่อสารและโทรคมนาคม....-.....แหง 

 

L=๑๗.๐๔๒๘๐๙  E=๑๐๔.๐๑๐๕๔๘ 

L=๑๗.๔๐๑๘๓๑  E=๑๐๔.๐๑๑๓๓๘ 

 

หมูท่ี ๑๐ ไฟฟา......................-......................แหง 

ประปา....................๑....................แหง 

ถนน........................-......................แหง 

รถโดยสาร...............-.....................แหง 

การสื่อสารและโทรคมนาคม....-.....แหง 

 

L=๑๗.๔๑๙๓๙๐  E=๑๐๓.๙๘๐๑๘๖ 

 

 

  
 องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุมมีเสนทางคมนาคมท่ีสําคัญสามารถเดินทางติดตอกันระหวางเทศบาล
ตําบลบัวสวาง องคการบริการสวนตําบลบะฮี และอําเภอตางๆไดอยางรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางไดทาง
รถยนต บนถนนทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๕ (ถนนสายสูงเนิน - อากาศอํานวย) เชื่อมกับถนนทางหลวงสาย ๒๒ 
สกลนคร – อุดรธานี องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุมมีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนพ้ืนท่ีสูงมีลําน้ําสําคัญ
ไหลผาน ไดแก ลําน้ําอูนไหลผานพ้ืนท่ีหมูบานตั้งแตเขตเทศบาลพอกนอยผานเทศบาลตําบลบัวสวางและไหล
ผานมายังตําบลเชิงชุม หมูท่ี ๔ และหมูท่ี ๕ 

๑.๒ ประวัติการเกิดภัย 
 ๑.๒.๑ สถานการณสาธารณภัย 

           สถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม สวนใหญ
เกิดภัยจากอัคคีภัย โดยมีปจจัยเสี่ยงมาจาก การเผาวัสดุทางการเกษตร,อุทกภัย มีปจจัยเสี่ยงมาจากบางพ้ืนท่ี
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ติดลําน้ําอูน,วาตภัย จากพายุฤดูรอน และจากสถานการณดังกลาว มักจะมีผูประสบภัยท่ีไดรับผลกระทบ
ทางดานการเกษตร เชน  ทําใหพ้ืนท่ีปลูกสวนยางพาราเสียหาย 

๑.๒.๒ สถิติภัย  
          สถานการณสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม ท่ีสําคัญท่ีเกิดข้ึนและ

สรางความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้ 

      

  (๑) อุทกภัย 

ตารางท่ี ๑ - ๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยขององคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง     

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 
พ้ืนที่ประสบภัย 

(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคา 

ความเสียหาย 
(บาท) 

จํานวน
ครัวเรือน 

ที่ประสบภัย 

เสียชีวิต 
(คน) 

สูญหาย 
(คน) 

 

บาดเจ็บ 
(คน) 

๒๕๕๙ - - - - - - - 

๒๕๖๐ ๑ ๕ ๓ - - - ๑๐,๐๐๐ 

๒๕๖๑ - - - - - - - 

๒๕๖๒ - - - - - - - 

๒๕๖๓ - - - - - - - 

รวม ๑ ๕ ๓ - - - ๑๐,๐๐๐ 

(ท่ีมา : สํานักปลัด อบต.เชิงชุม ขอมูล  ณ  วันท่ี  ๒๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ 256๖๓) 

   (๒)  วาตภัย 

ตารางท่ี ๑ - ๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยของ องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม 
 
 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง      

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 
พ้ืนที่ประสบภัย 
(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคา 

ความเสียหาย 
(บาท) 

จํานวนบานเรือน    
ที่เสียหายทัง้หลัง 

(หลัง) 

จํานวนบานเรือน    
ที่เสียหายบางสวน 

(หลัง) 

๒๕๕๘ ๑ ๓ - ๗ 20,574 

๒๕๕๙ - - - - - 

๒๕๖๐ - - - - -  

๒๕๖๑ ๑ ๑,๙ - ๔ 17,800 

๒๕๖๒ ๓ 1,๒,๕,๗,๘,9 - ๑๘ ๖๑,๘๘๒ 

๒๕๖๓ ๒ ๑,๒,๔,๗,๘,๑๐ - ๙ ๓๕,๐๗๐ 

รวม ๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๘,๙,๑๐ - ๓๘ ๑๓๕,๓๒๖ 

 

(ท่ีมา : องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม ขอมูล  ณ  วันท่ี  ๒๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ 256๓) 

    



แผนปฏิบตัิการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.เชิงชุม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนา ๗ 

 

 

   (๓) ภัยแลง 

ตารางท่ี ๑ - ๓  :  สถิติการเกิดภัยแลงของ องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม 
 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง     

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 

พ้ืนที่  
ประสบภัย 

(หมูที่/
ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา 

ความเสียหาย 
(บาท) 

จํานวน
ครัวเรือน      

ที่ประสบภัย  

พ้ืนที่
การเกษตร

เสียหาย (ไร) 

จํานวนสัตว 
ที่รับผลกระทบ 

(ตัว) 

๒๕๕๙ - - - - - - 
๒๕๖๐ - - - - - - 
๒๕๖๑ - - - - - - 
๒๕๖๒ - - - - - - 
๒๕๖๓ - - - - -  

รวม - - - - - - 

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

*ยังไมมีรายงานการเกิดภัยแลงท่ีรุนแรง ปญหาท่ีพบเกิดการขาดแคลนน้ําอุปโภค,บริโภคเปนบางชวง ซ่ึง
องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม สามารถบรรเทาปญหาไดเพียงพอ 

    (๔) อัคคีภัย 

ตารางท่ี ๑ - ๔  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยของ องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม 

 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง     

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 
พ้ืนที่ประสบภัย 
(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา 
ความเสยีหาย 

(บาท) 
จํานวนบานเรือน

ที่ประสบภัย  
เสียชีวิต 
 (คน) 

บาดเจบ็ 
(คน) 

๒๕๕๙ ๑ ๗ ๑ - - 52,250 

๒๕๖๐ ๑ 2 2 - - 1,000,000 

๒๕๖๑ - - - - - - 

๒๕๖๒ - - - - - - 

๒๕๖๓ 1 3 1 - - 33,000 

รวม 3 3 4 - - 1,085,250 

 

(ท่ีมา : องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม ขอมูล  ณ  วันท่ี  ๒๔  เดือน มิถุนายน พ.ศ 256๓)  
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  (๕) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ท้ังป) ระหวาง  ๑  ต.ค.  ๒๕๕๙ – ๒๘  เม.ย.  ๒๕๖๓ 

ตารางท่ี ๑ - ๕  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมของ องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม 

พ.ศ. 
จํานวนครั้งท่ี

เกิดเหตุ 
(ครั้ง) 

สถานท่ีเกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคาความ

เสียหาย 
(ลานบาท) 

จํานวน
ผูเสียชีวิต 

(คน) 

จํานวน
ผูบาดเจ็บ 

(คน) 
๒๕๕๘ 

- - - - - 
๒๕๕๙ 

- - - - - 
๒๕๖๐ 

116 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 - 116 - 
๒๕๖๑ 

86 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 - 86 - 
๒๕๖๒ 

- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 - - - 
๒๕๖๓ 

- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 - - - 

รวม 202 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, - 202 - 

(ท่ีมา : โรงพยาบาลพระอาจารยฝน อาจาโร ขอมูล  ณ  วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 23  เมษายน 256๓) 
 

๑.๓ การจัดลําดับความเส่ียงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม 
                        จากการวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ภายใตฐานขอมูลสถานการณสาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถ่ีการเกิดภัย และปจจัยท่ีทําใหเกิดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย สามารถจัดลําดับความเสี่ยงจากมากไปหานอยตามลําดับได ดังนี้ 

 
***การจัดลําดับความเส่ียง*** 

ตารางท่ี ๑ - ๖  :  ลําดับความเส่ียงภัยของ องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม 
 
 

ลําดับ    
ความเส่ียงภัย 

 

ประเภทของภัย 
 

 

ลักษณะของการเกิดภัย 
 

๑ อุทกภัย มีบานเรือนปลูกติดริมลําน้ํา น้ําทวมพ้ืนท่ีการเกษตร 
๒ วาตภัย เกิดพายุฤดูรอนบอยครั้งในชวงเดือน กุมภาพันธ-มิถุนายน 
๓ อัคคีภัย การเผาวัสดุทางการเกษร,สภาพอากาศแหง,เปนพ้ืนท่ีสูงแหงแลง 
๔ ภัยแลง ฝนท้ิงชวง ขาดแคลนแหลงน้ํา 
๕ ภัยหนาว ฤดูหนาวอากาศคอนขางเย็นจัด 
  
  



แผนปฏิบตัิการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.เชิงชุม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนา ๙ 

 

 ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจําป 
       ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา มีการเกิดสาธารณภัยข้ึนบอยครั้งและเกิดข้ึนเปนประจํา

ในชวงระยะเวลาหนึ่ง จึงทําให องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม สามารถคาดการณการเกิดภัยไดมากข้ึน ไดแก 
อุทกภัย ภัยแลง วาตภัย อัคคีภัย นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเปนสาธารณภัยท่ีเกิด
บอยครั้งมากข้ึน ซ่ึงการคาดการณทําไดยากเพราะเปนพฤติกรรมของมนุษย เวนแตในบางชวงระยะเวลาหากมี
การใชถนนมาก เชน เทศกาลตางๆ ก็มีแนวโนมจะเกิดมากข้ึน 
 
 

*** ปฏิทินสาธารณภัย *** 
ตารางท่ี ๑ - ๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม เพ่ือเปนแนวทางในการ
เตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไวลวงหนา องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม จึงทําปฏิทินสาธารณ
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 
         

วาตภัย             
อัคคีภัย ปใหม ตรุษจีน          ปใหม 

อุบัติเหตุ
ทางถนน 

 
ปใหม 

   
สงกรานต 

        
ปใหม 

ภัยหนาว             
 
หมายเหตุ : องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม เฝาระวังตลอดท้ังป 
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บทที่ ๒ 
หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ปจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุงเนนใหความสําคัญมากข้ึนกับ การ
ดําเนินการอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับ “การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย” (Disaster Risk 
Management : DRM) ซ่ึงประกอบดวย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : 
DRR) ควบคูกับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟนฟู (Recovery) 

    ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย 
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร

สวนตําบลเชิงชุม พ.ศ. ๒๕๖๔  ฉบับนี้  ใหเปนไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แหง
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 

 

“อัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย  ภัยแลง  โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตว
น้ํา การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ มีผูทํา
ใหเกิดข้ึน อุบัติเหตุ หรอืเหตุอ่ืนใด ซ่ึงกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความเสียหาย  
แกทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย” 
 

                             ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัยเปนไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘  ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับพ้ืนท่ี จํานวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง 
ผลกระทบและความซับซอนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ท่ีผูมีอํานาจตามกฎหมาย    
ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจเก่ียวกับความสามารถในการเขาควบคุมสถานการณเปนหลัก โดยแบงเปน ๔ ระดับ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒ - ๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ 

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

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๔ สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซ่ึ งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

ท่ีมา : แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม นายก
องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม ในฐานะผูอํานวยการทองถ่ินตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเขาดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีโดยเร็วเปนลําดับ
แรก มีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานและอาสาสมัคร รวมท้ังติดตาม
สถานการณท่ีเกิดข้ึน  
 

  



แผนปฏิบตัิการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.เชิงชุม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนา ๑๑ 

 

   ๒.๓ ยุทธศาสตรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
                 ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของแผนฉบับนี้ เปนการตอบสนองตอ           

เปาหมาย การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม และวัตถุประสงคของ

แผนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

รวมถึงความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม อยางยั่งยืน ประกอบ   

ดวย  ๔  ยุทธศาสตร ไดแก 

   ยุทธศาสตรท่ี ๑ การมุงเนนการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
   เปนการลดโอกาสท่ีจะไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ โดยการวิเคราะหและ 
จัดการกับปจจัยท่ีเปนสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือลดความลอแหลม ลดปจจยัท่ีทําใหเกิดความเปราะบาง 
และเพ่ิมศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมใหเขมแข็งในการจัดการปญหาอยางเปนรูปธรรม ปองกันมิใหเกิด
ความเสี่ยงใหมและลดความเสี่ยงท่ีมีอยูเดิม 
    ยุทธศาสตรท่ี ๒ การบูรนาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
   เปนการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินใหเปนไปอยางมีมาตรฐาน โดยการ
จัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือเผชิญเหตุการณฉุกเฉินเกิดข้ึนทุกรูปแบบ   ได
อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียท่ีจะมีตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ทรัพยากร
สภาพแวดลอม สังคม และประเทศ ใหมีผลกระทบนอยท่ีสุด 
    ยุทธศาสตรท่ี ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางย่ังยืน 
   เปนการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิถี  ความเปนอยูของชุมชนท่ี
ประสบภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer)
ตามความเหมาะสม โดยการนําปจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาดําเนินการฟนฟู ซ่ึงหมายรวมถึง
การซอมสราง (reconstruction) และการฟนสภาพ (rehabilitation) 

 

ยุทธศาสตรท่ี  ๔  การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเส่ียงจาก สาธารณภัย 
   เปนการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศใหไดมาตรฐานตามหลักสากล 
โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความรวมมือระหวางประเทศใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการจัดการ   ความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
โดยคํานึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การใหความชวยเหลือ  ดานมนุษยธรรมและประเพณีปฏิบัติให
สอดคลองกับกรอบความรวมมือระหวางประเทศเปนสําคัญ 

  ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  
   งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม มี
ท่ีมาจาก   

(๑) แผนงานงบกลาง  สํารองจาย  เพ่ือเปนคาใชจายในกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือ
บรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนผูประสบสาธารณภัยท่ีไมสามารถคาดการณได 

(๒) แผนงานรักษาความสงบภายในงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
  ๒.๔.๑ ภาวะปกติ 
  (๑) องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม จัดทํากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม โดยกําหนดใหมีรายละเอียด ดังนี้ 
  - แผนและข้ันตอนของ องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม ในการจัดการใหมีเครื่องหมาย
สัญญาณหรือสิ่งอ่ืนในการแจงใหประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
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  - แผนและข้ันตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และยานพาหนะ เพ่ือใชใน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม 

(๒) องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม ตั้งงบกลาง ใหเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ี
อาจจะเกิดข้ึน 
                      (๓) ดําเนินการสํารองเงินสะสมตามหลักเกณฑการใชจายเงินสะสม เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนตามอํานาจหนาท่ี และสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลงวันท่ี  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
  ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน 
 องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม นําเงินงบประมาณของหนวยงานท่ีไดเตรียมไว ไปใชจายเพ่ือ
บรรเทา/ชวยเหลือความเดือดรอนของประชาชนท่ีประสบสาธารณภัยเปนลําดับแรกตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชน ตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง             
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐  ท้ังนี้ หากงบประมาณไมเพียงพอ ให
โอนเงินงบประมาณเหลือจาย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอ่ืนท่ียังไมมีความจําเปนเรงดวนท่ีตองใชจาย ไป
ตั้งเปนงบประมาณสําหรับจายเพ่ิมเติมได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
แผนภาพท่ี  ๒ - ๑ : แหลงงบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของ องคการบริหารสวน
ตําบลเชิงชุม  
 ๒.๕ องคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม 

         การดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใน
องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม จะมีองคกรท่ีเก่ียวของในการอํานวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการ
ปฏิบัติตั้งแตระดับประเทศ ซ่ึงกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม 
ตองมีการเชื่อมโยงและ  รับนโยบายแผนงานแนวทางมาดําเนินการ รวมท้ังการประสานกับหนวยงานบริหารจัดการ
สาธารณภัยในระดับอําเภอ และระดับจังหวัด 

งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณอ่ืนๆ  

งบประมาณเหลือจาย/งบประมาณ
แผนงานโครงการ อ่ืน ท่ี ยั งไม มี 
ความจําเปนไปต้ังเปนงบประมาณ
สําหรับจายเพ่ิมเติม 

งบกลางประเภทเงินสํารองจาย 

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
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   ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย 
   (๑) คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.) 
 มีหนาท่ีกําหนดนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ บูรนาการพัฒนาระบบ

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหวางหนวยงานของรัฐและหนวยงานภาคเอกชนใหมีประสิทธิภาพ โดย
มีองคประกอบและอํานาจหนาท่ีตามท่ีระบุในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 (๒) คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ (กปอ.) 

 มีหนาท่ีเสนอนโยบายเก่ียวกับการปองกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ
และประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ  โดยมีองคประกอบ  และอํานาจหนาท่ีตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 (๓) คณะกรรมการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
 มีหนาท่ีจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอตอ  ผูวาราชการจังหวัด

เพ่ือประกาศใชตอไป โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ีตามท่ีระบุในมาตรา  ๑๗  แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒.๕.๒ ระดับปฏิบัต ิ
(๑) กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 

 ทําหนาท่ีบังคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม กํากับ ดูแล และประสาน   การปฏิบัติการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ   โดยมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย เปนผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ   และปลัดกระทรวงมหาดไทย
เปนรองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

 ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ  (ระดับ ๓)  มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และกรณี
การจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง  (ระดับ ๔)  มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมาย 
เปนผูควบคุม สั่งการ และบัญชาการ 

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

กลาง โดยมีอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผูอํานวยการกลาง เปนผูอํานวยการ มีความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

  (๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรนาการขอมูลและการปฏิบั ติการของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังในสวนของสรรพกําลัง เครื่องมืออุปกรณ แผนปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมความพรอม   ใน
การปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยท้ังระบบ 

  (๒.๒) ภาวะใกลเกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝาระวังสถานการณ 
รวมถึงวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของ ประเมินสถานการณ และแจงเตือนภัย พรอมท้ังรายงานและเสนอความเห็น
ตอผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแตระดับการจัดการสาธารณภัย
เพ่ือตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึน โดยเรียกหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนการประกอบกําลัง
ในการเริ่มปฏิบัติการ 

  (๒.๓) ภาวะเกิดภัย อํานวยการและบูรนาการประสานการปฏิบตัิ ในกรณีการจัดการสา
ธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
รับผิดชอบในการอํานวยการ ประเมินสถานการณ และสนับสนุนกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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แตละระดับ รวมท้ังติดตามและเฝาระวังสถานการณ วิเคราะหและประเมินสถานการณ รายงานสถานการณ
และแจงเตือน พรอมท้ังเสนอความคิดเห็นตอผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ เพ่ือตัดสินใจ
ยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ ๓) และนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี        
ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ ๔) 

 ท้ังนี้ ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทําหนาท่ีเปนสวนหนึ่งในศูนย
ประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ในกรณียกระดับเปน  การ
จัดการสาธารณภัยขนาดใหญ  (ระดับ ๓)  และขนาดรายแรงอยางยิ่ง  (ระดับ ๔) 
                      (๓) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 

 ทําหนาท่ีอํานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบ โดยมีผูวาราชการจังหวัด เปนผูอํานวยการ รองผูวาราชการจังหวัดท่ีผูวา
ราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนรองผูอํานวยการ 

(๔) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.
กทม.) 

 ทําหนาท่ีอํานวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทําแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัยให
สอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมท้ังดําเนินการสนับสนุน  การ
ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเปนหนวยเผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ โดย
มีผูวาราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผูอํานวยการ เปนผูรับผิดชอบ มีอํานาจหนาท่ีและแนวทางปฏิบัติตาม
หมวด ๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  ท้ังนี้ องคประกอบและอํานาจหนาท่ีให
เปนไปตามท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด 

(๕) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (กอปภ.อ.) 
 ทําหนาท่ีอํานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามท่ีผูวาราชการจังหวัดหรือกอง
อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอําเภอ เปนผูอํานวยการ 

(๖) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหง
พ้ืนท่ี ประกอบดวย 

    (๖.๑) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 
ทําหนาท่ีอํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและเผชิญเหตุ เม่ือเกิดสา

ธารณภัยข้ึน พรอมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเมืองพัทยาใหสอดคลอง
และเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี  และแผนการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอําเภอบางละมุง รวมถึงมีหนาท่ีชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัด และผูอํานวยการอําเภอ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย พรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ระบุชื่อ 
อปท. ซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง) หรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือไดรับการรองขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา เปน
ผูอํานวยการ 

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

ทําหนาท่ีอํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุเม่ือเกิดสา
ธารณภัยข้ึน พรอมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเชิง
ชุม ใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร และแผนการปองกัน
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และบรรเทาสาธารณภัยอําเภอพรรณานิคม รวมถึงมีหนาท่ีชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการ
อําเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย พรอมท้ังสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียงหรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือไดรับการรองขอ โดยมีนายกองคการบริหารสวนตําบล
เชิงชุม เปนผูอํานวยการ 
   (๖.๓) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล 
(กอปภ.อบต.)  

ทําหนาท่ีอํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เม่ือเกิดสา
ธารณภัยข้ึน พรอมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรบริหารสวนตําบล 
(ระบุชื่อ อบต.) ใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ รวมถึงมีหนาท่ีชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอ 
ตามท่ีไดรับมอบหมาย พรอมท้ังสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
อบต.บะฮี  เทศบาลตําบลบัวสวาง  เทศบาลตําบลบะหวา หรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือไดรับการรองขอ โดยมีนายก
องคการบริหารสวนตําบล เปนผูอํานวยการ 
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แผนภาพท่ี ๒ - ๒ : กลไกการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 
  
  

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อําเภอ (กอปภ.อ.) 

ผูอํานวยการอําเภอ 
(นายอําเภอ) 

 
 
 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัด (กอปภ.จ.) 
ผูอํานวยการจังหวัด 
(ผูวาราชการจังหวัด) 

รองผูอํานวยการจังหวัด 
(นายกองคการบริหารสวนจังหวัด) 

 

กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 

ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 
(รฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) 

รองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย) 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตําบล (กอปภ.อบต.) 

ผูอํานวยการทองถ่ิน 
(นายกองคการบริหารสวนตําบล) 

ผูชวยผูอํานวยการทองถ่ิน 
(ปลัดองคการบริหารสวนตําบล) 

กรณีเกิดสาธารณภัยรายแรงอยางย่ิง 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 

ผูอํานวยการทองถ่ิน 
(นายกเมืองพัทยา) 

ผูชวยผูอํานวยการทองถ่ิน 
(ปลัดเมืองพัทยา) 

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

ผูอํานวยการทองถ่ิน 
(นายกเทศมนตรี) 

ผูชวยผูอํานวยการทองถ่ิน 
(ปลัดเทศบาล) 

นายกรัฐมนตรี 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 

ผูอํานวยการกลาง  
(อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) 

รองผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 
(ปลัดกรุงเทพมหานคร) 

ผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผอํานวยการเขต) 
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 ๒.๖  การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม (เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณ

ภัย)บทบาทภารกิจ (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทท่ี ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย) 
  เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม ข้ึน โดยมี
ผูอํานวยการทองถ่ินเปนผูควบคุมและ สั่งการเพ่ือทําหนาท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะ
กลับเขาสูภาวะปกติ พรอมท้ังประสาน กับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ และ
ประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ีทุกข้ันตอน พรอมท้ังใหรายงาน
ผูอํานวยการอําเภอ (นายอําเภอ) ทราบทันที  

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

 
 
 
 ภาวะปกติ              ภาวะฉุกเฉิน 
             (ไมเกิดสาธารณภัย)               (เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๒ - ๓ : องคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภยัขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
๒.๗ การปฏิบัติรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

         ๒.๗.๑ การปฏิบัติรวมกับอําเภอ 
          (๑ ) จัดเจาหนาท่ีประสานอําเภอ  ในชวงระยะขณะเกิดภัย  พรอมท้ังรายงาน
สถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนตามขอเท็จจริงเปนระยะๆ 
           (๒) กรณีสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรงใหประสานขอกําลังสนับสนุนจาก         
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 

 
ผูอํานวยการทองถิ่น 

(นายกองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม) 
 

จัดต้ัง ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน 
องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม 

ผูอํานวยการทองถิ่น 
(นายกองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม) 

 

การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ 
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 ๒.๗.๒ การปฏิบัติรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง 

           (๑) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม และสาธารณ
ภัยมีความรุนแรงขยายเปนวงกวาง ใหผู อํานวยการทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม รายงาน
ผูอํานวยการอําเภอ พรอมท้ังประสานกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลบัวสวาง 
องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม ใหสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน ดังมาตรา ๒๓ แหง
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
          (๒) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลบัวสวาง องคการบริหารสวน
ตําบลบะฮี  ซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียงใหผูอํานวยการทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม ใหการ
สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเปนการบูรนาการและการประสานการปฏิบัติงาน
รวมกัน 

๒.๗.3 การปฏิบัติรวมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล 
         กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม เปน

ศูนยกลางในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือใหสามารถติดตอประสานงาน สั่ง
การ รายงาน   การปฏิบัติ และสถานการณระหวางทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของไดอยางตอเนื่อง รวดเร็ว และ
เชื่อถือได โดยมีแนวทางและข้ันตอนปฏิบัติ ดังนี้ 

         (๑) จัดเจาหนาท่ีประสานงานกับศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลเชิง
ชุม (กรณีเกิดสาธารณภัย) เพ่ือรวมปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการชวยเหลือสงเคราะห
ผูประสบภัย    ใหเปนไปอยางมีเอกภาพ 

         (๒) จัดทําแผนประสานงานกับองคการสาธารณกุศล และใหองคการสาธารณกุศล       
ในจังหวัดจัดเจาหนาท่ีประสานงานกับองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พรอมอุปกรณและ
บุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติภารกิจได 

         (๓) องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล 
รวมกับองคการ  สาธารณกุศลจัดทําแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจาหนาท่ี อุปกรณ และ
เครื่องมือ เพ่ือการปฏิบัติงานขององคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแตละระดับ 

         (๔) กรณีท่ีเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน ผูอํานวยการหรือเจาพนักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยมอบหมายใหองคการสาธารณกุศลชวยเหลือผูประสบภัย ดังพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ (๕) 
            (๕) กรณีท่ีไดรับการประสานจากองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม หรือหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ เชน ตํารวจ อบต. เปนตน ใหองคการสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วออกไปยังท่ีเกิดเหตุ และให
รายงานตัว      ท่ีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม หรือผูอํานวยการทองถ่ิน เพ่ือรับ
มอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ 

         (๖) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ใหองคการสาธารณกุศล องคกรเอกชน ชวยเหลือ     
เจาหนาท่ีหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของในการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีเกิดเหตุ และพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ 
ประสานหนวยแพทยและพยาบาล อีกท้ังใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนแกผูประสบสาธารณภัย พรอมท้ัง
ลําเลียงผูไดรับบาดเจ็บสงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล รวมท้ังอพยพชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย
ไปยังท่ีปลอดภัยหรือพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ 
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บทท่ี ๓ 
การปฏิบัติกอนเกิดภัย 

 
  แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม  ฉบับนี้
มุงดําเนินงานตอบสนองตอยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘  ใหบรรลุผลสําเร็จในทางปฏิบัติ  โดยมีเปาหมายสําคัญในการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ี ตามแนวทางใน
การดําเนินงานดานการปองกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียม ความพรอม โดย
กําหนดแนวทางปฏิบัติไว ดังนี้  
  ความเส่ียงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสท่ีสาธารณภัย ทําใหเกิดความสูญเสีย
ตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน ความเปนอยู และภาคบริการตางๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ หวงเวลาใดเวลาหนึ่งใน
อนาคต ซ่ึงสามารถแทนดวยสมการแสดงความสัมพันธของปจจัยท่ีเก่ียวของกับ ความเสี่ยง ดังนี้ 
ความเส่ียง (Risk)  =  ภัย (Hazard) x ความลอแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability) 
      ศักยภาพ (Capacity) 
      ภัย (Hazard)  หมายถึง  เหตุการณท่ีเกิดจากธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษยท่ีอาจนํามาซ่ึง
ความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน ตลอดจนทําใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

ความลอแหลม (Exposure)  หมายถึง  การท่ีผูคน อาคารบานเรือน ทรัพยสิน ระบบตางๆ หรือ
องคประกอบใดๆ มีท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงและอาจไดรับความเสียหาย 

ความเปราะบาง (Vulnerability)  หมายถึง  ปจจัยหรือสภาวะใดๆ ท่ีทําใหชุมชนหรือสังคมขาด
ความสามารถในการปกปองตนเอง ทําใหไมสามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไมสามารถฟนฟูไดอยางรวดเร็ว
จากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปจจัยเหลานี้มีอยูในชุมชนหรือสังคมมานานกอนเกิดสาธารณภัย และ
อาจเปนปจจัยท่ีทําใหผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากข้ึน 

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง  ความสามารถท่ีจะกระทําการอยางใดอยางหนึ่ ง หรือ
ความสามารถท่ีอาจจะพัฒนาตอไปใหเปนประโยชนมากข้ึน 
   ๓.๑  การประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย 
   การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการกําหนดลักษณะ 
ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะหภัยท่ีเกิดข้ึนและประเมินสภาวะการเปดรับตอความเสี่ยง 
(exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)   ในการรับมือของชุมชนท่ีอาจเปน
อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน การดํารงชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนการวิเคราะหความนาจะเปนในการเกิดผล
กระทบจากภัยในพ้ืนท่ีหนึ่ง ๆ มีประโยชนในการวางแผนเพ่ือจัดการความเสี่ยงอยางมีระบบ โดยขั้นตอนการ
ประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย ประกอบดวย ๗ ข้ันตอน ไดแก    

ข้ันท่ี ๑ การทําความเขาใจเหตุการณปจจุบัน ความตองการในการประเมินความเสี่ยง และ
พิจารณาถึงขอมูลในอดีต  

ข้ันท่ี ๒ การประเมินภัย  
ข้ันท่ี ๓ การประเมินความลอแหลม  
ข้ันท่ี ๔ การวิเคราะหความเปราะบางและศักยภาพ  
ข้ันท่ี ๕ การวิเคราะหผลกระทบและระดับความเสี่ยง  
ข้ันท่ี ๖ การจัดทําขอมูลความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยง  
ข้ันท่ี ๗  การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภยั 
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  ดังนั้น เพ่ือใหการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม จึงกําหนดใหจัดทีมประเมิน
ความเสี่ยงจาก  สาธารณภัย เพ่ือเขาสํารวจพ้ืนท่ีและจัดเก็บขอมูลขอเท็จจริงจากเหตุการณสาธารณภัยและ
เปนขอมูลในการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง รวมท้ังผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพ่ือประกอบการตัดสินใจ
สั่งการในการรับมือสถานการณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน ไดแก  (๑)  การลดความเสี่ยง (การปองกันหรือหลีกเลี่ยง)                      
(๒) ความเปราะบางและความลอแหลม  (การลดผลกระทบ)  (๓)  การเตรียมความพรอมรับมือสาธารณภัย และ                 
(๔)  การถายโอนหรือแบงปนความเสี่ยง  
 

      ๓.๒ แนวทางปฏิบัตใินการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
        ๓.๒.๑ การปองกันและลดผลกระทบ 
                 เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม มีพ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุมและท่ีสูง สาธารณภัยท่ี
สงผลกระทบ ไดแก ภัยจากอุทกภัย วาตภัยและอัคคีภัย  จึงใหความสําคัญกับแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
                 (๑) ดานโครงสราง 
   องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม ไดพิจารณาโครงสรางท่ีสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี
เสี่ยงภัยแลว  และไดจัดสราง (ระบุถึงสิ่งกอสรางท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี อปท. ท่ีใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย อาทิฝายระบายน้ําขนาดเล็ก ข้ึนเปนระยะๆ ตามลําหวยตางๆ เพ่ือใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพ้ืนท่ี 
                 (๒) ดานไมใชโครงสราง 
     การปองกันโดยไมใชโครงสราง เปนการใชนโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ
กิจกรรมตางๆ เพ่ือลดความเสี่ยง โดยองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม ไดมีการดําเนินการ ดังนี้ 
              (๒.๑) ดานการบังคับใชกฎหมายและการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี       
กับหนวยงานภาครัฐในการปองกันไมใหเกิดอัคคีภัย เชน การใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตองแกประชาชนเก่ียวกับ 
สาธารณภัยตางๆ ท่ีเกิดจากการกระทําของประชาชนเอง เชน การเผาตอซังขาว การเผาใบหญาแหง เปนตน 
               (๒.๒) วิเคราะหและจัดทําแผนท่ีเสี่ยงภัยใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี พรอมท้ังจัดเก็บ
ขอมูลสถิติภัย และหาปจจัยท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือเปนฐานขอมูลในการหาแนวทาง      
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ มุงสูการแกไขปญหาอยางยั่งยืน 

๓.๒.๒  การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัย 
         การเตรียมความพรอมเปนการดําเนินการท่ีเนนชวงกอนเกิดภัยเพ่ือใหประชาชนหรือ

ชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของมีองคความรู ขีดความสามารถ และทักษะตางๆ พรอมท่ีจะรับมือกับสาธารณภัย 
โดย (ระบุชื่อ อปท.) มีการดําเนินงาน ประกอบดวย 

        (๑) การจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (CBDRM) 
    ชุมชนมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการเตรียมความพรอมและลดความเสี่ยง

จาก สาธารณภัย เนื่องจากชุมชนตองอาศัยอยูในพ้ืนท่ีของตนซ่ึงมีความเสี่ยง หากชุมชนไดรับการพัฒนา
ศักยภาพรวมท้ังมีภูมิปญญาทองถ่ินในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยเนนการอาศัยชุมชน/หมูบานเปน
ศูนยกลางในการปองกัน แกไข บรรเทา และฟนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการวางแผน ตัดสินใจ กําหนดแนวทางการแกปญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือลดความเสี่ยงภัย
ของชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถใหคนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยไดดวยตนเองในระดับหนึ่ง 
กอนท่ีหนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือ รวมท้ังเปนการสรางภาคีเครือขายภาคประชาชนใน
รูปแบบอาสาสมัครเพ่ือชวยเหลืองานเจาหนาท่ีในข้ันตอนการเตรียมความพรอม ก็สามารถทําใหชุมชนของตนมี
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ความปลอดภัยจากสาธารณภัยหรือฟนตัวจากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมี
แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน ดังนี้ 
                  (๑) การทําความเขาใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใหสํารวจชุมชน      
เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงและศักยภาพ รวมท้ังกลุมเปราะบางของชุมชน แลวนําขอมูลเหลานั้นมาจัดทําเปน  
แผนลดความเสี่ยงภัยของชุมชน 
                  (๒) ใชภูมิปญญาทองถ่ินในการเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย 
                  (๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเม่ือเกิดสาธารณภัยและแผนการฟนฟูชุมชนหลังจาก
เกิดสาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในระดับทองถ่ิน ระดับอําเภอ   
และระดับจังหวัด เพ่ือใหแผนมีการบูรนาการและตอบสนองความตองการชองชุมชนไดอยางแทจริง 
                  (๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เชน การสรางบานเรือนใหมีความเขมแข็ง
และอยูในพ้ืนท่ีปลอดภัย รวมท้ังมีการเตรียมพรอมในครอบครัวหากตองอพยพออกจากท่ีพักอาศัยเดิม 
                 (๕) จัดการฝกอบรมสมาชิกชุมชนอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเปราะบาง
เพ่ือใหมีศักยภาพมากข้ึน 
                 (๖) สราง ซอมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนใหชวยลดความรุนแรง
จากสาธารณภัย เชน ชุมชนท่ีโดนน้ําทวมบอยอาจมีการสรางฝายชะลอน้ําหรือทําพ้ืนท่ีแกมลิงเพ่ือพักน้ํา เปนตน 
                  (๗) เตรียมสิ่งของยังชีพท่ีจําเปนกอนท่ีจะเกิดสาธารณภัย 

         (๒) การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
      เปนเครื่องมือและกิจกรรมในการสรางความพรอมและเพ่ิมศักยภาพของ

หนวยงานและบุคลากร รวมท้ังเปนการทดสอบการประสานงานและการบูรนาการความรวมมือ ทําใหทราบ
จุดบกพรองและชองวางในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยใหมีความสมบูรณ
มากยิ่งข้ึน    ท้ังนี้ การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหหมายรวมถึงการฝก การซักซอม และการฝก
ปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจําเปนของแตละหนวยงานในทุกระดับ โดยกองอํานวยการปองกันและ
บรรเทา   สาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท.) จะมีการประสานและสั่งการอํานวยการใหชุมชน/หมูบาน ดําเนินการฝก
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรนาการอยางสมํ่าเสมอ 
           (๓) การเฝาระวังและประเมินสถานการณ 
        (๓.๑) จัดชุดเฝาระวังและติดตามสถานการณ เพ่ือทําหนาท่ีเฝาระวังและติดตาม
สถานการณขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนตลอด ๒๔ ชั่วโมง พรอมท้ัง
ประสานการปฏิบัติกับกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขางเคียง 
         (๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณธรรมชาติ ขอมูลสถานการณ 
และการแจงขาว การเตือนภัยจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป          
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กรมอุทกศาสตร       
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมท้ังสื่อตางๆ เพ่ือรวบรวมขอมูล วิเคราะห เฝาระวัง ประเมิน
แนวโนมการเกิดภัย 
         (๓.๓) จัดทีมประชาสัมพันธ เพ่ือใหขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบ        
ถึงระยะเวลา ภาวะท่ีจะคุกคาม (อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน) เปนระยะๆ เพ่ือปองกันความตื่นตระหนกและ
ความสับสนในเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึน และใหความสําคัญกับผูท่ีตองชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ เชน ผูพิการ    
ท้ังนี้ ความถ่ีของการแจงขาวเตือนภัยข้ึนอยูกับแนวโนมการเกิดภัย 
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         (๓.๔) จัดใหมีอาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังและติดตามสถานการณ
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจงขาว เตือนภัยระดับชุมชน ทําหนาท่ีติดตาม เฝาระวังปรากฏการณ
ธรรมชาติท่ีมีแนวโนมการเกิดภัย แจงขาว เตือนภัยแกชุมชน และรายงานสถานการณใหกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม โดยใชระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจงเตือนภัยของ
ชุมชน 
        การติดตามขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณท่ีอาจสงผลใหเกิดสาธารณภัย 
รวมท้ังทําหนาท่ีเฝาระวัง ใหขอมูลขาวสารแกประชาชน โดยกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร วิเคราะห  และประเมินสถานการณจากขอมูล
ขาวสารท่ีไดรับ     และตรวจสอบขอเท็จจริงของขอมูล เพ่ือตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 
   รายงานสถานการณภัยและผลการปฏิบัติใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยอําเภอและจังหวัดทราบเปนระยะๆ เพ่ือประสานและสนับสนุนการปฏิบัติรวมกัน 
                  (๔) การเตรียมการอพยพ 
    กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม 
มีแนวทางปฏิบัติสําหรับเตรียมการอพยพ ดังนี้ 
    (๔.๑) จัดทําแผนอพยพผูประสบภัย แผนอพยพสวนราชการ โดยมีสาระสําคัญ
ประกอบดวย จํานวนผูอพยพ บัญชีสวนราชการ สิ่งอํานวยความสะดวกในการอพยพ การกําหนดเขตพ้ืนท่ี
รองรับการอพยพใหอยูในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม การกําหนดเจาหนาท่ีหรือผูรับผิดชอบการอพยพไวใหชัดเจน               
การกําหนดเสนทางอพยพหลักและเสนทางอพยพสํารองสําหรับแตละประเภทภัย รวมท้ังการสํารวจและ            
การจัดเตรียมพาหนะ น้ํามันเชื้อเพลิง แหลงพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ 
    (๔.๒) วางมาตรการการอพยพ 
    (๔.๓) ใหความสําคัญกับกลุมเปราะบางซ่ึงตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ เชน เด็ก 
สตรีมีครรภ ผูสูงอายุ บุคคล ทุพลภาพ ผูปวย  เปนตน โดยกําหนดแนวทางในการอพยพกลุมเปราะบาง 
รวมกับสํานกังานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด 
       (๔.๔) ใหประชาชนเตรียมตัวไวใหพรอมสําหรับการอพยพ โดยจัดเตรียมสัมภาระ 
ของมีคา เงินสด เอกสารสําคัญ ของใชจําเปนสวนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ําดื่ม เทาท่ีจําเปน 
                  (๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพิงช่ัวคราว 
    กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม 
มีแนวทางปฏิบัติสําหรับเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว ดังนี้ 
    (๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานท่ีตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว 
    (๕.๒) จัดการภายในศูนยพักพิงชั่วคราว โดยกําหนดผูรับผิดชอบภายในศูนยพักพิง
ชั่วคราว คือ ผูจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว ไดแก ผูนําชุมชน กรณีโรงเรียนเปนศูนยพักพิงอาจเปนผูอํานวยการ
โรงเรียน 
    (๕.๓) ปจจัยความจําเปนข้ันต่ําของศูนยพักพิงชั่วคราวอ่ืนๆ 
    (๕.๔) ใหมีการบริหารจัดการขอมูลผูอพยพ โดยมีการเก็บบันทึกขอมูลท่ีจําเปน 
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ขอพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศูนยพักพิงช่ัวคราว มีปจจัยในการพิจารณา ดังนี้ 

ตารางท่ี ๓ – ๑ : ขอพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศูนยพักพิงช่ัวคราว 

ประเด็น ขอพิจารณาสําหรับท่ีตั้งศูนยพักพิง 
ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไมวาจะเปนความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 

- ปลอดจากความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนตอผูอาศัยในศูนยอพยพชั่วคราว 
การเขาถึง - งายตอการเขาถึงเพ่ือใหความชวยเหลือในชวงวิกฤต 

- คํานึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เชน รถอาจจะเขาไปไมไดในหนาฝน) 
สิ่งแวดลอม - พิจารณาถึงภัยจากการปนเปอนสารพิษท้ังจากภายในและนอกพ้ืนท่ี 

 
สาธารณูปโภค - ความเปนไปไดในการใชโครงสรางพ้ืนฐานของภาครัฐท่ีมีอยูเดิม ท้ังการประปา  

  สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 
- ระบบไฟฟาเปนสิ่งสําคัญท่ีสุด เนื่องจากระบบน้ําและสุขาภิบาล ยังสามารถ 
  หาทางเลือกอ่ืนท่ีไมพึงพาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองได 

ปจจัยดึงดูด - ในบริบทของเมือง อาจเกิดปจจัยดึงดูดใหมีการยายเขาศูนยพักพิงชั่วคราว            
  โดยไมจําเปน 
 

อาชีพ - การเขาถึงตลาดในทองถ่ิน 
- การเขาถึงท่ีทํางาน 
- ทางเลือกและการเขาถึงระบบขนสง 
 

สวัสดิการข้ันพ้ืนฐาน - ตองมีการบริการดานการศึกษาและสุขอนามัย 
- มีการสํารวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการท่ัวไปในพ้ืนท่ี 

เอกลักษณทางวัฒนธรรม - ผูอาศัยในศูนยอพยพชั่วคราวมีสิทธิท่ีจะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม 
  และศาสนาในศูนยพักพิงชั่วคราว 
- ตรวจสอบทัศนคติขององคกรปกครองทองถ่ินและชุมชนโดยรอบ ตอกลุมผูอยู 
  อาศัยในศูนยพักพิงชั่วคราว 

 
                 (๖) การจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัย 
    กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม 
จะจัดทําโครงการจัดต้ังศูนยการเรียนรูสาธารณภัยประจําศูนยเตรียมพรอมปองกันภัยประจําชุมชน/หมูบาน ท่ีมี
ความพรอมเปนลําดับแรกกอน โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัย ดังนี้ 
    (๖.๑) เพ่ือใหประชาชน/ชุมชนไดเรียนรูสาธารณภัยตาง  ๆธรรมชาติและลักษณะของภัย  
    (๖.๒) เพ่ือใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เพ่ือลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตท่ีอาจเกิดข้ึน 
    (๖.๓) เพ่ือเพ่ิมทักษะใหประชาชนชวยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได  
เม่ือเกิดสาธารณภัย 
                   (๗) แผนการบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 
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    แผนการบริหารความตอเนื่อง เปนแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน        
ในสถานการณเม่ือเกิดภัยตางๆ เชน ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอองคกร ฯลฯ ซ่ึงจาก
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาวสงผลใหหนวยงานหรือองคกรตองหยุดชะงักการดําเนินงานหรือ   
ไมสามารถใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง ดังนั้น หนวยงานสวนราชการหรือองคกรตาง ๆ จึงตองจัดทํา
แผนการบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ข้ึน เพ่ือเปนแผนรองรับการดําเนินภารกิจ
ของหนวยงานหรือองคกรในชวงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน เพ่ือใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง 
เชนเดียวกับในชวงภาวะปกติ หากหนวยงานหรือองคกรไมจัดทําแผนการบริหารความตอเนื่องรองรับไวตั้งแต
ในภาวะปกติอาจสงผลกระทบตอหนวยงานหรือองคกรในดานตางๆ เชน ดานเศรษฐกิจ การเงิน การใหบริการ 
สังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม ตลอดจนชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เปนตน การจัดทําแผนการบริหารความตอเนื่อง
จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหสามารถรับมือกับเหตุการณ ฉุกเฉินและใหบริการไดเม่ือเกิดภัยข้ันวิกฤต           
เพ่ือดําเนินงานและใหบริการตามปกติตามระดับการใหบริการท่ีกําหนดไวซ่ึงจะชวยใหสามารถลดระดับ    
ความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอหนวยงานหรือองคกรได แผนการบริหารความตอเนื่องควรมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
   (๑) วัตถุประสงคของแผนการบริหารความตอเนื่อง 
   (๒) ขอบเขตสถานการณความเสี่ยงภัย เชน แผนรับมือสถานการณภัยจาก  วาต
ภัย/อุทกภัย/อัคคีภัย/แผนดินไหว ฯลฯ 
   (๓) กําหนดสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
   (๔) กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติ 
        - บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน เชน ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล 
ทีมกูชีพกูภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบรอย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณและข้ันตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรัพยากรท่ีจําเปนและเหมาะสมตอสถานการณ 
        - ข้ันตอนการฟนฟูหนวยงานหลังผานพนวิกฤต 
      ฯลฯ 

    ๓.๓ พ้ืนท่ีเส่ียง ระดับความเส่ียง และปจจัยท่ีทําใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
  เม่ือมีการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแลวจะทําใหทราบถึงพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยและปจจัยท่ีทํา
ใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซ่ึงจะทําใหสามารถกําหนดแนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยไดตรงกับ
ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน นําไปสูการลดความเสี่ยงอยางยั่งยืน ท่ีหมูบาน/ชุมชนมีวิธีการรูรับ ปรับตัวในการรับมือกับ
สถานการณสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน เชน การกําหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงานท่ีกําหนดจากผลการ
ประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงของพ้ืนท่ีหนึ่งๆ เพ่ือลดโอกาสในการไดรับผลกระทบ  จากสาธารณภัยท่ี
สามารถคาดการณไดในปจจุบันและเพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต  

 จากการดําเนินการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยเรียบรอยแลว กองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม จึงกําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย ดังนี้ 
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ตารางท่ี ๓ – ๒ : ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุท่ีทําใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัยขององคการบริหารสวน
ตําบลเชิงชุม 

ประเภท
ของภัย 

ระดับความเส่ียงภัย ปจจัย/สาเหตุ 
ท่ีทําใหเกิด

ความเส่ียงจาก
สาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเส่ียง 
จากสาธารณภัย 

เส่ียงสูง เส่ียง      ปานกลาง เส่ียงต่ํา   
อุทกภัย หมูท่ี ๒,๔,๕,๖,๙ หมูท่ี ๑,๗,๘,๑๐ หมูท่ี  ๓ 

 

พ้ืนท่ีเปนท่ีราบ
ลุม , ฝนตกหนัก
ในชวงฤดูฝน 

- ขุดลอกแหลงน้ําเปน
ประจาํทุกป 
- ชุมชน/หมูบ าน  มี
การฝ กการป องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยเปนประจํา 
- สนับสนุนเครื่องมือ
ใหมีมาตรฐานไดอยาง
เพียงพอและรวดเร็ว 

ภัยแลง หมูที
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐ 

หมูท่ี  - หมูท่ี  - 
 

ฝนท้ิงชวง ,พ้ืนท่ี
อยู น อกระบ บ
ชลประทาน 

- ขุดลอกแหลงน้ําเดิม
เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชใน 
ฤดูแลง 
- มีการรณรงคในการ
อนุ รั ก ษ ท รัพ ย าก ร 
ธรรมชาติและขยาย
พ้ืน ท่ีป า  เชน   การ
ปลูกปา 

วาตภัย หมูท่ี 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐ 

หมูที  - 
 

 

หมูท่ี  - 
 

พายุฤดูรอน - ติดตามสภาพ
ภูมิอากาศโดยเฉพาะ 
ชวงฤดูมรสุม 
- จัดหลักสูตรอบรม
บุคลากรท่ีเปนกลุม 
เปาหมายใหครบถวน 
- มีการปรับปรุงและ
ซอมแซมสิ่งปลูกสราง
ต า ง ๆ  ให มี ส ภ า พ
ม่ั น ค ง แ ข็ ง แ ร ง 
สามารถทนตอลมพายุ
ไดด ี

อัคคีภัย หมูท่ี 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐ 

หมูท่ี  -  หมูท่ี  - 
 

พ้ืนท่ีแหงแลงใน
ฤดูหลังเก็บเก่ียว
ขาวนาป 

- ติดตามสภาพ
ภูมิอากาศโดยเฉพาะ 
ชวงฤดูมรสุม 
- จัดหลักสูตรอบรม
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ประเภท
ของภัย 

ระดับความเส่ียงภัย ปจจัย/สาเหตุ 
ท่ีทําใหเกิด

ความเส่ียงจาก
สาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเส่ียง 
จากสาธารณภัย 

เส่ียงสูง เส่ียง      ปานกลาง เส่ียงต่ํา   
บุคลากรท่ีเปนกลุม 
เปาหมายใหครบถวน 
- มีการปรับปรุงและ
ซอมแซมสิ่งปลูกสราง
ต า ง ๆ  ให มี ส ภ า พ
ม่ั น ค ง แ ข็ ง แ ร ง 
สามารถทนตอลมพายุ
ได 

สารเคมี
และวัตถุ
อันตราย 

หมูท่ี ๒,๗,๙ 
 

หมูท่ี  ๑,๓,๔,๕,๖,๘,๑๐ 
 

หมูท่ี  
๑,๓,๔,๕,๖,๘,๑๐ 
 

-รานคาจําหนาย
กาซหุงตม 

-ฝกอบรมใหความรู
เก่ียวกับสาธารณภัย 
-มี แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ป อ ง กั น แ ล ะ แ ก ไข
ปญหาภัยจากสารเคมี
และวัตถุอันตรายของ 
อปท. 
- มีการฝกการปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยเพ่ือปองกันและ
แกไขปญหาสารเคมี
และวัตถุอันตราย 

หมายเหตุ: การจัดระดับความเส่ียงภัยตามตารางมาตรฐานในการประมาณคาความเส่ียงตาม ภาคผนวก ญ 
 

   ๓.๔ การแจงเตือนภัย 
การแจงเตือนภัยเปนการแจงเตือนภัยลวงหนาแกผูท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยให

เฝาระวังและเตรียมพรอมรับสถานการณอพยพเคลื่อนยายไปสูท่ีปลอดภัยได โดยกองอํานวยการปองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม แจงเตือนภัยไปยังชุมชน/หมูบานในพ้ืนท่ีท่ีคาดวาจะเกิด
ภัย เพ่ือสงขอมูลแจงเตือนภัยท่ีถูกตองรวดเร็วไปยังประชาชน 

  ๓.๔.๑ การแจงเตือนลวงหนา 
    เปนการแจงขอมูลขาวสารท่ีบงชี้วามีแนวโนมท่ีจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีมีความ

เสี่ยงไปยังชุมชน หมูบาน และประชาชน เพ่ือใหติดตามขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ 
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม แจงเตือนภัยลวงหนากอนเกิด
สาธารณภัย    ไมต่ํากวา ๑๒๐ ชั่วโมง 

  ๓.๔.๒ การแจงเตือนภัย 
   (๑) เม่ือมีการยืนยันขอมูลวามีโอกาสเกิดสาธารณภัยข้ึนและประชาชนในพ้ืนท่ี อาจไดรับ

ผลกระทบ ใหแจงแนวทางปฏิบัติใหกับสวนราชการและประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ โดยใหมีการแจงเตือนภัยไมต่ํากวา 
๗๒ ชั่วโมงกอนเกิดภัย และใหมีขอมูลการแจงเตือนภัย ดังนี้ 
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  (๑.๑) คาดการณระยะเวลา และบริเวณพ้ืนท่ีท่ีจะเกิดสาธารณภัย 
  (๑.๒) ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย 
  (๑.๓) แนวทางการปฏิบัติของสวนราชการ หนวยงาน และประชาชนในการปองกันตนเองให

ปลอดภัยจากสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน ท้ังนี้  ใหนําแนวทาง มาตรการ และข้ันตอนการปฏิบัติจาก            
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไปมาเปนแนวทางในการปฏิบัติดวย 

 (๒) วิธีการแจงเตือนภัย 
 (๒.๑) แจงเตือนภัยผานผูนําชุมชน อาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังของชุมชน/หมูบาน 

 (๒.๒) แจงเตือนประชาชนโดยตรง โดยผานทางสถานีโทรทัศนทองถ่ิน สถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสมัครเลน โทรสาร โทรศัพทมือถือ หอกระจายขาว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัย
แบบมือหมุน โทรโขง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงท่ีกําหนดใหเปนสัญญาณเตือนภัยประจําตําบลหรือหมูบาน ฯลฯ 

 ๓.๔.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจงเตือนภัย 
     แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกําหนดระดับของระบบ

การเตือนภัยไว ซ่ึง (ระบุชื่อ อปท.) ไดนําระดับสีของการแจงเตือนภัยไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับประเภทของ
สาธารณภัยในพ้ืนท่ี ดังนี้ 

 
 สีแดง หมายถึง สถานการณอยูในภาวะอันตรายสูงสุด ใหอาศัยอยู

แตในสถานท่ีปลอดภัยและปฏิบัติตามขอสั่งการ 
 สีสม  หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจาหนาท่ี

กําลั งควบ คุมสถานการณ ให อพยพไปยั งสถาน ท่ีปลอดภั ย        
และปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนด 

 สีเหลือง หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโนม 
ท่ี สถานการณ จะรุนแรงมาก ข้ึน  ให จัด เตรียมความพรอม           
รับสถานการณ และปฏิบัติตามคําแนะนํา 

 สีน้ําเงิน หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเฝาระวัง ใหติดตาม
ขอมูลขาวสารอยางใกลชิดทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง 

 สีเขียว หมายถึง สถานการณอยูในภาวะปกติ ใหติดตามขอมูล
ขาวสารเปนประจํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบตัิการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.เชิงชุม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนา ๒๘ 

 

๓.๔.๔ กระบวนการแจงเตือนภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ขอมูล/ความตองการ 

 
 

แผนภาพท่ี ๓ – ๑ : กระบวนการแจงเตือนภัย 
 
           กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม จัด
ชุดเฝาระวังและติดตามสถานการณ พรอมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแตไดรับแจง
การเตือนภัย  เพ่ือเปนการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังนี้ 
            (๑) จัดเจาหนาท่ีเฝาระวังและติดตามสถานการณภัยตลอด 24 ชั่วโมง และประสาน
กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชนหรือผูนําหมูบาน รวมท้ังอาสาสมัครแจงเตือนภัย เพ่ือเตรียมพรอมเฝาระวัง    
และติดตามสถานการณภัยอยางตอเนื่อง และใหรายงานสถานการณการเกิดภัยมายังกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม ทางโทรศัพทหมายเลข 0- 427- 04697   
              (๒) รายงานสถานการณการเกิดภัยไปยังกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร. 0๔๒-๗๑๑๗๗๑ วิทยุ
สื่อสารความถ่ี ๑๕๔.๙๒๕ MHz, ศูนย อปพร.กลาง หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร ๐๘๙-2772523  ตามแบบ
รายงานเหตุดวนสาธารณภัย 
 
 
 
 

 

      เฝาระวัง ติดตาม    
        สถานการณ 

ชีวิตและ
ทรัพยสิน

ของ
ประชาชน 

  การแจงเตือน
ลวงหนา 

    การแจงเตือนภัย    การรับมือ 
    และอพยพ 

• เฝาระวังสถานการณ 
  สาธารณภัย 
• เฝาระวังการ  
  เปล่ียนแปลงของสภาพ 
  อากาศ 
• เฝาระวังระดับน้าํใน 
  เขื่อน การระบายน้าํ 
• เฝาระวังระดับน้าํใน   
  แมน้ํา 
• ติดตามระดับน้ําในคลอง  
• ติดตามระดับน้ําทะเล 
• สงขอมูลเขาคลังขอมูล 
  และแลกเปล่ียนขอมูล 
• หนวยปฏิบัติเตรียม  
  ความพรอมเตรียม 
  ประชาชน 
 
 
 
 
 

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

• คาดวาผลกระทบรุนแรง  
  Command Center  
  สงใหแจงเตือนภัย 
• แจงเตือนประชาชนผาน 
  ส่ือและเคร่ืองมือ  
  อุปกรณส่ือสารตางๆ  
• แจงเตือนหนวยปฏิบัติ  
  หนวยปฏิบัติแจงเตือน 
  คูขนาน 
• ประสานภาคเครือขาย  
  เตรียมทรัพยากร 
• ต้ังศูนยพักพิง 
• การแจงยกเลิกการแจง 
  เตือนภยั 
 
 
 
 
 

• อพยพ 
• บริหารจัดการ 
  ศูนยพกัพิง 
• การรายงานสถานการณ 
• การจัดการในภาวะ 
  ฉุกเฉินตามแผนอพยพ 
• การสงผูอพยพกลับ 
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บทท่ี ๔ 
การปฏิบัติขณะเกิดภัย 

 
 เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการ
บริหารสวนตําบลเชิงชุม จึงจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นข้ึน โดยมีผูอํานวยการทองถ่ินเปนผูควบคุมและ
สั่งการ เพ่ือทําหนาท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ พรอมท้ังประสานกับสวน
ราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการสา
ธารณภัยทุกข้ันตอน หากในกรณีไมสามารถควบคุมสถานการณสาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลําพัง ให
ขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลบัวสวาง องคการบริหาร
สวนตําบลบะฮี และ/หรือ กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
 ๔.๑ โครงสรางของศูนยปฏิบัต ิการฉุก เฉินองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม  แบง
ออกเปน ๓ สวน ๑ คณะท่ีปรึกษา ๑ ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ดังแสดงตามแผนภาพท่ี ๔-๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔-๑ : โครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม 

หมายเหตุ  :  โครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของสถานการณภัย 
โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุนของโครงสรางองคกรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
  

 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 

ผูอํานวยการทองถิ่น 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ท่ีปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ท่ีปรึกษา/ผูเช่ียวชาญ 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม 

สวนปฏิบัติการ สวนสนับสนุน สวนอํานวยการ 

- งานคนหาและกูภัย 
- งานกูชีพ งานรักษาพยาบาล 

การแพทยและสาธารณสุข 
- งานรักษาความสงบเรยีบรอย 
- งานการจราจร 
- งานผจญเพลิง 
- งานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน 

สะพาน ฯลฯ 
- งานอุตสาหกรรม สารเคม ี          

วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี 
- งานการขนสง 
- งานอพยพ 
- งานบริหารจัดการผูเสียชีวิต 
                   ฯลฯ 
 

 
 
 
 
               

 
 
 

- งานศูนยสั่งการ 
- งานขาวกรอง วิเคราะหขอมูล

สารสนเทศ และการรายงาน 
- งานติดตามและประเมินสถานการณ 
- งานพยากรณอากาศ การเฝาระวงั 

และการแจงเตือนภัย 
- งานประชาสัมพันธและตอบโตการขาว 
- งานรับเรื่องราวรองทุกข 
- งานระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของ 
- งานแผนการปองกันและบรรเทา     

สาธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/       
แผนเผชิญเหตุของ อปท. 

- งานธุรการ 
                 ฯลฯ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 

- งานสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
- งานเสบียง และจัดหาปจจัยสี่ที่จําเปน 
- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
- งานบริการสังคม 
- งานงบประมาณ งานการเงินและบัญช ี
- งานรับบริจาค 
- งานพลังงาน เชน นํ้ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
- งานบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว 
- งานฟนฟูพ้ืนที่ประสบภัย 
- งานฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
- งานการฟนฟูและงานชมุชน 
- งานสงกําลังบํารุง 

ฯลฯ 
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  ๔.๑.๑ บทบาทหนาท่ีภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลเชิง
ชุม มีดังนี้ 

 (๑) คณ ะท่ีปรึกษา/ผู เช่ี ยวชาญ  มีหน า ท่ี  ให ขอเสนอแนะ คําแนะนํ า ขอมูล 
ทางวิชาการ การสังเคราะหแนวโนมสถานการณ และเทคนิคการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับเหตุการณสาธารณภัย 
ท่ีเกิดข้ึน โดยใหคํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเปนสําคัญ พรอมท้ังปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ี
ผูอํานวยการทองถ่ินเห็นสมควร 
   (2) ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม มีหนาท่ี ประสานขอมูลเหตุการณกับสวนตางๆ      
เพ่ือสื่อสารและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชนและสื่อมวลชน รวมท้ังปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  
   (๓) สวนปฏิบัติการ มีหนาท่ี ปฏิบัติการลดอันตรายท่ีเกิดข้ึนโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและ
ปกปองทรัพยสิน เขาควบคุมสถานการณ ฟนฟูสูสภาวะปกติ คนหาและกูภัย กูชีพ รักษาพยาบาล การแพทย
และสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบรอย การจราจร ผจญเพลิง โครงสรางพ้ืนฐาน สารเคมีและวัตถุอันตราย 
กัมมันตรังสี สงกําลังบํารุง การขนสง อพยพ และบริหารจัดการผูเสียชีวิต  
   (๔) สวนอํานวยการ มีหนาท่ี ติดตามสถานการณ  วิเคราะหแนวโนมสถานการณ           
แจงเตือนภัย รวบรวม ประสานขอมูล และประเมินความตองการและความจําเปนในการสนับสนุนทรัพยากร 
ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใชขอมูลท่ีไดรับจากสวนปฏิบัติการเปนฐาน
ดําเนินการ พรอมท้ังใหการสนับสนุนสถานท่ีปฏิบัติงานแกกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม/ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม ฯลฯ  
  (๕)  สวนสนับสนุน มีหนาท่ี ดังนี้ 
   (๕.๑) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ดานท่ีจําเปน เพ่ือใหการจัดการใน
ภาวะฉุกเฉินดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว พ้ืนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย 
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การฟนฟู และงานชุมชน 
   (๕.๒) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในดานงบประมาณ การเงินและการ
บัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ 
   ท้ังนี้ การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินรายละเอียดตามแผนภาพ
ท่ี ๔-๒ : (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน 
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- ผูอํานวยการ รพ. สต.  
- ผูอํานวยการโรงเรียนในพื้นที ่
- ผูนําชุมชน เชน ปราชญชาวบาน 

 
 

ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ 

                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๔-๒ : (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น 

หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินปรับไดตามความเหมาะสม ข้ึนอยูกับสถานการณและความรุนแรง
ของสาธารณภัย และตามท่ีผูอํานวยการทองถ่ินเห็นสมควร เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

  ๔.๒ การจัดการภาวะฉุกเฉินมีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม มีแนวทาง
ในการปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๔.๒.๑ การประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย 
          การออกประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสวนราชการ 
หนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน สามารถใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยไดตาม
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยมีรูปแบบแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแหงชาติ ดวนท่ีสุดท่ี มท ๐๖๐๒/ว ๙๓ ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนั้น เม่ือมีการประกาศเขต
พ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยขนาดเล็ก (เขตพ้ืนท่ี อปท.และอําเภอ)  และพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยขนาดกลาง  
(เขตพ้ืนท่ีจังหวัด) โดยผูอํานวยการจังหวัดประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ปฏิบัติ ดังนี้  

ผูอํานวยการทองถิ่น 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม 

สวนปฏิบัติการ 

- รองนายก คนท่ี 1                                  
- กองชาง 
- สํานักปลัด 
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเชิงชุม 
- กํานันตําบลเชิงชุม 
- ผูใหญบานหมูท่ี 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
- สมาชิกสภา องคการบริหารสวนตําบล

เชิงชุม 
- อาสาสมัครตางๆ  เชน อปพร.  
- อสม. 
- ผูนําชุมชน 
                   ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
               

 
 
 

สวนสนับสนุน สวนอํานวยการ 

- ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเชิง
ชุม 

- สํานักปลัด 
- ผูใหญบานหมูท่ี 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
- สมาชิกสภา องคการบริหารสวน

ตําบลเชิงชุม 
- อาสาสมัครตางๆ  เชน อปพร. 
-  อสม. 
- ผูนําชุมชน 

 
ฯลฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 

- รองนายก คนท่ี 2 
- กองคลัง 
- ผูใหญบานหมูท่ี 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
- สมาชิกสภา องคการบริหารสวน

ตําบลเชิงชุม 
- อาสาสมัครตางๆ  เชน อปพร.  
- อสม. 
- ผูนําชุมชน 
- กูภัยพรรณา                                                                                                                               

ฯลฯ 
 
 

- สํานักปลัด 
- กองคลัง 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 
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        (๑ ) ใหผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแห งพ้ืน ท่ีนั้น ในฐานะ
ผูอํานวยการทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติ
หนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตน และมีหนาท่ีชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัด 
และผูอํานวยการอําเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย 
     (๒) ใหผูอํานวยการทองถ่ิน มีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ี
ของเจาพนักงานและอาสาสมัครใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
     (๓) เม่ือเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใด ใหผูอํานวยการ
ทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้นเขาดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีโดยเร็วเปนลําดับแรก และแจงให
ผูอํานวยการอําเภอและผูอํานวยการจังหวัดทราบ ในกรณีท่ีผูอํานวยการทองถ่ินมีความจําเปนตองไดรับความ
ชวยเหลือจากเจาหนาท่ีของรัฐหรือหนวยงานของรัฐท่ีอยู   นอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีของ
ตน ใหแจงผูอํานวยการอําเภอ หรือผูอํานวยการจังหวัด เพ่ือสั่งการโดยเร็ว  
        (๔) ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีท่ีเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยูในความรับผิดชอบของผูอํานวยการ
ทองถ่ินหลายคน ผูอํานวยการทองถ่ินคนหนึ่งคนใด จะใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาท่ีเขาดําเนินการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางกอนแลวใหแจงผูอํานวยการทองถ่ินอ่ืนทราบโดยเร็ว 
        (๕) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีใด ให
เปนหนาท่ีของผูอํานวยการทองถ่ินซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียงกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้น ท่ีจะ
สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
                      (๖) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีใหความชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว และให
นําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนเผชิญเหตุท่ีมีอยู
มาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
        (๗) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีพิจารณาระเบียบงบประมาณและกฎหมายท่ี
เก่ียวของในการชวยเหลือผูประสบภัย มุงประโยชนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปนลําดับแรกๆ 
     (๘) หากเหตุการณสาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของทองถ่ินนั้นๆ จะ
รับมือกับสาธารณภัยนั้นๆ ได และผูอํานวยการทองถ่ินไดรับการสนับสนุน ใหแจงผูอํานวยการอําเภอเพ่ือสั่งการให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอใหการสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี
ประสบสาธารณภัย เพ่ือปองกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยใหยุติโดยเร็ว 
    ๔.๒.๒ การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
      เม่ือมีการประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยแลว หากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนนั้นเปน      
ภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และมีความจําเปนตองใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาของผูประสบภัย แตมิไดมุงหมายท่ีจะชดใชความเสียหาย    
แกผูใด ใหเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัดรวมกับคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) ดําเนินการประกาศเขตใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑและวิธีการ     
ท่ีกระทรวงการคลังกําหนดตอไป โดยมี “คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอําเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)    
มีนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาก่ิงอําเภอเปนประธาน มีผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
อําเภอหรือก่ิงอําเภอนั้นหนึ่งคนสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนในอําเภอหรือก่ิงอําเภอท่ีรับผิดชอบ
และใหความชวยเหลือเสนอตอ “คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือ
ประกาศเขตการใหความชวยเหลือฯ ตอไป ท้ังนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูสํารวจความเสียหายจากภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในแตละพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เปนผูตรวจสอบ
และกลั่นกรองการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจากการสํารวจความเสียหายดังกลาวขางตน 
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 ๔.๓ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
  ๔.๓.๑ แนวทางปฏิบัติในการจัดการเม่ือเกิดสาธารณภัยในองคกรปกครองสวนท องถ่ิน ให 
ดำเนินการ ดังนี้ 
        (๑) เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข ึ้นในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แหง
พ ื้นท่ีใด ใหเปนหนาท่ีของผูอำนวยการทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ ื้นท่ีน ั้น เขาดำเนินการ
ปองก ันและบรรเทาสาธารณภ ัยโดยเร็วและให แจ งผ ูอำนวยการอำเภอท่ีรับผิดชอบในเขตพ ื้นท่ี และผูอำนวยการ
จังหวัดทราบทันที  
     (๒) กรณี ท่ีพ ื้นท่ีท่ีเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยอยูในความรับผิดชอบของ 
ผ ูอำนวยการท องถ่ินหลายคน ผู อำนวยการท องถ่ินคนหน ึ่งคนใดจะใช อำนาจหรือปฏิบ ัต ิหน าท่ีไปพลางกอนก็ได 
แล วให แจ งผ ูอำนวยการท องถ่ินอ่ืนทราบโดยเร็ว  
       (๓) เม่ือเกิดสาธารณภ ัยข้ึน เจาพน ักงานท่ีประสบเหตุมีหน าท่ีตองเขาดำเนินการ
เบื้องต น เพ่ือระงับภัยน ั้น แลวรีบรายงานใหผู อำนวยการทองถ่ินเพ่ือสั่งการตอไป และในกรณีจำเปน อ ันไมอาจ
หลีกเลี่ ยงได  ให เจาพนักงานมีอำนาจดำเนินการใดเพ่ือประโยชน ในการคุมครองชีวิตหรือปองกัน           
อันตรายท่ีจะเกิดแกบุคคลได  
         (๔) กรณีเจ าพน ักงานจำเปนต องเข าไปในอาคาร หรือสถานท่ีท่ีอยูใกล เคียงก ับ บริเวณท่ี
เกิดสาธารณภัยเพ่ือทำการปองก ันและบรรเทาสาธารณภ ัยใหกระทำได ต อเม่ือได รบอนุญาตจาก              
เจ าของหรือผู ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีแล ว เว นแตไมมีเจ าของหรือผูครอบครองอยูในเวลาน ั้น หรือ เม่ือมี
ผูอำนวยการอย ูดวย และหากทรัพย ส ินน ั้นเปนสิ่งท่ีทำใหเกิดสาธารณภ ัยได งาย ใหเจ าพน ักงานมีอำนาจ สั่งให
เจ าของหรือผู ครอบครองขนย ายทรัพย ส ินออกจากอาคารหรือสถานท่ีดงักลาวไดหากเจาของหรือ ผูครอบครอง
ไมปฏิบัติตามคำสั่ง ใหเจาพนักงานมีอำนาจขนยายทรัพยสินน ั้นไดตามความจำเปน แกการปองก ันและบรรเทา
สาธารณภ ัย โดยเจ าพน กงานไมต องรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอ ัน เกิดจากการกระทำด ังกลาว  
    (๕) ใหผู อำนวยการในเขตพ ื้นท่ีท่ีรับผิดชอบสำรวจความเสียหายท่ีเกิดข ึ้นและ ทำบัญชี
รายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสินท่ีเสียหายไวเปนหลักฐาน พรอมท ั้งออกหนังสือรับรอง ให ผ ูประสบภ ัยไว เปน
หล ักฐานในการรับการสงเคราะหและฟ ื้นฟู 
    ๔.๓.๒ หลักการปฏิบัติ 
     (๑)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหเจาหนาท่ี
เจาพนักงาน และอาสาสมัครตางๆ ท่ีมารวมปฏิบัติงานเขารายงานตัวท่ีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวน
ตําบลเชิงชุม ในพ้ืนท่ีท่ีเกิดภัย กอนรับมอบภารกิจและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ไปปฏิบัติ 
      (๒)  การเขาควบคุมสถานการณ คํานึงถึงหลักการ ดังนี้ 
       (๒ .๑) การปฏิ บัติการระยะ ๒๔ ช่ัวโมงแรก  เนนการคนหาผู รอดชีวิต                 
การรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ น้ําดื่ม อาหารปรุงสําเร็จ เสื้อผา ฯลฯ 
        (๒.๒)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ช่ัวโมง (๑-๒ วัน) เนนการคนหาผูรอดชีวิต 
และทรัพยสิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ําด่ืม ยารักษา
โรค เครื่องครัว 
       (๒.๓ )  การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ช่ัวโมง ( ๒-๓ วัน) เนนการคนหาผูรอดชีวิต 
การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะหเบื้องตน เงินชดเชย การคนหาทรัพยสินและ
ขอมูลการใหความชวยเหลือ ฯลฯ 



แผนปฏิบตัิการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.เชิงชุม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนา ๓๔ 

 

        (๒.๔)  การปฏิ บัติการคนหาหลังระยะ ๗๒ ช่ัวโมงข้ึนไป (หลัง ๓ วัน 
ข้ึนไป) ใหพิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการคนหาระยะ ๑ – ๓ วันแรก โดยเนนการชวยเหลือชีวิตคนกอน ตาม
ดวยทรัพยสิน พรอมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานใหครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกําลังพลเพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง  ฯลฯ 
    ๔.๓.3 การควบคุมสถานการณและการเผชิญเหตุ 
           ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม ไดวางแผนการเผชิญเหตุสา
ธารณภัยท่ีเกิดข้ึนอยางเปนระบบ โดยกําหนดโครงสรางองคกร ขอมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม 
การสั่งการ และการใชแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือใหการจัดการในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ดังนี้ 
  (๑) การรับแจงเหตุและการรายงาน 
                                    ใหผูรับผิดชอบจัดทํารายงานขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ท้ังดานสถานการณสาธารณภัย 
ดานการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ดานการใหความชวยเหลือ และดานอ่ืนๆ ท่ีจําเปน โดยคํานึงถึง
ความถูกตอง ชัดเจน รวดเร็ว โดยใหชุมชน/หมูบานสํารวจความเสียหายและความตองการเบื้องตนตามแบบ
รายงานเหตุดวนสาธารณภัย แลวรายงานตอศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม 
  (๒) การประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

(๒.๑) นําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน     
(๒.๒) กําหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางท่ีดีท่ีสุดและมีความเสี่ยงนอยท่ีสุด 

       (๒.๓) มีการคาดการณเพ่ิมเติมในเรื่องปจจัยความเสี่ยงท่ีเพ่ิมข้ึน การขอรับการ
สนับสนุนเพ่ิมเติม 
       (๒.๔) การจัดการขอมูล ใหหัวหนาทีมเปนผูนําในการสอบถามสํารวจขอมูล
สถานท่ี สิ่งท่ีเปนอันตรายตอนักกูภัย พรอมท้ังบันทึกวัน เวลา ชื่อท่ีอยูผู ใหขอมูล และรายงานขอมูล           
ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม ทราบ มีการบรรยายสรุปใหลูกทีมทราบ กําหนด
พ้ืนท่ีอันตราย พ้ืนท่ีปฏิบัติการ พ้ืนท่ีปลอดภัย รวมท้ังตัดระบบตางๆ ไดแก แกส ไฟฟา ประปา เปนตน ซ่ึงเปน
อันตรายตอนักกูภัย 
   (๒.๕) การสั่งการ ผูสั่งการตองเปนคนเดียวท่ีสามารถชี้แจงการปฏิบัติได การสั่ง
การตองชัดเจน ไมคลุมเครือ มีความม่ันใจและเด็ดขาด หัวหนาหนวยหรือผูควบคุมชุดปฏิบัติการตองรายงานตัว  
ตอผูอยูในเหตุการณ และตอผูบัญชาการเหตุการณ ณ จุดเกิดเหตุ ท้ังกอนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 
 (๒.๖) การรวบรวมขอมูล ไดแก ปญหาอุปสรรคขอขัดของ สาเหตุของการเกิด
เหตุการณ ผลการปฏิบัติ รวมท้ังแนวทางการแกไขและนําขอเสนอแนะมาวิเคราะห 
    (๔) การคนหาและชวยชีวิต 
        - กําหนดเขตและกันเขตพ้ืนท่ีประสบภัย หามไมใหผูท่ีไมมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ
เขาพ้ืนท่ีประสบภัย 
        - สนธิกําลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใชหนวย         
กูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย พรอมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ท่ีจําเปนในการกูชีพกูภัย 
        - กรณีมีสถานการณรุนแรง ควรจดัหาอุปกรณท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงมาใชในการกูภัย 
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ตารางท่ี ๔-๑ :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยขององคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม 

ลําดับท่ี การปฏิบัต ิ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

๑ จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน (ตามขอ ๔.๑) สวนอํานวยการ โทรศัพท/โทรสาร 
 042-704697 
ปลัด อบต.เชิงชุม 
088-5606490 

๒ รับแจงเหตุและรายงานสถานการณ 
  จัดเตรียมเจาหนาท่ีเพ่ือรับแจงเหตุและรายงานสถานการณใหกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม และกอง
อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอทราบเพ่ือจะไดเสนอ ผูวา
ราชการจังหวัด/ผูอํานวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสา
ธารณ ภั ย  แ ล ะป ระกาศ เขต พ้ื น ท่ี ก าร ให ค วาม ช ว ย เห ลื อ ฯ  ต อ ไป            
จนกวาสถานการณสิ้นสุด 

สวนอํานวยการ จพง.ธุรการ 
093-3500625 
ผช.จพง.ธุรการ 
063-0295717 

๓ ออกสํารวจพ้ืนท่ีและประเมินสถานการณ 
จัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วเขาสํารวจพ้ืนท่ีและประเมินสถานการณ เพ่ือวางแผนรับมือ
กับสถานการณภัย 

สวนอํานวยการ หัวหนาสํานักปลัด 
092-8676181 
 

๔ ประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน 
  วิเคราะหและประเมินสถานการณการเกิดสาธารณภัยเพ่ือการตัดสินใจ
แกปญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พ้ืนท่ีและ
ประชาชนผูท่ีจะไดรับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของพ้ืนท่ี
ในการรับภัย แนวโนมการเกิดภัยซํ้าข้ึนอีก ภัยท่ีตามมา รวมถึงภัยท่ีมีความ
ซับซอน เพ่ือกําหนดแนวทางการตอบโตและการแจงเตือนภัย 

สวนอํานวยการ ปลัด อบต. 
088-5606490 

๕  บริหารจัดการขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉินอยางถูกตอง ชัดเจน และเปนระบบ  สวนอํานวยการ ปลัด อบต. 
088-5606490 

๖  แจงเตือนประชาชน 
  (๑) ตรวจสอบขอมูลยืนยันความถูกตองของการเกิดสาธารณภัยจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของทุกแหลง กอนแจงเตือนผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด  
  (๒) ดําเนินการแจงเตือนภัยไปยังชุมชนพ้ืนท่ีประสบภัยและพ้ืนท่ีขางเคียง 
โดยสื่อ ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณเตือนภัยท่ีมีอยูของชุมชน เชน วิทยุ
ชุมชน หอกระจายขาว หอเตือนภัย โทรโขง เปนตน 
  (๓) ขอมูลการแจงเตือนภัยตองชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย บง
บอกถึงอันตรายท่ีกําลังจะเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสิน วิธีการปฏิบัติของ 
ประชาชน รวมท้ังวิธีการแจงเหตุ โดยตองแจงเตือนจนกวาสถานการณภัย จะ
สิ้นสุด 
(๔) ในกรณีเกิดไฟฟาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัย ไมสามารถ
ใชได ใหใชสัญลักษณการเตือนภัย เชน ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอ่ืนท่ีไดมี

สวนอํานวยการ จนท.วิเคราะห 
086-2233933 
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ลําดับท่ี การปฏิบัต ิ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

การซักซอมความเขาใจกับประชาชนไวแลว เปนตน 
๗ อพยพผูประสบภัย  

กรณีเม่ือเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ี และมีผูอยูอาศัยในพ้ืนท่ีนั้นจะ
เกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเทาท่ีจําเปนแกการปองกันและบรรเทา   สา
ธารณภัย พรอมท้ังรายงานผูอํานวยการทองถ่ิน ผูอํานวยการอําเภอ ตามลําดับ 
รายละเอียดปรากฏตาม ขอ ๔.๗ 

สวนปฏิบัติการ รองนายกฯคนท่ี๑ 
087-9167405 
เจาพนักงานปองกันฯ 
086-4510968 

๘ กําหนดพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  
เปนพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการจัดตั้งข้ึนเพ่ือใชเปนสถานท่ีจัดเก็บและพักรอชั่วคราว
ของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)   ท่ีไดมา
และพรอมใช เพ่ือรอการสั่งใชทรัพยากร  

สวนปฏิบัติการ ผอ.กองชาง 
081-0598342 

๙ ระดมทรัพยากรเขาสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
  (๑) ระดมทรัพยากร ท้ังกําลังคน วัสดุอุปกณ เครื่องมือ เครื่องจักร มายังจุด
รวบรวมทรัพยากรเพ่ือรอรับการมอบหมายภารกิจ ใหพรอมใชตลอด ๒๔ 
ชั่วโมง เพ่ือรอการสั่งใชเขาสนับสนุนการปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย 
  (๒) ระดมทรัพยากรเขาพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พรอมท้ัง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และ
พลังงาน เพ่ือจัดการสาธารณภัย 

สวนสนับสนุน นายชางอาวุโส 
062-2584218 
ผูชวยชางโยธา 
081-0471576 

๑๐ กําหนดและแบงโซนพ้ืนท่ีในการสนับสนุนการเผชิญเหต ุ 
ออกเปน ๔ โซน ประกอบดวย      
โซนท่ี ๑ ประกอบดวย หมู ๒,๓,๘,๑๐ มีผูใหญบานหมู  ๒ รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
โซนท่ี ๒ ประกอบดวย หมู ๗  มีกํานันบานหมู ๗ รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
โซนท่ี ๓ ประกอบดวย หมู ๑,๙ มีผูใหญบานหมู ๙ รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
โซนท่ี ๔ ประกอบดวย หมู ๔,๕,๖ มีผูใหญบานหมู ๔ รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพ้ืนท่ีไดตามสถานการณและขนาดของพ้ืนท่ี 

สวนอํานวยการ ผูใหญบาน หมูท่ี 2 
091-0645396 
ผูใหญบาน หมู ๗ 
086-0003266 
ผูใหญบาน หมูท่ี ๙ 
098-6122501 
ผูใหญบาน หมูท่ี ๔ 
090-3905994 

๑๑ จัดชุดปฏิบัติการเคล่ือนท่ีเร็วเขาปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
  สั่งใหหนวยกูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย เพ่ือควบคุม
สถานการณไมใหลุกลามขยายตัวใหเจาหนาท่ี เจาพนักงาน และอาสาสมัคร
ตางๆ ท่ีมารวมปฏิบัติงานเขารายงานตัวท่ีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการ
บริหารสวนตําบลเชิงชุม กอนรับมอบภารกิจและพ้ืนท่ีรับผิดชอบไปปฏิบัติ 
รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณในการเขาสนับสนุนจัดการสาธารณภัย 

สวนปฏิบัติการ เจาพนักงานปองกันฯ 
086-4510968 
ประธาน อปพร. 
082-8143103 

๑๒ การเผชิญเหตุ 
 (๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ช่ัวโมงแรก ใหความสําคัญในการคนหา
ผูรอดชีวิตเปนลําดับแรก ตอดวยการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

 (๑.๑) กําหนดเขตและกันเขตพ้ืนท่ีประสบภัย หามมิใหผูท่ีไมมีหนาท่ีและ

สวนปฏิบัติการ 
 

เจาพนักงานปองกันฯ 
086-4510968 
ประธาน อปพร. 
082-8143103 
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ลําดับท่ี การปฏิบัต ิ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

ความรับผิดชอบท่ีเก่ียวของเขาพ้ืนท่ีประสบภัยโดยเด็ดขาด 
 (๑.๒) สนธิกําลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว ดังนี้ 
         (๑.๒.๑) สั่งการใหหนวยกูชีพกูภัยท่ีมีศักยภาพเขาปฏิบัติงาน  ใน

พ้ืนท่ีประสบภัย 
         (๑.๒.๒) สั่งการใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร  ท่ี

จําเปนในการกูชีพกูภัย เขาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัย 
         (๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตวเลี้ยงตามความจําเปนของ

สถานการณภัย 
                (๑.๒.๔) กรณีพ้ืนท่ีใดเปนพ้ืนท่ีวิกฤต ไมสามารถเขาพ้ืนท่ี     โดย
ทางรถยนตหรือทางเรือได ใหประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอรจาก
หนวยงานทหารหรือตํารวจใน พ้ืนท่ี  หรือ พ้ืน ท่ีใกล เคียงเพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัยอยางเรงดวน 
                (๑.๒.๕) จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราวแกผูประสบภัยท่ีบานเรือน
เสียหายอยางเรงดวนเปนลําดับแรก และจัดระเบียบศูนยพักพิงชั่วคราว พรอม
ท้ังลงทะเบียนผูอพยพ 
                (๑.๒.๖) ระดมกําลังแพทยและพยาบาลจากโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพประจําตําบลใกลเคียง เขาชวยปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัย 
                (๑.๒.๗) กรณี โครงสรางพ้ืนฐานไดรับความเสียหายให เรง
ซอมแซมเสนทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟา และประปา แลวแตกรณี   ให
สามารถใชการไดหรือจัดทําระบบสํารองเพ่ือใหชุดปฏิบัติการสามารถ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได 
                (๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพ้ืนฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารท่ีปรุงสําเร็จ น้ําดื่ม เครื่องยังชีพท่ีจําเปนใหแกประชาชนและเจาหนาท่ีท่ี
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัยใหเพียงพอและท่ัวถึง 
(๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ช่ัวโมง (๑ – ๒ วัน) ใหความสําคัญใน
การคนหาผูรอดชีวิตและทรัพยสิน การสืบหาญาติ การจัดตั้งศูนยพักพิง
ชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค 
เครื่องครัว ขอมูลสถานการณ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
        (๒.๑) สํารวจความตองการของผูประสบภัยในเบื้องตน เพ่ือกําหนด
มาตรการชวยเหลืออยางตอเนื่องในชวงระหวางเกิดภัยและจัดทําบัญชี    การ
ชวยเหลือผูประสบภัย 
        (๒.๒) จัดเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ  ท่ี
จําเปนมายังพ้ืนท่ีประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสํารองใหเพียงพอ 
        (๒.๓) จัดสงปจจัยสี่ ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต เชน อาหาร น้ําดื่ม 
เครื่องนุงหม และยารักษาโรค เปนตน มายังศูนยพักพิงชั่วคราว 
        (๒.๔) ตรวจสอบเสนทางคมนาคมท่ีไดรับความเสียหายจาก  สาธารณ

จนท.รพ.สต.บานนา
ขาม 
042-981168 
ผอ.รพ.สต.บานนาขาม 
089-8419864 
รพ.พระอาจารยฝน อา
จาโร 
042-779105 
สารวัตรใหญ สภ.ต.
สวาง 
089-4188825 
สภ.อ.พรรณานิคม 
042-779232 
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ลําดับท่ี การปฏิบัต ิ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

ภัย พรอมท้ังติดปายเตือน หรือวางแผนปดก้ันชองทางจราจร  ใหประชาชน
ผูใชเสนทางทราบ จัดเจาหนาท่ีตํารวจหรืออาสาสมัครอํานวยความสะดวก
การจราจรในจุดอันตราย 
        (๒.๕) รักษาความสงบเรียบรอยและจัดการจราจรในพ้ืนท่ีประสบภัย
และศูนยพักพิงชั่วคราว 
        (๒.๖) ต้ังศูนยขอมูลผูประสบภัย เพ่ือรวบรวมและเปนแหลงขอมูล   ใน
การติดตอประสานงานใหประชาชนสามารถสอบถามขอมูลผูบาดเจ็บและ
เสียชีวิตได 
  (๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ช่ัวโมง (๒ – ๓ วัน) ใหความสําคัญกับ
การคนหาผูรอดชีวิตอยางตอเนื่องจากปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมงแรก 
การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะหเบื้องตน 
อาหาร น้ําด่ืม ยารักษาโรค เงินชดเชย การคนหาทรัพยสิน และขอมูลการให
ความชวยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
        (๓.๑) กรณีมีผูเสียชีวิตจํานวนมากใหจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ เก็บ
รักษาศพในระยะแรก (วัดและตูแชศพ) พรอมท้ังใหหนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจ
ชันสูตรเบื้องตน บันทึกขอมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียมขอมูล
ท้ังหมดเพ่ือการตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล 
        (๓.๒) การจัดหนวยบริการประกันสังคมเคลื่อนท่ีและใหบริการทางการ
แพทย 
        (๓.๓)  การประเมินสถานการณภัยอยางใกลชิด ตลอดจนประสาน การ
ชวยเหลือ รับเรื่องราวรองทุกข ประสานรับขอมูลความเสียหายเบื้องตน ความ
ตองการเบื้องตน 
(๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ช่ัวโมง (๓ วัน) ข้ึนไป ใหพิจารณาสนับสนุน
การปฏิบัติการคนหาระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก (๑ วัน) เปนลําดับแรกกอน    การ
ปฏิบัติการคนหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) และการปฏิบัติการ
คนหาระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ตามลําดับ โดยเนนการชวยเหลือ
ชีวิตคนกอน ตามดวยทรัพยสิน พรอมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานใหครอบคลุม
และท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกําลังพลเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สวนปฏิบัติการ สภ.อ.พรรณานิคม 
042-779232 
อปพร./ฝายปกครอง 

๑๔ การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว (กรณีท่ีมีการอพยพ)  
รายละเอียดตามขอ ๔.๑๐  

สวนสนับสนุน รองนายกฯคนท่ี 2 
090-3425904 

๑๕ สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยและจัดสงปจจัยสี่ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต เชน 

สวนสนับสนุน กองคลัง 
085-4593992 
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ลําดับท่ี การปฏิบัต ิ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

อาหาร น้ําดื่ม และเครื่องนุงหม เปนตน ไปยังพ้ืนท่ีประสบภัย 
๑๖ การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือในชวงขณะเกิดภัย 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีสํารวจและจัดทําขอมูลความตองการของ
ผูประสบภัยในเบื้องตน และรายงานใหอําเภอเพ่ือประกอบการรองขอการ
สนับสนุน และนําไปกําหนดเปนมาตรการและแนวทางในการชวยเหลือ เชน ความ
ชวยเหลือ ดานอาหาร น้ําดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล เปนตน  

สวนอํานวยการ ปลัด อบต. 
088-506490 
หัวหนาสํานักปลัด 
อบต. 
092-8676181 

๑๗ จัดตั้งศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม (Joint Information Center : JIC)  
ทําหนาท่ีประสานขอมูลขาวสารสาธารณะท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม
การจัดการเหตุฉุกเฉิน และเปนศูนยท่ีอยูใกลชิดกับเหตุการณ สามารถเขาถึง
ขอมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสําหรับสื่อ
ขาวสารทุกประเภทท่ีไดรับการกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพ่ือกระจายขอมูล
ขาวสารให เกิดความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน และตอเนื่อง โดยให
เจาหนาท่ีขอมูลขาวสารสาธารณะเขามาอยูรวมกันใน ศูนยประสานขอมูลรวม 

ศูนยขอมูล
ประชาสัมพันธ

รวม 

จพง.ธุรการ 
093-3500625 
ผช.จพง.ธุรการ 
063-0295717 

๑๘ -  กรณีมีผูเสียชีวิตจํานวนมาก จัดใหมีการพิสูจนเอกลักษณบุคคลใหเปนไปตาม
อํานาจหนาท่ีการปฏิบัติของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และหรือ ตามบันทึก
ขอตกลงระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
- กําหนดให มีสถานท่ีรองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตูแชศพ) และการ
เคลื่อนยายศพ หรือนําศพไปตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคลตามระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียงของอยางเปนระบบ 

สวนปฏิบัติการ จนท.รพ.สต.บานนา
ขาม 
042-981168 
รพ.พระอาจารยฟน อา
จาโร 
042-779105 

๑๙ เม่ือสาธารณภัยท่ี เกิดข้ึนในพ้ืนท่ียุติแลว ใหผู อํานวยการทองถ่ินรายงาน
สถานการณสาธารณภัยใหผูอํานวยการอําเภอทราบ และเม่ือมีการประกาศหรือ
ยืนยันสถานการณสาธารณภัยในพ้ืนท่ียุติลงแลว ใหดําเนินการอพยพประชาชน
กลับท่ีตั้งอยางปลอดภยั 

สวนอํานวยการ โทรศัพท/โทรสาร 
โทร 0 427 04697 
ปลัด อบต. 
088-5606490 

๒๐ อพยพกลับ กรณีสถานการณสาธารณภัยยุติ เม่ือไดรับแจงขาวการยกเลิก
สถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนําชุมชนหรือกลุมผูนําอพยพรีบแจงผู
อพยพเพ่ือเตรียมความพรอมในการอพยพกลับไปสูท่ีอยูอาศัยตอไป โดยจัด
ระเบียบและลําดับกอนหลังการอพยพกลับ พรอมท้ังประสานงานกับเจาหนาท่ี
ท่ีดําเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

สวนปฏิบัติการ รองนายกฯคนท่ี ๑ 
087-9167405 
เจาพนักงานปองกันฯ 
086-4510968 
อปพร./ฝายปกครอง 

๒๑ หากสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซํ้าซอน เกินขีดความสามารถของ อปท. ใหรองขอขอรับการสนับสนุนจาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียงหรืออําเภอใหประสานขอรบัการสนับสนุน
จากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลบัวสวาง 
องคการบริหารสวนตําบลบะฮี เทศบาลตําบลพอกนอย และกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

สวนอํานวยการ โทรศัพท/โทรสาร 
โทร 0 427 04697 
ปลัด อบต. 
088-5606490 
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หมายเหตุ  :  การกําหนดสวนงานท่ีรับผิดชอบ ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของ
สถานการณภัย และสอดคลองกับบทบาทหนาท่ีภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน  โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุน
ของโครงสรางองคกรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  

   

    ๔.๔ การส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน 
   เตรียมความพรอมดานระบบและเครื่องมือสื่อสาร กอปภ. องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม 
มอบหมายใหงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนผูกํากับดูแลและใชงานความถ่ีวิทยุ 155.800 MHz เพ่ือใช
เปนความถ่ีวิทยุกลางสําหรับติดตอประสานงานระหวางหนวยงานของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 
สําหรับการประสานงาน  ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอ่ืนๆ ในภาวะปกติ และใน
ภาวะไมปกติ โดยกําหนดใหงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนผูควบคุมดูแลการใชงานภายในองคการ
บริหารสวนตําบลเชิงชุม 
   ๔.๔.๑ การปฏิบัติงานดานการส่ือสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
     (๑ ) จัดตั้ งศูนยสื่อสารและจัดให มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และ
ระบบสื่อสารอ่ืนๆ ท่ีจําเปนใหใชงานไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง ใหสามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกลาวกับหนวยงานอ่ืน
ไดตามปกติโดยเร็วอยางท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 
     (๒) ใชโครงขายสื่อสารทางโทรศัพท โทรสาร และวิทยุสื่อสารเปนหนวยงานหลัก 
     หนวยงานหลักท่ีวางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ไดแก งานธุรการ สํานักปลัด 
หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร 0 4270 4698 
  ๔.๔.๒ หนวยงานสนับสนุน ไดแก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี ช่ือหนวยงาน 

 

นามเรียกขาน ความถี่วิทยุ โทรศัพท โทรสาร หมายเหตุ 

1 อบต.บะฮี - - 042-704760 042-704760  

2 ทต.บัวสวาง - - 042-973016 042-973016  

3 ทต.บะหวา - - 042-704934 042-704934  
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แผนภาพท่ี ๔-๓ : ผังส่ือสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม 
  ๔.๕ การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน 
  เปนระบบและกระบวนการกระจายขอมูลขาวสารท่ีเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน ให
สวนราชการและประชาชนไดรับรูและเขาใจสถานการณ โดยผานชองทางการสื่อสารท่ีกําหนดไว เชน โทรทัศน 
วิทยุ หอกระจายขาว ฯลฯ และวิธีอ่ืนๆ เพ่ือใหประชาชนรับทราบ เขาใจในสถานการณท่ีถูกตองและลดความตื่น
ตระหนก โดยมอบใหฝายประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม เปนหนวยงานหลัก ดําเนินการ 
ดังนี้ 
  ๔.๕.๑ จัดตั้งศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม (Join Information Center : JIC) เพ่ือทําหนาท่ีประสาน
ขอมูลขาวสารสาธารณะ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเปนศูนยท่ีอยูใกลชิดกับ
เหตุการณ สามารถเขาถึงขอมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสําหรับสื่อ
ขาวสารทุกประเภทท่ีไดรับ การกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพ่ือกระจายขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว 
เปนปจจุบัน และตอเนื่อง โดยใหเจาหนาท่ีขอมูลขาวสารสาธารณะควรตองเขามาอยูรวมกันในศูนยประสาน
ขอมูลรวม 
  ๔.๕.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกตองของขอมูลการเกิดภัยจากกํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน 
อาสาสมัครแจงเตือนภัย กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป รวมท้ังหนวยงานท่ี
เก่ียวของกอนแจงเตือนภัยผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด 
  ๔.๕.๓ ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย เปนขอมูลท่ีบอก
ถึงอันตรายท่ีกําลังเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสิน อันไดแก ลักษณะ ขนาด จุดท่ีเกิดภัย รัศมีความเสียหายตามพ้ืนท่ี

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ประจําตําบลเชิงชมุ 

โทรศัพท  042-981168 
   สายดวน ๑๖๖๙ 

 
 

 

กองอํานวยการปองกันและ              
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอพรรณานิคม 

โทรศัพท 0 4277 9126 
โทรสาร 0 4277 9126 

กองอํานวยการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเชิง

ชุม 
โทรศัพท/โทรสาร 0 4270 4697   

 
 

การประปาสวนภูมภิาค 
สาขา สกลนคร 

โทรศัพท 042-730465 
 

กองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลตําบลบัวสวาง 

โทรศัพท 
042706232 

องคกรภาคเอกชน  
เมตตาธรรมมูลนิธิ

สกลนคร 
โทรศัพท 042-

711085 
 

กองอํานวยการปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดสกลนคร 
 โทรศัพท 0 4271 1771  
 โทรสาร  0 4271 1771 

 

การไฟฟาภูมิภาค 
สาขายอยพรรณานิคม 

โทรศัพท 0 4271 4961  
 

สถานีตํารวจภูธร 
พรรณานิคม 

โทรศัพท 0 4277 9232 
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การปกครอง ชวงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งข้ึนหรือไม และประชาชนตองปฏิบัติอยางไร หรือตองมีการ
อพยพหรือไม รวมท้ังวิธีการแจงเหตุ หมายเลขโทรศัพท และการสื่อสารอ่ืนๆ ไปยังชุมชนพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยและ
พ้ืนท่ีขางเคียง โดยสื่อ ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณการเตือนภัยท่ีมีอยูของชุมชน เชน วิทยุชุมชน               
หอกระจายขาว หอเตือนภัย โทรโขง เปนตน 
  ๔.๕.๔ จัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการใหขอมูลเทาท่ีจําเปนเก่ียวกับการดําเนินการของศูนย
ปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม บัญชาการเหตุการณแกสื่อมวลชน และประชาชน รวมท้ังรับ
ฟงขอคิดเห็น ขอมูล ขอเรียกรองของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณภัยหรือจากการปฏิบัติของ
เจาหนาท่ี 
  ๔.๕.๕ กรณีท่ีมีขาวเชิงลบ ใหแจงขอมูลขาวสาร และชี้แจงขอเท็จจริงใหสาธารณชนทราบ 

  ๔.๖ การอพยพ 
  เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ีใด และการอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีนั้น จะเปน
อันตราย ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (ผู
บัญชาการ ผูอํานวยการ และเจาพนักงานซ่ึงไดรับมอบหมาย) มีอํานาจสั่งอพยพผูซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีนั้นออกไปจาก
พ้ืนท่ีอยางเปนระเบียบ ท้ังนี้ ใหดําเนินการอพยพไมต่ํากวา ๑๒  ชั่วโมงกอนเกิดสาธารณภัย และจัดใหมีกําลัง
เจาหนาท่ีเขารักษาความสงบเรียบรอย เพ่ือปองกันทรัพยสินของประชาชน ใหผูนําชุมชนและหนวยงานปฏิบัติ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
   ๔.๖.๑ การตัดสินใจอพยพ 
        (๑) การตัดสินใจอพยพในเขตองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม กําหนดใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลเชิงชุม ในฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน เปนผูตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจาก
พ้ืนท่ีประสบภัย โดยมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม ในฐานะผูชวยผูอํานวยการทองถ่ิน เปนผูชวย 
     (๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพ้ืนท่ีหมูบาน กําหนดใหผูใหญบานแตละหมูบานควบคุม 
กํากับ ดูแล การอพยพประชาชนออกจากพ้ืนท่ีประสบภัย ตามคําสั่งของผูอํานวยการทองถ่ิน โดยมีสมาชิกสภา 
อบต.เชิงชุม เปนผูชวย ทุกข้ันตอนการปฏิบัติตองประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณไปยังนายกองคการ
บริหารสวนตําบลเชิงชุม ในฐานะผูอํานวยการทองถ่ินเบอรโทรศัพท 083-1409974 
  ๔.๖.๒ เม่ือไดรับขอมูลขาวสารแจงเตือน ประชาชนตองปฏิบัติตามขอสั่งการของผูอํานวยการ
ทองถ่ิน โดยเตรียมตัวไวใหพรอมสําหรับการอพยพ จัดเตรียมกระเปาท่ีมีของมีคา เงินสด เอกสารสําคัญ ของใช
จําเปนสวนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ําดื่ม เทาท่ีจําเปน รวมท้ังดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวใหอยูในความสงบ 
กอนออกจากบานเรือนใหนํากระเปาท่ีจัดเตรียมไวติดตัวไป ปดบานเรือนใหมิดชิดท่ีสุดเทาท่ีจะทําได และ
เดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจําชุมชนโดยเร็ว 
  ๔.๖.๓ หนวยอพยพ ตองศึกษาเสนทางท่ีจะเขาสูพ้ืนท่ีเปาหมาย และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะสําหรับการอพยพใหพรอมปฏิบัติหนาท่ีอยูตลอดเวลา รวมท้ังติดตอประสานงานกับผูนําชุมชนหรือ
ผูนําหมูบานทุกระยะ ประชาสัมพันธใหคําแนะนําในข้ันตอนการอพยพตอผูอพยพ พรอมท้ังจัดระเบียบและ
จัดแบงประเภทของบุคคลตามลําดับความเรงดวน เชน ผูปวยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี 
ตามลําดับ ซ่ึงเปนกลุมเปราะบาง และดําเนินการปฏิบัติตามข้ันตอนการอพยพท่ีกําหนดไว 
  ๔.๖.๔ จัดเจาหนาท่ีอาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบานเรือนของผูอพยพ และควรประสาน
เจาหนาท่ีตํารวจในทองท่ีเพ่ือจัดสงกําลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบานเรือนผูอพยพเปนระยะ 
แตถาสถานการณลอแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหนาท่ีโดยเด็ดขาด แตถาสามารถออกปฏิบัติภารกิจได
ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแลวควรนําขอมูลกลับมารายงานใหผูอพยพทราบโดยทันที เพ่ือปองกันมิให    ผูอพยพ
เกิดความกังวลตอความปลอดภัยในทรัพยสินของตน 
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  ๔.๖.๕ ใหหนวยงานอพยพอํานวยความสะดวกดานปจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ชวยเหลือผูบาดเจ็บ 
บริการอาหารและน้ําดื่ม การดูแลรักษาความสะอาดใหถูกสุขลักษณะ จัดเปนสัดสวนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จดัระบบการรับของบริจาคอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
  ๔.๖.๖ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเนื่องจากสื่อทุก
ชองทางรวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของ และนําขอมูลขาวสารดังกลาวแจงใหผูอพยพทราบทุกระยะ เพ่ือใหผูอพยพ
คลายความวิตกกังวล 

    ๔.๗ การบริหารจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว 
  การชวยเหลือผูประสบภัยท่ีอาศัยในศูนยพักพิงชั่วคราวในระยะตน และระยะกลางใหไดผลดี 
จําเปนตองคํานึงถึงสิ่งสําคัญ ไดแก 
  (๑) การดูแลดานความปลอดภัย 
  (๒) การจัดการดานสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเปนอยู ใหมีความสะดวก 
  (๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมปองกันโรคใหเปนไปอยางท่ัวถึง 
  (๔) การมีกิจกรรมฟนฟูสุขภาพจิตรวมกันเพ่ือทําใหมีสุขภาพจิตท่ีดี 
  (๕) การรวมกลุมเปนแหลงเดียวกันเพ่ือติดตอขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 

  ใหกองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กรณีเทศบาล) หรือสวน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กรณีองคการบริหารสวนตําบล) เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนยพักพิง
ชั่วคราว และประสานงานท่ีเก่ียวของในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ ระบบสื่อสาร ระบบ
สาธารณูปโภค รวมท้ังประสานงานกับกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและจังหวัดเพ่ือ
ประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว  โดยใหคํานึงถึงแนวทางท่ีในการชวยเหลือกลุมเปราะเปน
สําคัญ 
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  แผนภาพท่ี ๔-๔ : โครงสรางศูนยพักพิงช่ัวคราวองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม 

        ๔.๘ แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA) 
  กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม จะประเมิน
ความเสียหายและความตองการความชวยเหลือภายในพ้ืนท่ีประสบภัย โดยวิเคราะหผลกระทบจากความเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนจาก  สาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระทําทันทีภายหลังมีเหตุการณ
สาธารณภัยเกิดข้ึน โดยมากภายในสัปดาหแรกของการเกิดภัย เปนการประเมินแบบคราวๆ ในการใหความ
ชวยเหลือเบื้องตน เพ่ือใหทันตอความตองการในภาวะฉุกเฉิน ลําดับความสําคัญกอน – กลัง และรวบรวมขอมูล
ความตองการ สิ่งท่ีควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรท่ีจําเปนทุกๆ ดานท้ังผูประสบภัย โครงสรางพ้ืนฐาน 
สิ่งแวดลอม  

หัวหนา/ผูจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว 
(กํานัน / ผูใหญบาน / ประธานชุมชน) 

ฝายอํานวยการรวม 
(หัวหนาสวนราชการ เชน ประสานงาน / 

ประชาสมัพันธ / รักษาความสงบเรียบรอย) 

ฝายปฏิบัติการ 
 (หัวหนาฝายแตละฝาย  เชน บรรเทา
ทุกข / ฟนฟู / พยาบาลและสุขภาพ

อนามัย) 

บทบาทหนาท่ี 
๑. อํานวยการและบริหารจัดการตางๆ เชน 
จัดทําบัญชีรายช่ือผูประสบภัยของชุมชน
ประสานงานท้ังภายในและภายนอกศูนย  
พักพิงช่ัวคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจายอาหาร ระบบสุขาภิบาลและ
สุขภาพอนามัย เปนตน 
๒. จัดการพ้ืนท่ีของศูนยพักพิงช่ัวคราวของ
ชุมชนใหเปนระเบียบและเปนระบบ 
๓. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ  เครื่องใช ท่ี
จําเปนแกการดํารงชีวิตขณะท่ีอาศัยอยูใน
ศูนยพักพิงช่ัวคราว 
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบรอย 
๕. จัดพาหนะในการขนสง เชน สิ่ งของ 
ผู ป ว ย ใน ก รณี มี ผู เจ็ บ ป ว ย ต อ ง ไป ส ง
โรงพยาบาล เปนตน 
๖. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ /  
ผูท่ีเก่ียวของ 

บทบาทหนาท่ี 
๑. บรรเทาทุกขเบ้ืองตนดานปจจัยสี่ คือ 
ท่ีอยูอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม และยา
รักษาโรค 
๒. ชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยใหแก 
ผูประสบภัยในชุมชน/หมูบาน 
๓. ประสานกับผูประสบภัยท่ีตองการ
ความชวยเหลือ 
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  ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะดําเนินการทันที   เม่ือภาวะ
ฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออยางนอยภายใน ๒ สัปดาห หลังจากเกิดสาธารณภัย ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับการเขาถึงพ้ืนท่ีประสบ
ภัย เปนการระบุมูลคาความเสียหายทางกายภาพ โครงสรางทางสังคม ประมาณการดานการเงินและวัสดุอุปกรณ 
ท่ีจะตองใชในการใหความชวยเหลือและความตอเนื่อง ท้ังนี้ จําเปนจะตองใชผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาดําเนินการ
ประเมินความเสียหายและความตองการในแตละดาน 
        เม่ือประเมินความเสียหายและทราบความตองการความชวยเหลือแลว ใหนําขอมูล           
ท่ีไดมาทําการวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเองและจัดทํา
รายงานสรุปเสนอผูอํานวยการทองถ่ินเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดความเสมอภาคและท่ัวถึง  
รวมถึงการขอรับความตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติมจากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร 
น้ําดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่งปฏิกูล ความชวยเหลือดานสุขภาวะ ท่ีพักพิง อุปกรณยังชีพ เปนตน 

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

2ระยะท่ี 0 
2เตรียมความพรอม 

2ในการประเมิน 

2ระยะท่ี 1 ประเมินสถานการณและ 
2ผลกระทบเบ้ืองตน2: การประเมินแบบรวดเร็ว 

(rapid assessment) 

2ระยะท่ี 22 2ประเมินผลกระทบและการให 
2ความชวยเหลือบรรเทาทุกข2: การประเมินแบบ

ละเอียด(detailed assessment) 

2เตรียมความพรอม 2ชวยเหลือชีวิตและการบริการตอการฟนฟูท่ีจําเปน 

กอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย – 72 ชั่วโมง ภาวะฉุกเฉินสิน้สุดลง หรือภายใน 2 สัปดาห 

2ลักษณะการประเมิน 

0การเตรียมพรอมสาํหรับ

การประสานการประเมิน0 :  

การเตรียมขอมลูท่ัวไป  

(บทท่ี ๑) 

0การประเมินเบ้ืองตน 0 :เปนการประเมินแบบ
คราวๆ ในการใหความชวยเหลือเบ้ืองตน 
เพ่ือใหทันตอความตองการในภาวะฉุกเฉิน 
ลําดับความสําคัญกอน – กลัง และรวบรวม
ขอมูลความตองการ สิ่งท่ีควรปฏิบัติหลังจาก
เกิดภัย  ดานท้ังผูประสบภัย โครงสรางพ้ืนฐาน 
และสิ่งแวดลอม  

 

0ประเมินระยะเรงดวน 0 : เปนการระบุมูลคา

ความเสียหายทางกายภาพ โครงสรางทาง

สังคม ประมาณการดานการเงินและวัสดุ

อุปกรณ ท่ีจะตองใชในการใหความชวยเหลือ

และความตอเน่ือง ท้ังน้ี  จําเปนจะตองใช

ผูเช่ียวชาญในแตละสาขาดําเนินการประเมิน

ความเสียหายและความตองการในแตละดาน 

   
  ท้ังนี้  ตัวอยางแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ฐ (ตัวอยาง) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตน 
ระยะที่ ๑  (Initial Disaster Assessment Form) และตามภาคผนวก ฑ  (ตัวอยาง) แบบประเมินความ
เสียหายและความตองการ ระยะท่ี ๒ (Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA) 
  ๔.๙ การรับ-จายส่ิงของบริจาค 
         หากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เชิงชุม พิจารณาเห็นวา     มี
ความจําเปนตองจัดใหมีการรับบริจาคเงินหรือทรัพยสิน เพ่ือชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยใหดําเนินการ    ตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้ 
        (๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือ         
ผูประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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        (๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาดวยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใชของ
ศูนยรับบริจาคเพ่ือการสงเคราะหผูเดือดรอน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
        (๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
        (๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
              โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จายสิ่งของบริจาค ดังนี้ 
       ๔.๑๐.๑ จัดต้ังศูนยรับบริจาคเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย และกําหนดสถานท่ีเก็บรักษา
สิ่งของบริจาค 
       ๔.๑๐.๒  องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม หารือรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการ
กําหนดระเบียบ  การเก็บรักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานท่ีเก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธี
แจกจายเงินและสิ่งของบริจาค เพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพและเกิดประโยชนแกผูประสบสาธารณภัยอยางเสมอ
ภาค 
       ๔.๑๐.๓ จัดทําบัญชีการรับ-จาย สิ่งของบริจาคไวเปนหลักฐาน เพ่ือควบคุมระบบขอมูล  
ในการบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
       กรณีท่ีบุคคล หนวยงาน หรือองคกรใดจัดต้ังศูนยรับบริจาคเพ่ือชวยเหลือผูประสบ     
สาธารณภัย หากบุคคล หนวยงาน หรือองคกรนั้นไมไดรับมอบภารกิจใดๆ จากกองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม ใหบุคคล หนวยงาน หรือองคกรนั้นเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายในการขนยายและสงมอบสิ่งของบริจาค 

  ๔.๑๐ การยกเลิกสถานการณสาธารณภัย 
       (๑) ใหติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเนื่อง 
พรอมท้ังตรวจสอบขอมูลจากทุกแหลงจนแนใจ และมีการยืนยันความชัดเจนวาสถานการณคลี่คลายกลับสู  
ภาวะปกติแลว ใหผูอํานวยการทองถ่ินรายงานขอมูลใหผูอํานวยการอําเภอทราบ เพ่ือประกาศยุติสถานการณ  
สาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
       (๒) เม่ือไดรับการยืนยันอยางชัดเจนจากผูอํานวยการทองถ่ิน ใหประกาศยุติสถานการณ
วาสาธารณภัยไดสิ้นสุดลงแลว ใหแจงขอมูลดังกลาวใหผูอพยพทราบเพ่ือเตรียมพรอมในการอพยพกลับสูพ้ืนท่ี
อาศัยของตนเองตอไป 
       (๓) เม่ือยกเลิกหรือปดศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินของ อบต.เชิงชุม ใหสงมอบภารกิจท่ีตอง
ดําเนินการตอใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามภารกิจของหนวยงานนั้นตอไป เพ่ือความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน 
  ๔.๑๑ การอพยพกลับ 
        เม่ือประชาชนไดรับแจงขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนํา
ชุมชนหรือผูนํากลุมอพยพรีบแจงผูอพยพเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการอพยพกลับและรอรับการแจง       
จุดอพยพกลับ โดยการจัดระเบียบและลําดับกอนหลังของการอพยพกลับอยางเปนระบบไปสูพ้ืนท่ีอาศัยของ
ตนเอง พรอมท้ังประสานงานกับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

   ๔.๑๒ การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
       ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบล แบงประเภทของสวนราชการและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะอพยพมาอยูในพ้ืนท่ีปลอดภัยตามลําดับและความจําเปนเรงดวน พรอมท้ัง
กําหนดพ้ืนท่ีรองรับการอพยพสวนราชการ ครอบครัวสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวลวงหนา 
โดยการดําเนินการอพยพใหเปนไปตามแผนอพยพสวนราชการ เพ่ือใหสามารถบริการประชาชนไดตามปกติ                                                                                                                                                                                                                                                                             
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  ๔.๑๓ การรองขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง 
       (๑) ผ ูอํานวยการในเขตพ ื้นท่ีท่ีติดตอหรือใกล เคียงมีหน าท่ีสน ับสนุนการปองก ันและ
บรรเทาสาธารณภ ัยแกผ ูอํานวยการซ ึ่งรับผิดชอบในการปองก ันและบรรเทาสาธารณภ ัยท่ีเกิดข ึ้นในพ ื้นท่ี ติดตอ
หรือใกล เคียงน ั้น 
       (๒) กรณีผูอำนวยการทองถ่ินมีความจำเปนตองไดรับความชวยเหลือจาก เจาหนาท่ี
ของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐท่ีอยูนอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ ื้นท่ีของตน ใหแจงให
ผูอำนวยการอำเภอ หรือผ ูอำนวยการจ ังหว ัดแลวแตกรณีเพ่ือสั่งการโดยเร็วตอไป  
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บทท่ี ๕ 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

  การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟนฟู) เปนการดําเนินการภายหลังจากท่ีภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย
บรรเทาลง หรือไดผานพนไปแลว เพ่ือปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิถี        
ความเปนอยูของชุมชนท่ีประสบสาธารณภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม  
(Build Back Better and Safer) เปนไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและ
ปลอดภัยกวาเดิม (แผนภาพท่ี ๕-๑) โดยการนําเอาปจจัยตางๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขามาชวย
ในการฟ นฟู ซึ ่งหมายรวมถึงการซอมสราง (Reconstruction) และการฟ นสภาพ (Rehabilitation)          
โดยมีหลักการสําคัญของการฟนฟู ไดแก 

  การชวยเหลือผูประสบภัยใหสามารถชวยเหลือตนเองได เพ่ือใหการดํารงชีวิตกลับเขาสู
ภาวะปกติ โดยไมจําเปนตองพ่ึงพิงความชวยเหลือจากภายนอกแตเพียงอยางเดียว 

  ผูประสบภัยตองมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ     
มีสวนรวมในข้ันตอนตางๆ ท่ีจะดําเนินการ 

  พิจารณาความเส่ียงตอภัยในการฟนคืนสภาพและการสรางใหมเสมอ เพ่ือไมให
งบประมาณตองสูญเสียไปโดยเปลาประโยชนจากการเกิดสาธารณภัยครั้งตอไป 

 
แผนภาพท่ี ๕-๑ : วงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 

    กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม จะดําเนินการหลัง
เกิดภัย ดังนี้ 

  ๕.๑ สํารวจความตองการของผูประสบภัยและความเสียหายเบื้องตนภายในพ้ืนท่ีประสบภัย
จนถึงระดับครัวเรือน โดยวิเคราะหผลกระทบจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสาธารณภัยเพ่ือประเมินและ

สร้างใหม่ให้ดกีว่าและปลอดภยักว่าเดมิ 
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วิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเอง ความตองการความ
ชวยเหลือเพ่ิมเติมจากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร น้ําดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัย
และการกําจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน รวมท้ังจัดทําฐานขอมูล การสํารวจความเสียหาย เพ่ือเปนขอมูลในการฟนฟู
และกําหนดกรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 

         ๕.๑.๑ ชุมชน/หมูบาน สํารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณ  
ประโยชนตางๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมท้ังจัดทําฐานขอมูลการสํารวจความเสียหาย เพ่ือเปนขอมูลในการ
ฟนฟูและกําหนดกรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
         ๕.๑.๒ องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม สํารวจประเมินความจําเปนในการฟนฟู
ภายหลังการเกิด สาธารณภัย ดังนี้ 
         (๑) ขอมูลพ้ืนฐานดานชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
         (๒) ขอมูลดานความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน      
การชวยเหลือจากภายนอก 
         (๓) ขอมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความออนแอ 
หรือความลอแหลมตอสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
         ๕.๑.๓ สํารวจและประเมินความจําเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัย    
ควรสํารวจขอมูลดังตอไปนี้ 
         (๑) ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย เชน ดานอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช ท่ีพักพิง 
สุขภาพ สุขาภิบาล และสิ่งแวดลอมการประกอบอาชีพ และองคความรู (การชวยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) 
โดยใหคํานึงถึงการฟนฟูกลุมเปราะบาง (กลุมเด็ก สตรีมีครรภ คนชรา ผูปวย และผูพิการ) ท่ีไดรับผลกระทบ
จากสาธารณภัยเปนพิเศษ 
         (๒) ขอมูลการฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย เชน ท่ีอยูอาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล 
สิ่งกอสรางตางๆ การชลประทาน การขนสง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เปนตน 
         ๕.๑.๔ กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม 
จัดต้ังคณะทํางานประสานกับชุมชน/หมูบาน ใหตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การใหความชวยเหลือ 
และความตองการเบื้องตนของผูประสบภัยโดยเร็ว 
         ๕.๑.๕ ดําเนินการฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเสียหายในเบื้องตน โดยงบประมาณท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบ กรณีท่ีเกินขีดความสามารถใหขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
           ๕.๑ .๖  รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟ น ฟู ไปยั ง             
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและจังหวัด เพ่ือขอรับการสนับสนุนในการฟนฟู 
ซอมแซม และบูรณะโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับความเสียหาย (คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
อําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 
      การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ จะตองมีความเชื่อมโยงกับ
การตอบสนองความตองการของผูท่ีไดรับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคํานึงถึงปจจัยดานตางๆ เชน อายุ 
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ และผูพิการ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 ๕.๒ กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม  มี
แนวทางปฏิบัติ การฟนฟู  ดังนี ้

       ๑. องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม สํารวจประเมินความจําเปนในการฟนฟูหลังการเกิด
สาธารณภัย ดังนี้ 

   (๑.๑) ขอมูลพ้ืนฐานดานชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
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  (๑.๒) ขอมูลดานความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน        
การชวยเหลือจากภายนอก 

  (๑.๓) ขอมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความออนแอ    
หรือความลอแหลมตอสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 

๒. สํารวจและประเมินความจําเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัย ดังนี้ 
   (๒.๑) ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแตละดาน เชน ดานอาหาร 

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

   (2.๒) ขอมูลการฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแตละดาน เชน ท่ีอยูอาศัย 
การศึกษา การดูแลสุขภาพ สิ่งกอสรางตางๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนสง การสื่อสาร อุตสาหกรรม 
ระบบสุขาภิบาล เปนตน 

๓. องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม จัดทีมประเมินความเสียหายและความตองการ
ความชวยเหลือ  โดยประสานกับอําเภอพรรณานิคม และจังหวัดสกลนคร ใหตรวจสอบรายละเอียดความ
เสียหาย การใหความชวยเหลือและความตองการเบื้องตนของผูประสบภัยโดยเร็ว 

๔. ประสานการปฏิบัติกับอําเภอ ใหประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให เรงสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว            
เพ่ือพิจารณาชวยเหลือผูประสบภัยตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และรายงานผล   
การสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตอคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือพิจารณาดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัย 

๕. ในกรณีท่ีความเสียหายมีมูลคามากกวาวงเงินท่ีผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจอนุมัติ 
ใหสงเรื่องใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินชวยเหลือผูประสบภัย        
จากวงเงินงบกลางรายการสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนจากคณะรัฐมนตรี 

๖. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจําเปนในเบื้องตน ใหผูอํานวยการอําเภอ 
ผู อํ านวยการจั งหวัด  ผู อํ านวยการกลาง ผู บัญ ชาการป องกันและบรรเทาสาธารณ ภั ยแห งชาติ                  
และนายกรัฐมนตรีทราบตามลําดับ 

๕.๒.๑ การฟนฟูระยะส้ัน 
        เปนการดําเนินการตอเนื่องจากการคนหา การบรรเทา และการชวยเหลือไดยุติลง 

เพ่ือสนองความตองการท่ีจําเปนของผูประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะ
เรงดวนหรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการดานการรักษาความปลอดภัยไมใหเกิดอันตรายหรือสาธารณภัย 
ซํ้าข้ึนอีก การประเมินความเสียหายของโครงสรางพ้ืนฐาน การจัดเตรียมท่ีพักอาศัยชั่วคราว และการใหบริการ
สาธารณะ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) การสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัยในเบ้ืองตน 
   เปนการฟนฟูดานสมรรถภาพทางกายใหแกผูประสบภัย เชน การตรวจรักษา 

ปองกันควบคุมโรค และการฟนฟูความแข็งแรงทางรางกาย เปนตน รวมถึงการฟนฟูดานสภาพจิตใจและ     
จิตสังคมของผูไดรับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุนและชวยเหลือใหเกิดการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง        
ตามความจําเปน โดยใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลวังยาง เปนหนวยงายหลัก    และมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้  

 (๑.๑) การชวยเหลือและสงเคราะหผูประสบภัย 
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           - แจงใหชุมชน/หมูบาน สํารวจตรวจสอบขอมูลผูประสบภัยและ
ความเสียหาย เพ่ือใหความชวยเหลือตางๆ ตรงกับขอเท็จจริงตลอดจนสงผูประสบภัยกลับภูมิลําเนา 

           - ให มีการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และองคกร
ภาคเอกชนในการสงเคราะหผูประสบภัยใหเปนไปอยางมีระบบ รวดเร็ว ท่ัวถึง และหลีกเลี่ยงความซํ้าซอน    
ในการสงเคราะหผูประสบภัย 

           - ใหชุมชน/หมูบาน จัดทําบัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสิน    
ท่ีเสียหายไวเปนหลักฐานเพ่ือการสงเคราะหผูประสบภัย พรอมท้ังออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไวเปน
หลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู 

           - จัดใหมีการรักษาพยาบาลแกผูประสบภัยอยางตอเนื่องจนกวา    
จะหายกลับมาดํารงชีวิตไดตามปกติ รวมท้ังจัดการท่ีพักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแกผูประสบภัย   
ในกรณีท่ีตองอพยพจากพ้ืนท่ีอันตราย 

           - ใหการสงเคราะหแกครอบครัวของผูท่ีประสบภัยอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะในกรณีท่ีผูเปนหัวหนาครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไมสามารถประกอบอาชีพตอไปได     
โดยการใหทุนการศึกษาแกบุตรของผูประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพใหแก
บุคคลในครอบครวั 

           - เลี้ยงดูผูประสบภัยท่ีไมสามารถชวยตัวเองไดในระยะแรก เชน 
ดูแลเด็กกําพรา นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผูสูงอายุท่ีประสบภัย 

   (๑.๒) การปองกัน เฝาระวัง และควบคุมโรคระบาด ท้ังคนและสัตว 
   (๑.๓) ประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางขวัญและกําลังใจของประชาชนใหคืนสู

สภาพปกติโดยเร็ว 
   (๑.๔) รายงานขาวและประชาสัมพันธขาวสารตอสาธารณชนใหทราบ

สถานการณเปนระยะๆ 
       (๒) การฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย 
   เปนการบูรณะท่ีอยูอาศัย โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ท่ีไดรับความเสียหายจาก

เหตุการณ สาธารณ ภัยให กลับสู สภาพ ท่ีสามารถใช งานได  ท้ั งนี้  ควรใหความสํ าคัญ กับการฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยตามความเหมาะสมกับสถานการณและการใชงาน หากการบูรณะ
โครงสรางและสิ่งกอสรางหรือการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีตองฟนฟูใหดีกวาเดิม อาจตองใช
เวลาและงบประมาณในการฟนฟู ควรกําหนดแผนงานไวในการฟนฟูระยะยาวตอไป และการฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย
ในระยะเริ่มตนใหปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๒.๑) ทําความสะอาดบานเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน ในพ้ืนท่ี
ประสบภัย และขนยายขยะมูลฝอย 

   (๒.๒) ใหองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม ท่ีเกิดเหตุ ดําเนินการฟนฟูพ้ืนท่ี
ประสบภัย  ปรับสภาพภูมิทัศน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ 

   (๒.๓) กรณีท่ีเกินขีดความสามารถขององคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม ให
หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงสรางพ้ืนฐานนั้นๆ ดําเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการท่ีไดรับความ
เสียหาย ดังนี้ 

           - ทางหลวงแผนดินและเสนทางคมนาคม 
 ดําเนินการโดยแขวงทางหลวงสกลนคร  และแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 

           - ระบบไฟฟา 
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    ดําเนินการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร และการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย 

           - ระบบประปา 
  ดําเนินการโดยการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร 
   (๒.๔) ใหรื้อถอนซากปรักหักพัง และซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสราง

พ้ืนฐานและอาคารบานเรือนของผูประสบภัย เพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพไดตอไป 
   (๒.๕) ซอมแซมสถานท่ีราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน 

สถานท่ีราชการ สถานท่ีทองเท่ียว และสาธารณูปโภคตางๆ ใหกลับมาใชงานไดดังเดิม 
   (๒.๖) พ้ืนท่ีประสบภัย เชน การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบ     

ความแข็งแรงของอาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหลงน้ําอุปโภคบริโภค การจัดทําภูมิทัศน 
ดําเนินการโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร สํานักชลประทานท่ี 5 โครงการชลประทาน
จังหวัดสกลนคร องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

๕.๒.๒ การฟนฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
        (๑) การฟนฟูระยะกลางเปนการดําเนินการตอเนื่องโดยการประสานและ

สนับสนุนชุมชนท่ีประสบภัย ฟนฟู หรือสรางสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตข้ึนใหม การฟนฟูเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม รวมท้ังสภาพรางกาย จิตใจ และสังคมของผูประสบภัย โดยใหปฏิบัติ ดังนี้ 

           - การฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต เชน ประปา 
ไฟฟา ระบบโทรคมนาคม เปนตน 

           - การฟนฟูและเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 
               สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม เปนหนวยหลักในการฟนฟู

และเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ท้ังนี้ ใหสามารถรวมมือกับภาคเอกชน  
        (๒) สําหรับการฟนฟูระยะยาว เปนการดําเนินการตอเนื่องจากระยะกลาง    

ซ่ึงอาจใชเวลาหลายเดือนหรือหลายปนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุงเนนการกลับสูสภาวะปกติ หรือใหดี
ยิ่งข้ึนกวาเดิม โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของทําการสํารวจและจัดทําแผนโครงการ เพ่ีอวางแผนการฟนฟูพ้ืนท่ีเกิดภัย 
ใหสามารถรองรับสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

          - สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม เปนหนวยหลักในการ
วางแผนและดําเนินกิจกรรมฟนฟูชุมชนรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมี
สวนรวมกับชุมชน เพ่ือใหมีความพรอมรับมือและฟนกลับอยางรวดเร็ว เปนการดําเนินงานฟนฟูท่ีตอเนื่องจาก
การบรรเทาภัยท่ีเกิดข้ึน  การใหความชวยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟนฟู การระบุและติดตามการแกไข
ความขัดแยงและการลดความแตกตาง การประยุกตใชหลักการพัฒนาอยางยั่งยืนในการวางแผน และการ
กําหนดการประสานความตองการท่ียังไมไดรับการชวยเหลือ 

            - กองชาง องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม เปนหนวยหลักในการวางแผน
และดําเนินใหมีการบูรณะและการกอสรางท่ีอยูอาศัยท่ีถูกทําลายและไดรับความเสียหายใหมหรือพัฒนาท่ีอยู
อาศัยถาวร เพ่ือเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยท่ีจะรองรับ โดยชุมชนมีสวนในการ
เสริมสรางความถาวรยั่งยืนและความตานทานตอสาธารณภัยของท่ีอยูอาศัย ท้ังนี้ การฟนฟูท่ีอยูอาศัยมุงท่ีจะ
แกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยใหผูประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพ่ือปองกันและลดผลกระทบตอสาธารณภัย
ท่ีจะเกิดข้ึนอีก 

            - สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม เปนหนวยหลักในการ
วางแผนและดําเนินปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและทรัพยสินทางประวัติศาสตรในการ
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ดําเนินงานตอบโตและฟนฟูท่ีเหมาะสม เพ่ือท่ีจะสงวน อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณ ใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือ
ดีกวาหรือปลอดภัยกวาเดิม  

๕.๒.๓ การฟนฟูดานตางๆ 
       (๑) ดานสุขภาพและการบริการสังคม 

        เปนการเสริมสรางความพรอมท่ีจะรับมือและการฟนกลับสูภาวะปกติไดอยาง
รวดเร็วของเทศบาลตําบลวังยาง ในการบริการดานสุขภาพและการบริการดานสังคมของบุคคลและชุมชน           
ท่ีประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย โดยใหโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพประจําตําบลเชิงชุม เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ 

       (๒) ดานท่ีอยูอาศัย 
          (๒.๑) บูรณะและกอสรางท่ีอยูอาศัยท่ีถูกทําลายและไดรับความเสียหายใหม

หรือพัฒนาท่ีอยูอาศัยถาวร เพ่ือเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยท่ีจะรองรับความตองการ
ของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

          (๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟนฟูท่ีอยูอาศัยมุงท่ีจะแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัย 
หลังการเกิดสาธารณภัย เพ่ือปองกันและลดผลกระทบตอสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนอีก กรณี ท่ีเกินขีด
ความสามารถใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงสรางพ้ืนฐานนั้นๆ ดําเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการ 
ท่ีไดรับความเสียหาย และขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือข้ึนไปตามลําดับ เชน งบประมาณของจังหวัด 
งบประมาณของกรม กระทรวง หนวยงานนอก ภาครัฐ องคกรระหวางประเทศ หรืองบกลาง 

       (๓) ดานสิ่งแวดลอม 
               (๓.๑) ขนยายขยะมูลฝอย แกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ 

  (๓.๒) วางแผนในการรักษาปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และทรัพยสินทางประวัติศาสตร อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิมตามท่ีชุมชนรองขอ 

          (๓.๓) ใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหนวยงาน
ภาคเอกชนท่ีเปนเครือขายใหสนับสนุนแผนงานและภารกิจสําคัญท่ีจะตองดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ     
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม ท่ีกําหนดวิธีการท่ีจะใชทรัพยากร
และสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองไดตรงความตองการของชุมชนและเพียงพอ 
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บทท่ี ๖ 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ขององคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม ไปสูการปฏิบัติ 
 ๖.๑ แนวทางการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 

องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม ไปสูการปฏิบัติ 
        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม 

พ.ศ. ๒๕๖๔   ไดจัดทําข้ึนโดยใชกรอบแนวคิดใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย ประกอบดวย การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรนาการการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน และการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการ
ความเสี่ยง  จากสาธารณภัย ซ่ึงการจะดําเนินการใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคตองอาศัยการบูรนาการจาก
ทุกภาคสวน ท้ังภาคราชการ พลเรือน ทหาร ตํารวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองคการสาธารณกุศล โดยมี
แนวทาง ดังนี้ 
ตารางท่ี ๖-๑ : แนวทางการดําเนินงานในการขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัติ 
 
ลําดับ

ท่ี 
การดําเนินการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

๑ ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับแผนปฏิบัติการในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รวมท้ังแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีอาจ
เกิดข้ึน  ในพ้ืนท่ีของตนเอง เพ่ือสรางความตระหนักใหกํานัน ผูใหญบาน 
อาสาสมัคร คนในชุมชน/ทองถ่ินไดรับรู รับทราบ เขาใจถึงระเบียบกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของกับสาธารณภัย และสรางการมีสวนรวมของ ภาคประชาชนและ
ภาคเอกชนในพ้ืนท่ี 

- อบต.เชิงชุม 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
การปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 

๒ จัดให มีการประชุมกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      
องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม อยางนอยทุก ๒ เดือน อยางตอเนื่อง เพ่ือใช
เปนกลไกและเวทีในการบูรนาการการทํางานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ตั้งแตภารกิจดานการปองกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพรอม 
การรวมวิเคราะหประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

- อบต.เชิงชุม 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
การปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

๓ มีสวนรวมกับอําเภอพรรณานิคม และจังหวัดสกลนคร อยางตอเนื่อง เพ่ือ
เชื่อมการทํางานอยางประสานสอดคลอง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นการดําเนินการกิจกรรม เชน รวมสํารวจประเมินวิเคราะห    พ้ืนท่ี
เสี่ยง ปจจัยเสี่ยงท่ีทําใหเกิดภัย เปนตน 

- อบต.เชิงชุม  
- สนง.ปภ.จว.สกลนคร  
- ศูนย ปภ. เขต 7 สกลนคร 

๔ การจัดทําแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม 
การรวมฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทา   สาธารณภัยระดับตางๆ เพ่ือทดสอบและฝกความชํานาญ
รวมกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

- อบต.เชิงชุม  
- สนง.ปภ.จว.สกลนคร  
- ศูนย ปภ. เขต 7 สกลนคร 

๕ จัดทําแผนงานโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน
ภารกิจ เชน งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุมจังหวัด สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความปลอดภัยในการ     ใช

- อบต.เชิงชุม 
- สนง.พช.จว. 
- ศูนย ปภ. เขต 7 
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ลําดับ
ท่ี 

การดําเนินการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

รถใชถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องคกรสาธารณกุศล    โดยให
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาต ิ

-จังหวัดสกลนคร 

๖ พิจารณาแผนงาน/โครงการท่ีไดมีการประเมินความเสี่ยงในพ้ืนท่ีท่ีมุงเนนการ
ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในภาพรวมอยางมีสวน
รวมแบบบูรนาการ ซ่ึงรัฐบาลไดใหความสําคัญกับการเตรียมพรอมแหงชาติ 
ประกอบกับใหมีความเชื่อมโยงและสงผลตอทิศทางการพัฒนาจังหวัดและ
กลุมจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   ตามภารกิจของ
อําเภอ/องคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุมจังหวัด โดยบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปจังหวัดและกลุมจังหวัด ท่ีเปนกรอบแผนงาน/โครงการใน
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดตอไป 

- อบต.เชิงชุม 
- สํานักงานจังหวัดสกลนคร 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
การปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 
 

๗ ใหความรูแกภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของท้ังดานวิชาการและการปฏิบัติ    สราง
องคความรูเพ่ือเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายท้ังระดับจังหวัด ระดับ
อําเภอ และระดับพ้ืนท่ี 

- อบต.เชิงชุม 
- สพป.สกลนคร 
- สพม.สกลนคร 

๘ สนับสนุน กํากับ ติดตาม ใหคําแนะนําในการจัดทําแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมูบาน เพ่ือเปนกรอบปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ีให
มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม 

- อบต.เชิงชุม 
 

๙ การติดตามและประเมินผล โดยการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆท้ัง
สวนกลางและระดับพ้ืนท่ี การกําหนดใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงานให
ผู อํานวยการจังหวัด เพ่ือรายงานผลตอไปยังผู อํานวยการกลางและ
ผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบเปนประจําทุกป รวมท้ังการติดตามและ
ประเมินผลการนําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม ไปสูการปฏิบัติ ในชวงกลางแผนและปลาย
แผน พรอมท้ังพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 
 

- อบต.เชิงชุม 
- สนง.ปภ.จ. สกลนคร 
- ศูนย ปภ. เขต 7 สกลนคร 
- สํานักงานจังหวัดสกลนคร 

 
๖.๒ การติดตามและประเมินผล 

          เปนกระบวนการดําเนินงานดานการกํากับควบคุม เพ่ือติดตามความกาวหนาของ
ภารกิจและหรือประเมินวาภารกิจสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม การติดตามประเมินผล โดยปกติ
จะตองกําหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพ่ือเปนเกณทในการพิเคราะหวาสถานการณท่ีตรวจสอบวัดไดนั้น
บรรลุหรือไมบรรลุเม่ือเทียบกับเกณทหรือดัชนีท่ีกําหนด ประโยชนของการติดตามประเมินผลไมเพียงแตชวยให
ทราบความกาวหนา และหรือความลาหลังของการดําเนินการ โดยใชดัชนีประเมินวาการดําเนินการใกล ถึง
เปาหมายท่ีกําหนดแคไหนเพียงไรแลว ยังสามารถชวยใหวิเคราะหเพ่ิมเติมใหทราบปจจัยเหตุแหงความสําเร็จ
และความลมเหลวดังกลาวได ทําใหเกิดประโยชนในการปรับปรุงแนวทางดําเนินการตอไปได 
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 ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 
         
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

       ๖.๒.๒ หนวยงานและภาคีเครือขายดําเนินการติดตามและประเมินผล 
        ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเชิง

ชุม เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสูการปฏิบัติ โดยให
จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมท่ีบรรลุผลตามเปาหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผล
กระทบ  การขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลใหผูอํานวยการอําเภอเพ่ือรายงานผลตอไป
ยังผูอํานวยการจังหวัด ผูอํานวยการกลางและผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบ เพ่ือนําไปสูการปรับปรุง   
แนวทางการดําเนินงานตอไป 

        การจัดทํารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม ไปสูการปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองตอเปาหมายการจัดการสาธารณภัย

กําหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสรางความเขาใจในสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม แนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสูการปฏิบัติ 
รวมท้ังแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แลวกําหนดประเด็นและตัวช้ีวัด การประเมิน
แหลงขอมูล     เพ่ือประกอบการวิเคราะหประเมินผลใหสะทอนกระบวนการดําเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ 

รวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผล ไดแก (๑) ขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจากการสํารวจภาคสนาม 
การระดมความคิดเห็น และอ่ืนๆ รวมท้ังควรกําหนดเปาหมายและพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลท่ีชัดเจนและ (๒) ขอมูล
ทุติยภูมิท่ีไดจากเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

ประเมินผลและวิเคราะหขอมลูตามหลักการท่ีกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัองคการบริหารสวน
ตําบลเชิงชุม กําหนดข้ึนมา 

จัดทํารายงานสรุปผลภาพรวม และขอเสนอแนะ 

นําเสนอรายงานสรปุผลใหผูบริหารระดับหนวยงานพิจารณาใหความเห็นชอบ 

นําผลการประเมินเสนอใหผูอํานวยการทองถ่ิน 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสีย่งจากสาธารณภยัสูแผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป 
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ขององคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม ใหมีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสูมาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนํา
ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการ
บริหารสวนตําบลเชิงชุม ตอไป 

 ๖.๓ 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 

       (๑) องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม เปนหนวยงานหลักในการประสานงานดาน
การศึกษา คนควา และการวิจัยและพัฒนาท่ีเก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับ
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําองคความรูและเทคโนโลยีมาพัฒนาและ
ประยุกตใชเพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม ใหเหมาะสม 

       (๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณสาธารณภัยสําคัญท่ีผานมาขององคการบริหารสวน
ตําบลเชิงชุม  เพ่ือใหทราบขอมูลขอเท็จจริงสําหรับไปประยุกตใชในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

       (๓) จัดทําสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสําคัญท่ีผานมา
ขององคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม  เพ่ือเปนประโยชนในการบริหารจัดการในอนาคต 

 ๖.๔  การทบทวนแผนปฏิบ ัต ิการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม 

       องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม ได ดําเนินการตามกระบวนการท่ีกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม พ.ศ. ๒๕๖๓ และไดมี
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณสาธารณภัยท่ีไมไดกําหนดไวในแผน หรือมีการวิจัย
และพัฒนา พบขอบกพรอง  หรือมีนวัตกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีทันสมัยและเหมาะสม ให 
องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดตามความเหมาะสมทุกป ตามพระราชบัญญัติปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ 
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