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บทนำ 
   
  ปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยของประเทศไทยทั้งที่เกิดจากเกิดจากธรรมชาติและการกระทำ
ของมนุษย์ มีปัจจัยหลักมาจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุจากธรรมชาติ  เช่น อุทกภัย ดินโคลนถล่ม 
แผ่นดินไหว พายุฤดูร้อน มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การตัดไม้
ทำลายป่า การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่จำกัด การขยายตัวของชุมชนเมือง และภาคอุตสาหกรรมที่ทำลาย
สิ่งแวดล้อม ทำให้สภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศแปรปรวน อากาศร้อนจัด และ
หนาวจัด  หรือมีฝนตกปริมาณมากเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหนักและแผ่นดินถล่ม ซึ่งสาธารณภัย
ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดทั้งสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ 
ประชาชน ชุนชน และของรัฐ 

   องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ มีหน้าทีใ่นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น โดยมี
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น และมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ช่วย
ผู้อำนวยการท้องถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น และ
ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามท่ีได้รับมอบหมายองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ 
จึงต้องมีการเตรียมพร้อมและรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จึงได้จัดทำ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบ รร เท าส าธ ารณ ภ ัยขอ ง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ             
พ.ศ.2564-2570 ขึ้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคล้อง
กับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564-2570 รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 และยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ และ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อำเภอ เพื่อให้การบริหารจัดการสาธารณภัยเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งระบบ และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และสร้างพื ้นที ่ให ้เป ็นท้องถิ ่นที ่ปลอดภัย  โดยให้
ความสำคัญกับหลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

  แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ          
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการดำเนินการช่วยเหลือให้แก่
หน่วยงานในระดับท้องถิ่นในกรณีเกิดสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือให้ประชาชนใน องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจาก
เหตุสาธารณภัย  



คำนำ 

สถานการณและแนวโนมสาธารณภัยของโลกและประเทศกำลังเผชิญกับปญหาที่มีลักษณะเชื่อมโยง

ซับซอน สงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินในวงกวาง และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำ

ใหเกิดภาวะลมฟาอากาศแปรปรวน ระดับน้ำทะเลของโลกสูงขึ้น เกิดภาวะแลงจัด พายุหมุน การกัดเซาะชายฝงทะเล 

อุทกภัยขนาดใหญ ดินโคลนถลม น้ำปาไหลหลาก โรคระบาด รวมทั้งการเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ เปนตน นอกจากนี้  

ยังมีภัยที่ไมอาจคาดการณได อาทิ แผนดินไหว สึนามิ ไฟปาและหมอกควัน ซึ่งลวนเปนสาธารณภัยที่จะตองเผชิญ         

ในปจจุบันและมีแนวโนมมากขึ้นในอนาคต อันสงผลกระทบทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชน และมีบทบาทภารกิจ   

ในการใหความชวยเหลือและบรรเทาภัยในลำดับแรกกอนที ่หนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือ 

ประกอบกับพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 20 กำหนดใหองคกรปกครอง   

สวนทองถิ ่นแหงพื ้นที ่มีหนาที ่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ ่นของตน โดยมีผู บริหารทองถิ่น          

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่นั ้นเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูอำนวยการทองถิ่น และแผนการปองกัน      

และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2564-2570 ไดกำหนดใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แหงพื้นที่ (องคการบริหารสวนตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา) ทำหนาที ่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกัน     

และบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นและเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โดยมี

ผูอำนวยการทองถิ่น เปนผูควบคุมและสั่งการเพื่อทำหนาที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกวาสถานการณจะกลับ

เขาสู ภาวะปกติ พรอมทั ้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครอง          

สวนทองถิ่น จึงถือเปนภารกิจสำคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะตองเตรียมความพรอมในการปองกัน      

และบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและใหความชวยเหลือผูประสบภัย 

ภายหลังจากสถานการณสิ้นสุดลง 

  ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยขึ้น  เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพรอม การแจงเตือนภัย และการดำเนินการชวยเหลือ

ใหแกหนวยงาน  ในระดับทองถิ่นรวมกับหนวยงานตางๆ ในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ขางเคียง ตั้งแตกอนเกิดภัย 

ขณะเกิดภัยและภายหลังเกิดภัย ถูกตองตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยอำเภอ พ.ศ. 2564-2570 แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. 2564-2570 และ

สอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2564-2570 และแผนตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ

ปองกันและลดความสูญเสียตอชีวิต และทรัพยสิน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ

ตอไป 

                   (นางภิรมย  สิตตหิรัญ) 

                          นายกองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ 

             วันที่.................................................. 
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   ของ อบต. บางโกระ 
 
 ภาคผนวก 

ก. คำยอ 
ข. ตัวอยางลักษณะภัย 
ค. นิยามศัพท 
ง. พ้ืนที่เสี่ยงภัยตางๆ 
จ. สถานท่ีสำคัญท่ีตองดูแลเปนพิเศษ 
ฉ-1 บัญชีรายชื่อบุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน 
ฉ-2 บัญชีรายชื่อองคการสาธารณกุศล หนวยงานเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 



 

               สารบัญ (ตอ) 

ฉ-3 บัญชีรายชื่อผูเช่ียวชาญดานสาธารณภัย 
  ฉ-4 บัญชีฐานขอมูลอาสาสมัคร (OTOS)ขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระ 

    ฉ-5 บัญชีฐานขอมูล อปพร. 

  ช     ขอมูลสถานีเตือนภัย หอเตือนภัย ปายเตือนภัย สัญญาณเตือนภัย และหอกระจายขาว 
  ซ  บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ฌ    ขอมูลบัญชีศักยภาพพ้ืนฐานทางดานสาธารณสขุ 
  ญ    บัญชียานพาหนะเพ่ือเตรียมการอพยพประชาชน 
  ฎ     บัญชีรายชื่อกลุมเปราะบาง  

  ฏ    บัญชีรายชื่อกลุมเปราะบางท่ีจะตองชวยเหลือ ขนยาย อพยพกอนเปนลำดับแรก 

  ฐ     ศูนยพักพิงชั่วคราว 

  ฑ-1  แผนผังการติดตอสื่อสารและขายวิทยุสื่อสาร 

  ฑ-2  หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน 
  ฒ  แบบคำสั่งตางๆ 
  ณ  แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 
  ภาคผนวก 
  ด  แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตนดานความตองการชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยพิบัติ ระยะที่ 1 
  ต  แบบประเมินความเสียหายและความตองการระยะที่ 2 

----------------------------------- 
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สวนที่ 1  

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 

1.1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

ในสมัยประมาณ พ.ศ.2484 สิ ้นสงครามโลกครั ้งที ่ 2 ตำบลบางโกระตกทอดเปนถิ ่นทุระกันดาร           

ในเนื้อที่ประมาณ 10,340 ไร เปนที่ราบลุมเหมาะแกการเกษตรเก่ียวกับการทำนา ขึ้นไป 

โบราณวัตถุ 

 มีรอยพระพุทธบาทจำลอง ประดิษฐในถ้ำบนควนบู 

 หมูที่ 1 พระอธิการทอง จันทมุนี เจาอาวาสวัดปุราณประดิษฐ (วัดบู) เปนแกนนำรวมกัน กับชาวบานหมู

ที่ 1 หมูที่ 4 พัฒนา เสนทางเดินจากบานบู-บานโคกเหรียง พรอมทั้งสรางศาลาพักคนเดินทางมาสราง     ที่บาน

ทุง ใชชื่อวา “บานทุงศาลา”มาจดบัดนี้ 

 หมูที่ 2 ในสมัยที่ขุนสนั่น จันทรสวาง (กำนัน) เปนแกนนำชาวบานหมูที่ 2 พัฒนาเสนทางเดินเรือทางน้ำ

จากบานบางโกระ-ผานบานประดู ถึงลำคลองทาเรือ เพราะลำคลองดังกลาวแคบ คดเคี้ยว จะทำใหเรือพายกระทบ

ก่ิงไมเสียงดัง โกรก โกรกๆและเกิดการรอนเสียงมาเปนโกระ จึงขนานนามบานนี้วา บานบางโกระจนบัดนี้ 

 หมูที่ 3 คำวาบานฉาง หมายถึงยุงฉาง ขนาดใหญสมัยโบราณมีพอคาจีนทำการคาขาย ทางน้ำ พายเรือ

บรรทุกสินคาจอดเทียบทา ที่หนาบานฉาง นำสินคาเดินขายจนหมด และพักคาง จากนั้นจึงทำนาปลูกขาว ไดขาว

มากไมมีท่ีเก็บ จึงสรางยุงฉางใสขาว โดยใหชาวบานทุกครัวนำขาวมาใสในฉาง เพ่ือแกปญหาการสงสวยขาวใหทาง

ราชการแตละปไมขาดราชการจึงแตงตั้งใหขาวจีนผูนั้นเปน ทานขุนพรหม และใหเรียกชื่อบานนี้วา “บานฉาง” 

 หมูที ่ 4 คำวา “บู” มาจากคำวา กุบูร ภาษามาลายูแปลวา เมืองนอย (เมืองหนาดาน) มีคาย คูสนาม

เพราะเปนซากปรากฏใหเห็นอยู ซึ่งแยกมาจากคลองบานดอน ไปคลองขวาง ที่ขอบคูทั้งสองขางมีไผหนามขึ้น 

สันนิษฐานวา นาจะเปนไมไผที่มนุษยปลูกไว มากกวาการงอกขึ้นมาเองโดยตรง แต (ไมปรากฏหลักฐานที่แนชัด)  

 บานกุบูรนี้ ภายหลังคำวากู  และตัว ร. นั้นหายไป เหลือไวแคคำวา บู ตัวเดียว จึงประกาศใหชาวบานให

ชาวบานทุกคน เรียกบานนี้วา บานบู มาจนบัดนี้ 

 หมูที่ 5 มาจากคำบอกเลาแตโบราณวา ชาวบานหมูท่ี 5 นี้ มเีกวียนบรรทุกขาวนำสง เปนสวยใหเจาเมือง

หนองจิก โดยสงมาเก็บที่ยุง ณ บานฉาง ระหวางเดินทางนั้นเปนหลุม เปนบอลอเกวียน ตกหลุมแตกหัก จึงคางคืน

ทำการซอมลอ รุงขึ้นวัวลากเกวียนตอไปจนถึง มอบขาวใหขุนพรหม พาเกวียนกลับหมูบาน และประกาศให

ชาวบานในหมูบานนี้เรียกชื่อบานวา “บานลอแตก”มาจนบัดนี้ 
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ที่ต้ังสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ 

หมูที่ 5 ตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี 94120 

หมายเลขโทรศัพท 073-432823 
 

 

1.1 ดานกายภาพ 

1.1.1 ลักษณะที่ต้ัง อาณาเขตและเขตปกครอง 

 องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ   ไดยกฐานะจากสภาตำบล      เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ  2540   

อยูหางจากที่วาการอำเภอโคกโพธิ์  ประมาณ 4  กิโลเมตร   และหางจากจังหวัดปตตานีระยะทาง  25  กิโลเมตร 

 

      1.1.2 อาณาเขตและเขตปกครอง 

              อาณาเขตและอาณาเขตติดตอ  องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ  มีพื้นที่  16.55  ตาราง
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอดังนี้ 
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 ทิศเหนือ          จดตำบลทาเรือ อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี 

 ทิศตะวันออก   จดตำบลมะกรูด และตำบลนาเกตุ  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี 

 ทิศใต             จดตำบลโคกโพธิ์  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี   

 ทิศตะวันตก      จดตำบลทาเรือ และตำบลโคกโพธิ์   อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี 

  ตำบลบางโกระแบงเขตการปกครองออกเปน  5  หมูบาน  ไดแก 

 หมูที่  1 บานทุงศาลา  กำนันชื่อ นายจีรวัฒน  ชูศรี 

 หมูที่  2 บานบางโกระ  ผูใหญบานชื่อ นายปฏิพัทธ  หนักแดง 

 หมูที่  3 บานฉาง   ผูใหญบานชื่อ นายธนโชติ  สารพร 

 หมูที่  4 บานบู   ผูใหญบานชื่อ นายเด็ง  บาเหมสนิ 

 หมูที่  5 บานลอแตก  ผูใหญบานชื่อ นายบือราเฮง  มะสัน 

  ตำบลบางโกระ    มีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลุม มีลำคลอง  3 สาย  สภาพพื้นดินเปนดิน

ร วนปนทรายเหมาะแกการเพาะปลูก    ทำนา   เล ี ้ยงส ัตว   ทำสวน    ยางพารา   สภาพภูม ิอากาศ                      

มี 2 ฤดู   คือฤดูรอนกับฤดูฝน  โดยเฉพาะในชวงเดือนสิงหาคม  จะเริ ่มมีฝนตกมากติดตอกันไปถึงเดือน

พฤศจิกายนและเดือนธันวาคมม 

1.1.3 ประชากร ศาสนา 

     จำนวนประชากร 

 องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ  มีประชากรท้ังสิ้น  2,694  คน  แยกเปนหญิง 1,398  คน  
ชาย   1,296  คน  มีจำนวนครัวเรือน 833  ครัวเรือน  ซึ่งสามารถแยกขอมูลจำนวนประชากรโดยการแบงตาม
ขอมูลเพศและหมูบานได  ดังนี้ ขอมูลเม่ือ 19 มีนาคม 2564 

 

จำนวนประชากร 

หมูบาน 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

หมู 1 ทุงศาลา 258 303 561 

หมู 2 บางโกระ 214 275 489 

หมู 3 ฉาง 154 184 338 

หมู 4  บ ู 306 281 587 

หมู 5 ลอแตก 364 370 734 

รวม 1,296 1,413 2,709 
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 * สถิติประชากรและบานขอมูล ณ วันที่  19 มีนาคม 2564 

 การศึกษา ศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 

1.จำนวนสถาบันการศึกษา  ในเขตองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ 

- โรงเรียนสังกัด  สพฐ.  2   แหง 
1. โรงเรียนวัดสุนทรวารี 
2. โรงเรียนบานลอแตก 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กอนวัยเรียน   1  แหง 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลบางโกระ 

2.   ศาสนสถาน 

 -     มัสยิด  จำนวน  2  แหง  คือ 

1. มัสยิดกูบูอัลฟาลาห ม.4  

2. และมัสยิดดารุลยันนะห ม.5 

 -     วัด จำนวน 2 แหง คือวัดปุราณประดิษฐ ม.4 และวัดสุนทรวารี ม.2 

3.  ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ วันสงกรานต วันลอยกระทง วันเมาลิด  เปนตน 

1.1.4 การประกอบอาชีพ 

ตำบลบางโกระ  มีประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก  อันมีสวนยางพาราและ
สวนผลไม มีการทำกสิกรรม และการเลี้ยงสัตวเพื่อยังชีพ สวนการคามีอยูในเขตชุมชน 
และองคการบริหารสวนตำบลบางโกระมีเสนทางคมนาคมท่ีสามารถติดตอชุมชนใกลเคียงท่ีสะดวก และมีศักยภาพ
ที่จะทำใหเปนชุมชนเมืองสามารถพ่ึงพาตัวเองไดจากรายไดขององคการบริหารสวน 
ตำบลในระดับหนึ่ง ลักษณะของชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลบางโกระจะอยูรวมกันเปนกลุมตามแนว
เสนทางคมนาคม  สำหรับ    แนวโนมของการขยายตัวของชุมชน  ยังคงกระจายอยูในรอบๆ ชุมชนเดิม 
 

จำนวนครัวเรือน 

หมูบาน จำนวนครัวเรือน (หลัง) 

หมู 1                        226 

หมู 2 201 

หมู 3 128 

หมู 4 133 

หมู 5 145 

รวม 833 
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การดำเนินการทางการเกษตร 

1 มีที่ดินทำกินของตนเอง และไมตองเชา    519  ครัวเรือน 

2 ครัวเรือนที่มีที่ดินทำกินของตนเอง แตตองเชาบางสวน  24  ครัวเรือน 

3 ครัวเรือนที่ไมมีที่ดินทำกินของตนเอง ตองเชาทั้งหมด  0  ครัวเรือน 

4 ในหมูบาน/ชุมชนมีพื้นที่รวม     10,407 ไร 

5 ประเภทเอกสารที่ดินของพื้นที่สวนใหญของหมูบาน  โฉนด 

 

6 พื้นที่ทั้งหมดของหมูบาน แยกตามเอกสารสิทธิ์ ดังนี้ 

        - โฉนด,น.ส.3,น.ส.3ก,น.ส.3ข,ใบจอง,ส.ค.1,ส.ค.2,ส.ค3,นค.3,กสน.5 10627   ไร 

    - ประกอบอาชีพเพาะปลูก     288  ครัวเรือน 

     -  ทำเกษตรปลอดสารพิษหรือเกษตรอินทรีย  188  ครัวเรือน 

7. การทำนา 

- มีพื้นที่ทำนาทั้งหมด     3,492  ไร 

- จำนวนครัวเรือนที่ทำนา    360  ครัวเรือน 

- ครัวเรือนสวนมากไดผลผลิตขาวเปลือกไรละ 1,970  กิโลกรัม 

8. การทำไร 

- มีพื้นที่ทำไรอายุสั้นทั้งหมด   62  ไร 

- จำนวนครัวเรือนที่ทำไรอายุสั้น   83  ครัวเรือน 

9. การทำสวนผลไม 

- มีพื้นที่ทำสวนผลไมทั้งหมด   30  ไร 

- จำนวนครัวเรือนที่ทำสวนผลไม   15  ครัวเรือน 

- ผลไมที่ปลูกเปนอันดับหนึ่งคือ   แตงโม 

10. การทำสวนผัก 

- มีพื้นที่ทำสวนผักทั้งหมด    24  ไร 

- จำนวนครัวเรือนที่ทำสวนผัก   12  ครัวเรือน 

- ผักที่ปลูกมากเปนอันดับหนึ่งคือ   ผักหนาม 

11. การทำสวนยาง 

- มีพื้นที่ทำสวนยางทั้งหมด    3,481  ไร 

- จำนวนครัวเรือนที่ทำสวนยาง   292  ครัวเรือน 

 12. การเลี้ยงสัตว 

- ครัวเรือนที่เลี้ยงวัวเนื้อเพ่ือขาย   135  ครัวเรือน 

-. ครัวเรือนที่เลี้ยงเปด-ไกเพื่อขาย   126  ครัวเรือน 
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การมีสวนรวมและความเขมแข็งของชุมชน 

1. การมีสวนรวมของชุมชน 

- มีสวนรวมทำกิจกรรมสาธารณะ  460 ครัวเรือน  

- เปนสมาชิกกลุมสหกรณ กองทุน  547 ครัวเรือน 

2. ภูมิปญญาทองถิ่น 

1.มีผูรู (ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาชาวบาน ปราชญชาวบาน) 

  - หมูท่ี 1    105 คน 

  - หมูท่ี 2  95 คน 

  - หมูท่ี 3 91 คน 

  - หมูท่ี 4 76 คน 

  - หมูท่ี 5  7 คน 

2. มีศูนยการเรียนรูชุมชน    10  แหง 

3. มีพ้ืนที่ทำการเกษตรทั้งหมด (เพาะปลูก/เลี้ยงสัตว) 6,779  ไร 

  1.1.5 เสนทางคมนาคม 

     การคมนาคม            

 -  ถนนสายเสถียรถาวร ผาน หมูท่ี 1,2,3  ระยะทาง  4 กิโลเมตร 

 -  ถนนลาดยางสายบางโกระ  -  บานหรั่ง  ผาน หมูที่  2,5   ตำบลบางโกระ 

 -  ถนนลาดยางสายบานบางโกระ  -  บานฉาง   ผานหมูที่  2,3 ตำบลบางโกระ 

 -  ถนนลาดยาง, หินคลุก  และลูกรัง  สายวัดสุนทรวารี  - เขตโคกอน ผานหมูที่  2 ตำบลบางโก

ระ 

 -  ถนนหินคลุกสายบานปลักน้ำขุน - หมูท่ี 4 ตำบลโคกโพธ์ิ ผานหมูท่ี 1      ตำบลบางโกระ 

   -  ถนนหินคลุกและลูกรังสาย บานมวงหลุง  - หมูท่ี 4 ตำบลโคกโพธิ์  ผานหมูท่ี  1 

ตำบลบางโกระ             

 -  ถนนลูกรังสายที่อานหนังสือพิมพ – ถนนเสถียรถาวร  ผานหมูที่ 3 ตำบลบางโกระ 

 -  ถนนหินคลุกสายสี่แยกบอกบ – วัดปุราณประดิษฐ  ผานหมูที่ 4,5               ตำบลบางโกระ 

 -  ถนนลาดยางสาย ถนนเสถียรถาวร  - วัดปุราณประดิษฐ  ผานหมูท่ี 4          ตำบลบางโกระ     

องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ สามารถเดินทางติดตอกับตำบลอ่ืนๆ ไดอยางสะดวก มี
ถนนลาดยาง  5 เสนทาง และเปนเขตติดตอกับเทศบาลโคกโพธิ์ ซึ่งมีเสนทางรถไฟ กั้นระหวางตำบลปา
บอน                 
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1.1.6  แหลงแมน้ำลำคลอง 

1 แหลงน้ำ 

1.1 บอน้ำตื้น สวนตัว  384 บอ  ใชการได 295 บอ 

1.2 บอน้ำตื่น สาธารณะ 6 บอ  ใชการได 4 บอ 

1.3 บอบาดาล สวนตัว  13 บอ  ใชการได 13 บอ 

1.4 บอบาดาล สาธารณะ 4 บอ  ใชการได 3 บอ 

2 น้ำประปาใช : มี 

3 ครัวเรือนมีน้ำกินน้ำใช     5 ครัวเรือน 

4 มีน้ำสะอาดดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป : 585 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 100 

5 มีน้ำใชเพียงพอตลอดป :411 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 100 

          แหลงน้ำที่สรางขึ้น 

  -   ฝาย  6  แหง 

   -   บอบาดาล  12  แหง 

        แหลงน้ำธรรมชาติ 

         -  ลำน้ำ   ลำหวย  3  สาย 

           การไฟฟาในเขตองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ 

  ในเขตองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ  มีจำนวนครัวเรือนที ่มีไฟฟาใช  จำนวน  646  
ครัวเรือน    และคาดวาจะขยายเขตไฟฟาไปใหทั่วถึงทุกครัวเรือน 
 

     การประปาในเขตองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ 
ประปาเปนของตนเองสวนหนึ่ง  อีกสวนหนึ่งอยูในความดูแลของคณะกรรมการหมูบาน 

     การใชที่ดิน 

     พ้ืนที่สวนใหญเปนพ้ืนท่ีประกอบการทางการเกษตร  ทำสวนยางพารา ทำนา ทำสวนผลไม และ
เลี้ยงสัตว โดยอยูในเขตองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ 

           เศรษฐกิจ 

 โครงสรางทางเศรษฐกิจ/รายไดประชากร  ในเขตองคการบริหารสวนตำบล 

บางโกระ 
    ประชากรในวัยทำงานชวงอายุ 18-60 ป  มีงานทำ  934  คน คิดเปนรอยละ  84.60 ของ
ประชากรชวงวัยเดียวกัน   การประกอบอาชีพของประชากรมีรายไดตอหัวโดยเฉลี่ยแลว 50,000 – 99,000  
บาท/ป 
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           ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  เขตองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ   เปนเขตติดตอกับเขตเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ มีหนวย

ตรวจตราเปนประจำตลอดกลางวัน และกลางคืน มีเวรยามฝายปกครองประสานการเฝาระวัง 

ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
      สภาพสิ่งแวดลอม 

  -  คุณภาพแหลงน้ำ  บางแหงมีสนิม  แมงกานีส ใชบริโภคไมได 

  -  อากาศ  อากาศอยูในเกณฑดี  เนื่องจากตำบลบางโกระ  ยังมีความแออัดของ 

แหลงชุมชนนอยและการใชยวดยานอยูในเกณฑปกติ รวมทั้งไมมีโรงงานอุตสาหกรรมอยูในเขตองคการบริหารสวน

ตำบลบางโกระ 

๑.๒ ประวัติการเกิดภัย 

 ๑.๒.๑ สถานการณสาธารณภัย 

           สถานการณสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ สวนใหญ

เกิดภัยจากอุทกภัย (พายุฤดูฝน) ท่ีเกิดภัยข้ึนบอยคร้ัง และจากสถานการณสาธารณภัยดังกลาว มักจะมีผูประสบภัย

ที่ไดรับผลกระทบตอทรัพยสิน และบานเรือนประชาชน 

 

 ๑.๒.๒ สถิติภัย 

          สถิติการเกิดสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระ (ประวัติการเกิดภัยเรียงตาม

ระดับความรุนแรงของภัยจากมาก ไปหานอย) 

สถานการณสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ที่สำคัญที่เกิดขึ้นและ

สรางความสูญเสียตอทรัพยสินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้ 

  (1) อุทกภัย/โคลนถลม 

เดือน ป 
ที่เกิดภัย 

จำนวนครั้งท่ี
เกิดภัย 

พ้ืนที่ประสบภัย 

(หมูที่/ชุมชน) 

จำนวน
ครัวเรือน 

ที่ประสบภัย  

เสียชีวิต 
(คน) 

สูญหาย 
(คน) 

 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลคา
ความ

เสียหาย 
(บาท) 

2559 - - - -  - - 

2560 1 ม.1 - ม.5 826 -  - 244,470 

2561 - - - -  - - 

2562 1 ม.1,ม.3 3 -    

2563 1  -  - - - -  
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 (2) วาตภัย 

วัน เดือน ป 

ที่เกิดภัย 
สาเหตุการเกิดภัย 

พื้นที่ประสบภัย 

(หมูที่/ชุมชน) 

จำนวนบานเรือน

เสียหายทั้งหลัง 

(หลัง) 

จำนวนบานเรือน

เสียหายบางสวน 

(หลัง) 

มูลคาความ

เสียหาย 

 (บาท) 

2560-2562 - - - -  

2560 1 ม.2,ม.4 
และม.5 

4 
 

- 7,752 

2561 - - - -  

2562 ลมพายุปาบึกและ

ลมพายุฝน 

ม.1,ม.3 - 5 6, 634 

2564 ลมพายุฝน - - 16 30,293 

 

 (3) ภัยแลง 

วัน เดือน ป 

ที่เกิดภัย 

สาเหตุการ

เกิดภัย 

พื้นที่ประสบภัย 

(หมูที่/ชุมชน) 

จำนวนครัวเรือนที่

ประสบภัย  

พื้นที่การเกษตร

เสียหาย (ไร) 

จำนวนสัตว 

ที่รับผลกระทบ 

(ตัว) 

2559-
2563 

- - - -  

 

(4) อัคคีภัย 

วัน เดือน ป 

ที่เกิดภัย 

สาเหตุการ

เกิดภัย 

พื้นที่ประสบภัย 

(หมูที่/ชุมชน) 

จำนวนครัวเรือน

ที่ประสบภัย  

เสียชีวิต 

 (คน) 

บาดเจ็บ 

(คน) 

มูลคา 

ความเสียหาย 

(บาท) 

2559-

2563 

- - - -  - 

 

(5) อุบัติเหตุ 
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วัน เดือน ป 

ที่เกิดภัย 

สาเหตุการ

เกิดภัย 

พื้นที่ประสบภัย 

(หมูที่/ชุมชน) 

จำนวนครัวเรือน

ที่ประสบภัย  

เสียชีวิต 

 (คน) 

บาดเจ็บ 

(คน) 

มูลคา 

ความเสียหาย 

(บาท) 

2559-

2563 

- - - -  - 

(ที่มา : องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ขอมูล  ณ  วันที่ 30  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563) 

 

       (6) โรคระบาด (Pandemic)(โควิด - 19)  

ตารางที่ 1-6  :  สถิติการเกิดโรคระบาด องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ 

พ.ศ. 
จำนวนครั้งท่ีเกิดเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานที่เกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคาความเสียหาย 

(ลานบาท) 
จำนวน

ผูเสียชีวิต 
(คน) 

จำนวน 
ผูติดเชื้อ 

(คน) 

2559 - - - - - 

2560 - - - - - 

2561 - - - - - 

2562 - - - - - 

2563 - - - - - 

2564 1  ต.บางโกระ - 11 - 

รวม 1  - 11 - 

(ท่ีมา : รพ.สต.บางโกระ ขอมูล  ณ  วันท่ี 1 เดือน กันยายน พ.ศ  2564) 

 

สรุป  

จากสถิติการเกิด ภัยแลง อัคคีภัย วาตภัยและอุทกภัย ในเขตตำบลบางโกระในระยะเวลาสี่ปไดมีการเกิดเหตุ 
 - วาตภัย จำนวน 3 ครั้ง  มีบานเรือนราฏรไดรับความเสียหาย จำนวน 21 หลังคาเรือน ประเมินคาความเสียหายเปน

จำนวน 30,293 บาท 
 - อุทกภัย จำนวน 1 ครั้ง  มีบานเรือนราษฏรไดรับผลกระทบ จำนวน 826  หลังคาเรือน ประเมินคาความเสียหายเปน

จำนวน 244,470 บาท 
- โรคระบาด (โควิด -19 ) จำนวน 1 ครั้ง  มีจำนวนประชากรติดเช้ือ จำนวน 11  คน  ไมมีผูเสียชีวิต 
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ตารางที่ 1.7 : ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุท่ีทำใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

ประเภทของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย ปจจัย/สาเหตุ ที่ทำใหเกิดความเสี่ยงจาก

สาธารณภัย เสี่ยงสูง เสี่ยง      

ปานกลาง 

เสี่ยงต่ำ 

อุทกภัย หมูที่ 2 หมูที่ .1,4,5 หมูที่ 3 ความเปราะบาง 
เปนพื้นที่ราบลุม หรือมีการถมดินกั้นการ
ไหลระบายของน้ำ เกิดปญหาน้ำทวมขัง 
ระบายไมทัน 
ความลอแหลม 
1. ประชาชนสวนใหญปลูกบานพักอาศัย
ต ิดร ิมแม น ้ ำ โดยเฉพาะพ ื ้นท ี ่  หม ู  ท่ี
................................................... 

ฯลฯ 
 
 

ศักยภาพ 
 มี อปพร.และ อบต.และผูนำทองถิ่นเขา
ชวยเหลืออยางรวดเร็ว และทั่วถึง 
 

ภัยแลง - - หมูที่ 
1,2,3,4,5 

ศ ักยภาพ  พ ื ้นท ี ่ ส  วนใหญ  ในตำบลมี
ชลประทานไหลผานและมีบอน้ำที่ใชกัก
เก็บน้ำมากพอและทั่วถึงทำใหมีปญหาการ
ขาดแคลนน้ำนอย 
 

วาตภัย - หมูที่ 1,4,5 หมูที่ 2,3 ความลอแหลม 
 พาย ุฤดูฝนที ่เก ิดท ี ่ ไม ท ันตั ้งต ัวทำให
ประชาชนไมไดปองกันเบื้องตนที่ดีพอ 
ความเปราะบาง  
บานเรือนประชาชนบางสวนขาดการบำรุง
และไมมั่นคงแข็งแรงพอจะรับมือ 
ศักยภาพ  
มี อปพร.และ อบต.และผู นำทองถิ่นเขา
ชวยเหลืออยางรวดเร็ว และทั่วถึง 
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ประเภทของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย ปจจัย/สาเหตุ ที่ทำใหเกิดความเสี่ยงจาก

สาธารณภัย เสี่ยงสูง เสี่ยง      

ปานกลาง 

เสี่ยงต่ำ 

อัคคีภัย - - หมูที่ 

1,2,3,4,5 

ศักยภาพ 
มีปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ
และจากทองถิ่นใกลเคียงที่มีศักยภาพและ
สามารถชวยเหลือปองกัน ระงับเหตุไดเร็ว 
และเนื่องจากมีการตั้งบานเรือนที่หางกัน 
ทำใหม ีความเสี ่ยงอัคคีภ ัยนอยในการ
ลุกลามไปติด 
 

 

     จากการวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใตฐานขอมูล

สถานการณสาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถี่การเกิดภัย และปจจัยที่ทำใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

สามารถจัดลำดับความเสี่ยงจากมากไปหานอยตามลำดับได ดังนี้ 

 

๑.๓ การจัดลำดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นท่ี องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ 

                        จากการวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยและการประเมินความเสี ่ยงจากสาธารณภัย 

ภายใตฐานขอมูลสถานการณสาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถี่การเกิดภัย และปจจัยที่ทำใหเกิดความเสี่ยงจาก

สาธารณภัย สามารถจัดลำดับความเสี่ยงจากมากไปหานอยตามลำดับได ดังนี้ 

 

 

 

 

 

ลำดับที่ 

 

ประเภทของภัย 

 

 

ลักษณะของการเกิดภัย 

 

2 อุทกภัย พ้ืนที่บางพ้ืนที่ในตำบลมีลักษณะเปนพ้ืนท่ีลุม เมื่อเกิดฝนตกหนัก 

ทำใหเกิดน้ำทวมขังเปนไหลบาทวมพ้ืนที่การเกษตรและบานเรือน 

3 ภัยแลง น้ำในคลองมีปริมาณนอย  ฝนทิ้งชวงนาน 

1 วาตภัย พายุฤดูรอน 
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 ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจำป 

       ในชวงระยะเวลาที่ผานมา มีการเกิดสาธารณภัยขึ้นบอยครั้งและเกิดขึ้นเปนประจำในชวง

ระยะเวลาหนึ่ง จึงทำให องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ  สามารถคาดการณการเกิดภัยไดมากขึ้น ไดแก 

อุทกภัย ภัยแลง วาตภัย อัคคีภัย ไฟปา (ระบุเฉพาะประเภทภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่) นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม 

(อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเปนสาธารณภัยที่เกิดบอยครั้งมากขึ้น ซึ่งการคาดการณทำไดยากเพราะเปนพฤติกรรมของ

มนุษย เวนแตในบางชวงระยะเวลาหากมีการใชถนนมาก เชน เทศกาลตางๆ ก็มีแนวโนมจะเกิดมากขึ้น 

 

ตารางที่ ๑-8  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ  

  เพื่อเปนแนวทางในการเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไวลวงหนา องคการบริหาร

สวนตำบลบางโกระ จึงทำปฏิทินสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนี้ 

ภัย/เดือน 

ระยะเวลาที่เกิดภัย 

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

อุทกภัย             

ภัยแลง   ฤดู

แลง 

         

พายุฤดู

รอน 

            

อัคคีภัย ปใหม ตรุษจีน          ป

ใหม 

อุบัติเหตุ

ทางถนน 

 

ปใหม 

   
สงกรานต 

        

ป

ใหม 

 

(สามารถปรับเพิ่มหรือลดปฏิทินสาธารณภัยประจำปใหเหมาะสมกับสถานการณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่) 

หมายเหตุ : อัคคีภัยและ อุบัติเหตุทางถนน เฝาระวังตลอดทั้งป 
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บทที่ ๒ 

นโยบายและยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ มีเปาหมายสูงสุด “การรูรับ-ปรับตัว-ฟนเร็ว

ทั่ว-อยางยั่งยืน” (Resilience) โดยนำกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร และกรอบแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ประกอบกับแนวโนมสถานการณภัยที่เพ่ิมมากขึ้น พรอมทั้งบทเรียนการจัดการสาธารณภัยท่ีผานมา นำมาทบทวน 

ปรับปรุง และจัดทำแผนฉบับนี้ใหเปนไปตามขอเท็จจริงเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใหทุกหนวยงานใช

เปน      แนวทางในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีสาระสำคัญ ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 

2.1 นโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระ 

องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ กำหนดนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหาร

สวนตำบลบางโกระ ตามนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ดังนี้ 

2.1.1 ม ุ  ง เน นการลดความเส ี ่ยงจากสาธารณภ ัยด วยการสร างความตระหนักร ู  ให ท ุกภาคส วน 

ของสังคมไทยเขาใจความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือนำไปสูการประเมินความเสี่ยงและการใชขอมูล

ความเสี่ยงประกอบการวางแผน การลงทุน และการตัดสินใจอยางรูเทาทันภัย 

2.1.2 เสริมสรางความเขมแข็งการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนใหยกระดับมาตรฐานระบบการ

จัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินของประเทศใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการทุกระดับ พรอมทั้ง

การบรรเทาทุกขและชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัยไดอยางรวดเร็ว ทั่วถึง และทันตอเหตุการณ 

2.1.3 สรางระบบการฟนฟูอยางย่ังยืนโดยจัดใหมีการซอมสรางและฟนฟูใหกลับคืนสูสภาวะปกติโดยเร็วหรือดี

กวาเดิม และปลอดภัยกวาเดิม เพื่อลดความเสี่ยงเดิมและปองกันความเสี่ยงใหม  

2.1.4 สรางการเป นหุ นส วนในการจัดการความเส ี ่ยงจากสาธารณภัยร วมก ับหนวยงานเครือข าย 

ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ ใหครอบคลุมทุกมิติ 

2.1.5 เสริมสรางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปญญา โดยการยกระดับศักยภาพการ

จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ อปท. 

2.2 วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระ 

1. เพ่ือใชเปนแนวทางในการเตรียมความพรอม การแจงเตือนภัย และการดำเนินการชวยเหลือ ใหแก

หนวยงานในระดับทองถิ่นในกรณีเกิดสาธารณภัยไดอยางมประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือใหประชาชนใน องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพยสินจากเหตุ

สาธารณภัย 
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2.3 วิสัยทัศน 

 ตำบลแหงสันติสุข ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการทั่วถึง ครบครัน ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม 

อยูดีกินดีบนพื้นฐานแหงความพอเพียง ชุมชนตัวอยางดานการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น และการอนุรักษ  

2.4 พันธกิจ 

เสริมสรางระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในชุมชน การปองกันบรรเทาสา

ธารณภัยและชวยเหลือเยียวยาผูประสบเหตุ 

2.5 เปาหมาย 

 ตำบลบางโกระเปนตำบลแหงสันติสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และปราศจากความรุนแรงจาก
สาธารณภัยตางๆ 
2.6 ตัวช้ีวดัความสำเร็จในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศ แบงออกเปน 2 ตวัช้ีวัด ไดแก 

ตัวชี้วดั เปาหมาย 

2.6.1 การลดความ

ส ูญเส ียและความ

เสียหาย  

(1) อัตราการเสียชีวิตจากสาธารณภัยตอประชากร 100,000 คน  

(2) จำนวนผูไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยตอประชากร 100,000 คน  

(3) ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากสาธารณภัยโดยตรงตอผลิตภัณฑมวลรวม

ของประเทศ  

(4) ความเสียหายจากสาธารณภัยที่มีตอโครงสรางพื้นฐานที่สำคัญ และการหยุดชะงัก

ของบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน ในจำนวนนั้นรวมถึงสถานพยาบาลและสถานศึกษา ดวย

การพัฒนาโครงสรางและบริการพื้นฐานใหมีความพรอมรับมือและสามารถฟนกลับได

เร็วเมื่อเกิดสาธารณภัย  

2.6.2_ก า ร เ พิ่ ม

ศ ั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร

จัดการความเส ี ่ยง

จากสาธารณภัย  

(1) จำนวนแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที ่มีการบรรจุองคประกอบ

ประเด็นการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

(2) ความรวมมือระหวางประเทศดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยอยางยั่งยืน  

(3) ขีดความสามารถระบบเตือนภัย โดยการจัดหาเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ 

และประชาชนสามารถเขาถึงการแจงเตือนภัยและขอมูลความเสี่ยงสาธารณภัย  
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2.7 ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย   

 ยุทธศาสตรของแผนฉบับนี้ เปนการตอบสนองตอวัตถุประสงค วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของแผนใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนยกระดับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยไปสูมาตรฐานตามหลักสากล      

เพ่ือสรางการรูเทาทันภัยและภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวน ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ไดแก 

 ยุทธศาสตรที่ 1 การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ 

 ยุทธศาสตรที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางย่ังยืน 

 ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 ยุทธศาสตรที่ 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตใชนวัตกรรมดานสาธารณภัย 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

 (1) เปาประสงค 

 (1.1)  เพ่ือจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน โดยการลดความเปราะบาง และความลอแหลม พรอมทั้ง

การเพ่ิมขีดความสามารถในการเตรียมพรอมรับกับสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 

 (1.2)  เพ่ือใหทุกภาคสวนดำเนินการลดความเสี่ยงท่ีมีอยูเดิมและปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงใหม  

 (2) กลยุทธ 

 (2.1)  พัฒนาและสงเสริมใหมีความเขาใจความเสี่ยงจากสาธารณภัยในทุกภาคสวน 

 (2.2)  พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

 (2.3)  สงเสริมใหทุกภาคสวนและทุกระดับเสริมสรางความเปนหุนสวนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ 

 

 (1) เปาประสงค 

    (1.1)  เพ่ือยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมีมาตรฐาน 

เอกภาพ และยืดหยุน โดยการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนใหเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

     (1.2)  เพ่ือใหผูประสบภัยไดรับความชวยเหลือบรรเทาทุกขอยางรวดเร็ว ทั่วถึง และทันตอเหตุการณ  

     (1.3) เพ่ือลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยใหนอยที่สุด  
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 (2) กลยุทธ 

 (2.1) พัฒนามาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินอยางมีเอกภาพ 

 (2.2) พัฒนาระบบและเคร่ืองมอืสนับสนุนการเผชิญเหตุ 

 (2.3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางย่ังยืน 

 

 (1) เปาประสงค 

  (1.1) เพื ่อฟ นฟูใหผู ประสบภัยไดรับการสงเคราะหชวยเหลืออยางรวดเร็ว ทั่วถึง ตอเนื ่อง  

เปนธรรม สอดรับกับความจำเปนในการใหความชวยเหลือ และสามารถกลับไปดำรงชีวิต

ไดตามปกติ 

  (1.2) เพื่อฟนฟูพื้นที่ประสบภัยใหมีการซอมสรางและฟนสภาพใหกลับคืนสูสภาวะปกติโดยเร็ว

หรือใหดีกวา และปลอดภัยกวาเดิม 

 (2) กลยุทธ 

 (2.1)  พัฒนาระบบการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย (Post - Disaster Need 

Assessment : PDNA) 

 (2.2)  พัฒนาแนวทางบริหารจัดการดานการฟนฟู 

 (2.3)  เสริมสรางแนวทางการฟนฟูใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer) 

 

 

 ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  

 (1) เปาประสงค 

  (1.1)  เพื่อใหทุกภาคสวนมีความตระหนัก และเขารวมเปนหุนสวนในการจัดการความเสี่ยงจาก

สาธารณภัยอยางยั่งยืน  

  (1.2)  เพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับชาติและนานาชาติ 

  (1.3)  เพ่ือยกระดับการประสานความชวยเหลือดานมนุษยธรรมอยางมีเอกภาพ 

 (2) กลยุทธ 

  (2.1)  เสริมสรางการเปนหุนสวนยุทธศาสตรดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระหวางประเทศ 

  (2.2)  พัฒนาระบบการประสานความชวยเหลือดานมนุษยธรรมท่ีมเีอกภาพ 

  (2.3)  ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานดานมนุษยธรรม 

  (2.4)  สงเสริมความเปนประเทศที่มีบทบาทนำดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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 ยุทธศาสตรท่ี 5 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตใชนวัตกรรมดานสาธารณภัย 

 

 (1) เปาประสงค 

  (1.1)  เพื่อเสริมสรางระบบบริหารจัดการ การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปญญา ใหการจัด         

การความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยระบบอัจฉริยะอยางมีประสิทธิภาพ 

  (1.2)  เพื ่อสรางภูมิคุ มกันดวยการรูเทาทันภัยใหก ับประชาชนทุกชวงวัยอยางเสมอภาค 

และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) จากทุกภาคสวน 

 (2) กลยุทธ 

  (2.1)  พัฒนาระบบสารสนเทศดานสาธารณภัย 

  (2.2)  พัฒนาการจัดการองคความรูดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  (2.3)  พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ 

       (2.4)  สงเสริมการลงทุนดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยแบบมีสวนรวมจากภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  

  (2.5)  เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 

_________________________________________________ 

 

การมุงเนนการลด

ความเส่ียง 

ยุทธศาสตรที่ 2 

_________________________________________________ 

 

การจัดการในภาวะ

ฉุกเฉินแบบบูรณาการ 

ยทุธศาสตรที่ 3 

_________________________________________________ 

 

การเพิ่มประสิทธิภาพ

การฟนฟูอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 4 

_________________________________________________ 

 

การสงเสรมิการเปน

หุนสวนระหวางประเทศ

ในการจดัการความเส่ียง

ยทุธศาสตรที่ 5 

___________________________________________________ 

แผนภาพที่ 2-1 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร 
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แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ พ.ศ.2564-

2570 ฉบับนี้มุงตอบสนองตอยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อสรางความเชื่อมั่นและความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบาทสำคัญเปนอยางมากในการเตรียมความ

พรอมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย หากไดรับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปญญาทองถิ่นก็จะสามารถทำ

ใหชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยการมีสวนรวมของคนหลากหลายกลุมในชุมชน
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2.8 แหลงที่มาและวิธีการงบประมาณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวน

ตำบลบางโกระ 

      2.8.1 งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี 

 

งบประมาณ สาระสำคัญ 

 

     องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นแหงพื้นที่ 

(1) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งงบประมาณรายจายประจำปในการปองกันและบรรเทา      

สาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ของตน เพื่อใชดำเนินการตั้งแตระยะกอนเกิด ขณะเกิดและหลังเกิดสา

ธารณภัย โดยเฉพาะงบประมาณเพื่อใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนที่เกิดข้ึน

เฉพาะหนาและระยะยาว เชน การอพยพ การจัดการศูนยพักพิงชั ่วคราว การสงเคราะห

ชวยเหลือผูประสบภัย การสาธารณสุข การสื่อสาร การรักษาความสงบเรียบรอย และการ

สาธารณูปโภค เปนตน 

(2) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นสนับสนุนงบประมาณเพื ่อการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยในพื ้นที่ของตนใหเปนไปตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  

ซึ่งกำหนดใหมีแผนและขั้นตอนขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นในการจัดหาวัสดุอุปกรณ 

เครื่องมือเครื่องใช และยานพาหนะ พรอมทั้งจัดใหมีเครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอื่นใดในการแจง 

ใหประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย 

(3) ใหมีการตั้งงบประมาณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ่นของตนตาม

กรอบแนวทางตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก 

1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และที ่แกไข

เพ่ิมเติม มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตำบลมีหนาท่ีตองทำในเขต

องคการบริหารสวนตำบล (4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหนาที่ตองทำในเขตเทศบาล 

(1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 

มาตรา 53 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทำในเขตเทศบาล 

(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 50 
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งบประมาณ สาระสำคัญ 

 

มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาที่ตองทำในเขตเทศบาล 

(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 53 

3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 

4) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง         

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจ       

และหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน       

ของตนเอง (29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอำนาจหนาที่ใน

การจัดระบบบรกิารสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตน (22) การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น        

เรื่อง กำหนดอำนาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด 

- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแก องค กรปกครองสวนท องถิ่น           

เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนนุขององคการบรหิารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตำบล

ในการใหบริการสาธารณะ 

         5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน       

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงนิขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 

            - ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถิ ่นอาจจายขาดจากเงินสะสมไดไมเกินรอยละ 

สี่สิบของงบประมาณรายจายเพ่ือการลงทุนของปนั้น โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น ภายใต

เงื่อนไข... 

             - ขอ 91 ภายใตบังคับขอ 89 ในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน ใหผูบริหารทองถ่ิน

อนุมัติใหจายขาดเงินสะสมไดตามความจำเปนในขณะนั้น โดยใหคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลัง

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 

          6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนิอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  
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                    - ขอ 4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่

ขอรับเงินอุดหนุนได... 

          7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอำนาจ

หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

                   - ขอ 6 กรณีเกิดสาธารณภยัในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมวาจะมี

การประกาศเขตใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือไมก็ตาม องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นสามารถดำเนนิการชวยเหลือประชาชนในเบ้ืองตน โดยฉับพลันทันที เพ่ือการดำรง

ชีพ หรือบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา หรือระงับสาธารณภัย หรือเพื่อคุมครองชีวิต และ

ทรัพยสิน หรือปองกันภยันตรายที่จะเกิดแกประชาชนไดตามความจำเปน ภายใตขอบอำนาจ

หนาที่ตามกฎหมาย โดยไมตองเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

                     ในกรณีการชวยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาและฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัย 

หรือการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการปองกันและระงับโรคติดตอ หรือการ

ชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอยใหเสนอคณะกรรมการใหความเห็นชอบกอน 

                   - ขอ 7 กรณีมีความจำเปนตองใหความชวยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือ

ฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัย ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนนิการ ดังน้ี 

                             (1) กรณีมีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉินในพื ้นที ่เกิดภัย ใหรายงานอำเภอ หรือจังหวัด หรือหนวยงานที ่เกี ่ยวของ          

เพื่อพิจารณานำเงินทดรองราชการเพื่อการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ ใหความชวยเหลือ

ผูประสบภัย 

                             (2) กรณีมิไดประกาศเขตใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉินในพื ้นที ่เกิดภัย ในการชวยเหลือประชาชน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาใหความชวยเหลือ 

                   - ขอ 11 การใหความชวยเหลือประชาชนผูประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติ

ฉุกเฉิน มีลักษณะเปนการชวยเหลือที่จำเปนที่ตองแกไขโดยฉับพลันในการดำรงชีพและความเปนอยู

ของประชาชน หรือเปนการซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิม อันเปนการบรรเทาความเดือดรอน

เฉพาะหนา องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถใหความชวยเหลือไดทันที ภายใตขอบอำนาจ

หนาที่ตามกฎหมาย 

                               กรณีสิ ่งสาธารณประโยชนที ่อยู ในความรับผิดชอบขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไดรับความเสียหาย หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นวา การซอมแซม
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ใหคืนสูสภาพเดิมจะไมคุมคาและการกอสรางใหมจะเกิดประโยชนตอทางราชการมากกวาให

เสนอคณะกรรมการเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบกอนการใชจายงบประมาณ โดยให

คำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง 

                 - ขอ 16 (1) การชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉินใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ ่นพิจารณาใชจายงบประมาณชวยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑของ

กระทรวงการคลัง โดยอนุโลม 

                   - ขอ 18 กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จำเปนเรงดวน ใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเบิกจายจากงบกลาง ประเภทเงนิสำรองจาย ในขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจำป โดยโครงการ ไมจำเปนตองอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 

          8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560  

                    - ขอ 5 ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความจำเปนตองเบิกจาย

คาใชจายใหแกอาสาสมัคร เพ่ือเปนคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพ่ือสนับสนุน

การปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิเบิกจายได 

          9) ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจาย

ของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 

                     - ขอ 4 อาสาสมัครที่ไดรับคำสั่งจากผูอำนวยการ ผูบัญชาการ นายกรัฐมนตรี 

หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย แลวแตกรณี เพื่อการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีหรือนอกเขตพ้ืนท่ีไดรับคาใชจายในอัตราตอคนตอวัน 

                      - ขอ 5 องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่สามารถจายคาใชจายใหแก

อาสาสมัครในสังกัดของตนตามขอ 4 ทั้งนี้ ใหคำนึงถึงฐานะทางการเงินการคลังขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินดวย... 

                     - ขอ 6 กรณีมีการสั่งใชอาสาสมัครซึ่งมิไดสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงพ้ืนที่ ใหตนสังกัดเบิกจายจากเงินงบประมาณของสวนราชการ 
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 2.8.2 งบกลาง 

งบประมาณ 

 

สาระสำคัญ 

 

1. เงินทดรองราชการ          

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

วาดวยเงินทดรองราชการ     

เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน  

เมื่อคาดหมายวาจะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเวลาอันใกล หรือเกิดภัยพิบัติขึ้นในพ้ืนที่ใด ใหจังหวัด/

กรุงเทพมหานคร หรือสวนราชการท่ีมีเงินทดรองราชการใชวงเงินทดรองราชการในระหวาง

ที่ยังไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจาย มีวัตถุประสงคเพ่ือดำเนินการชวยเหลือโดย

เรงดวนตามความจำเปนและเหมาะสม โดยมุงหมายที่จะบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาของ

ผู ประสบภัยพิบัติ แตมิไดมุ งหมายที ่จะชดใชความเสียหายใหแกผูใด การใชจายเงินตองเปน

คาใชจายท่ีจำเปนในการดำรงชีพและความเปนอยูของประชาชนหรอืเปนการซอมแซมใหคืนสูสภาพ

เดิม อันเปนการบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา โดยไมสามารถใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือ

สรางสิ่งกอสรางใหมได ซึ่งการเบิกจายเงินใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราการ

ชวยเหลือที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีแนวทางการใชจายเงินทดรองราชการตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการ เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

ดังนี ้

 (1) วงเงินในเชิงปองกันหรือยับยั้ง เมื่อคาดหมายวาจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ขึ้นในเวลาอันใกล และจำเปนตองรีบดำเนินการโดยฉับพลัน ใหจังหวัด/กรุงเทพมหานคร  

ใชเงนิในเชิงปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้นได โดยไมตองประกาศเขตการใหความ

ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภายในวงเงนิไมเกิน 10,000,000  บาท  

   (1.1) ในกรณีกรุงเทพมหานคร ใหเปนอำนาจหนาที่ของกรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย โดยอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนผูมีอำนาจอนุมัติจายเงนิ 

  (1.2) ในกรณีจังหวัดอื ่น ใหเปนอำนาจของสำนักงานปองกันและบรรเทา     

สาธารณภัยจังหวัด โดยผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอำนาจอนุมัติจายเงิน 

  โดยการใชจายเงินใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง   

  (2) วงเงินในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ เมื่อภัยพิบัติฉุกเฉินเกิดขึ้นในทองท่ี  

ใหผูมีอำนาจดำเนินการประกาศใหทองที่นั้นเปนเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน ตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
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  (2.1) กรณีเกิดในกรุงเทพมหานคร ใหเปนอำนาจของอธิบดีกรมปองกัน      

และบรรเทาสาธารณภัย 

  (2.2) กรณีเกิดในจังหวัดอื่น ใหเปนอำนาจของผูวาราชการจังหวัดรวมกับ

คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 

 เมื่อไดมีการประกาศใหทองที่นั้นเปนเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉินแลวใหสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการชวยเหลือผูประสบภัย

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการ     

เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

2. เงินสำรองจาย เพื่อกรณีฉุกเฉิน 

หรือจำเปนเรงดวนท่ีตองดำเนนิการ 

โครงการตามนโยบายรัฐบาล 

 

กรณีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดมีความจำเปนตองใชจายงบประมาณ นอกเหนือจากที่ไดรับ

การจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรงบประมาณแลวไมเพียงพอและมีความจำเปนเรงดวนที่จะตอง

รีบดำเนินการ เพื ่อมิใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ ใหสวนราชการขอรับจัดสรร

งบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสำรองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน ใหกระทำ

ไดในกรณีที่เปนรายจาย ดังน้ี  

 (1) เปนรายจายเพ่ือการปองกันหรือแกไขสถานการณอันมีผลกระทบตอความสงบ

เรียบรอยของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ 

  (2) เปนรายจายท่ีจำเปนตองจายเพ่ือการเยียวยาหรือบรรเทาความเสยีหายจากภัยพิบัติ

สาธารณะรายแรง 

  (3) เปนรายจายที่ ไดรับจัดสรรงบประมาณไวแลวแตมีจำนวนไมเพียงพอ

และมีความจำเปนเรงดวนของรฐัตองใชจายหรือกอหนี้ผูกพันงบประมาณโดยเร็ว 

 (4) เปนรายจายที่ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ แตมีภารกิจจำเปนเรงดวนที่จะตอง

ดำเนินการและตองใชจายหรือกอหนี้ผูกพันงบประมาณโดยเร็ว 

  ทั้งนี้ ใหดำเนินการตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายงบกลาง 

รายการเงินสำรองจาย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน พ.ศ.2562 

       2.8.3 เงินนอกงบประมาณ เปนบรรดาเงินทั้งปวงที่หนวยงานของรัฐจัดเก็บหรือไดรับไวเปน

กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอ่ืนใด ท่ีตองนำสงคลัง แตมี

กฎหมายอนุญาตใหสามารถเก็บไวใชจายได โดยไมตองนำสงคลัง 
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งบประมาณ 

 

สาระสำคัญ 

 

งบประมาณสนับสนุน      

จากองคกร/หนวยงานตาง ๆ 

ภาคเอกชน ทั้งในประเทศ  

และระหวางประเทศ 

เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกรมปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย เปนหนวยงานกลางในการประสานและผลักดันการดำเนินงาน

ใหเปนไปตามหลักการ ขอกำหนดและเงื่อนไขขององคกรผูใหการสนับสนุน และไมขัดแยง

กับแนวทางการดำเนินงานในแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ….   

โดยแบงเปนเงินบริจาค กองทุน และอ่ืนๆ ดังน้ี 

(1) เงินบริจาค  คือ เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาค รวมทั้งดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสิน

ดังกลาว โดยการใชเงินบริจาคใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงิน

หรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. 2526  และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การรับบริจาคและการใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2542 รวมถึงระเบียบ

กฎหมายที่เก่ียวของ   

(2) กองทุน คือ เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหกองทุน รวมทั้งดอกผลที่เกิดจากเงินหรือ

ทรัพยสินดังกลาว ซึ ่งการใชกองทุนในการชวยเหลือผูประสบภัยใหเปนไปตามระเบียบ

กฎหมายที่เก่ียวของ เชน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับบรจิาคและการใหความชวยเหลอื

ผูประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2542 เปนตน 

(3)  อื่น ๆ คือ เงินสนับสนุนในการชวยเหลือผูประสบภัยท่ีนอกเหนือจากเงินบริจาคและกองทุน  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2-1 : แหลงงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระ 

 

งบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

งบประมาณรายจายประจำป 

งบกลาง 

งบนอกงบประมาณ 
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บทที่ 3 

หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

3.1 วงจรการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภัย  

 วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เปนแนวทางการจัดการสาธารณภัยที่อธิบายใหเห็นถึง

ลักษณะวงจร เพื่อรับมือกับภัยซึ่งมีลักษณะการเกิดที่ยากแกการคาดการณผลที่เกิดข้ึน ซึ่งอาจมีรูปแบบการเกิด 

ไมซ้ำเดิม และไมจำเปนตองเปนลำดับกอนหลังเสมอไป (Non Linear) จึงตองมีการดำเนินการในลักษณะเปนวงรอบ 

(Closed Loop) อยางตอเนื่อง ไมสามารถแยกสวนเฉพาะในแตละกระบวนการ ดังน้ัน การจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัยจึงเปนการจัดการสาธารณภัยแบบองครวม (Holistic Approach) เพื่อความปลอดภัยอยางยั่งยืน 

ตั้งแตการปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม การเผชิญเหตุ และบรรเทาทุกข ตลอดจนการฟนฟู 

ซึ่งการดำเนินการในแตละหวงเวลาการเกิดสาธารณภัยอาจมีความคาบเก่ียวกัน (Over lap) รวมท้ังระยะเวลา

ในการดำเนินการข้ึนอยูกับความรุนแรงของภัยเปนสำคัญ   ดังแผนภาพที่3-1 

 

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

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

แผนภาพท่ี 3-1 วงจรการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM) 

เพ่ือความปลอดภัยอยางย่ังยืน (Resilience) 
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3.2 กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ในการดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยใน องคการ

บริหารสวนตำบลบางโกระ จะมีองคกรที่เกี่ยวของในการอำนวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติ

ตั้งแตระดับประเทศ ซึ่งกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลบางโกระตอง

มีการเชื่อมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาดำเนินการ รวมทั้งการประสานกับหนวยงานบริหารจัดการสา

ธารณภัยในระดับอำเภอ และระดับจังหวัดดวย 

3.2.1  ระดับนโยบาย 

  (1) คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.)  

   มีหนาที่กำหนดนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ บูรณาการพัฒนาระบบ

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหวางหนวยงานของรัฐและหนวยงานภาคเอกชนใหมีประสิทธิภาพ    

โดยมีองคประกอบ และอำนาจหนาที่ตามที ่ระบุในมาตรา 6 และมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติปองกัน         

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

 (2) คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ (กปอ.)   

  มีหนาที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการปองกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ

และประสานงานระหวางหน วยงานของรัฐ โดยมีองคประกอบ และอำนาจหนาที ่ตามระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. 2564 

 (3) คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ (กภช.)  

  มีหนาที่เสนอ และจัดทำมาตรการ แนวทาง นโยบาย แผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติ

แหงชาติ แผนงาน และโครงการในการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ เพ่ือเปนกรอบในการดำเนินงาน

ของหนวยราชการที่เกี่ยวของ โดยมีองคประกอบ และอำนาจหนาที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวย

การบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

3.2.2 ระดับปฏิบัติ 

  กลไกการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัยระดับปฏิบัติเปนศูนยกลางในการอำนวยการและการประสานการ

ปฏิบัติของหนวยงานและภาคสวนตาง ๆ ที่เกี ่ยวของกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายใตแนวคิด 

“ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) )” โดยเรียกชื่อวา กองบัญชาการปองกัน        
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และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ/กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ มีหนาที่            

ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยดวยการบังคับบัญชา อำนวยการ ควบคุม กำกับ และประสานการ

ปฏิบัติ ระหวางภาคสวนตั้งแตภาวะปกติจนถึงเมื่อคาดวาจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัย โดยจะตองมีการกำหนด

โครงสราง อำนาจหนาที่ และมอบหมายเจาหนาที่ปฏิบัติงานในภารกิจหนาที่ตาง ๆ และตองมีการจัดทำ     

แนวปฏิบัติหรือคูมือการปฏิบัติงานตามขั้นตอนในแตละระดับการปฏิบัติการ (Level of Activation) รวมทั้ง 

ตองจัดใหมีสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities) สำหรับการปฏิบัติงาน โดยเมื่อเกิดหรือคาดวาจะ

เกิดสาธารณภัยขึ้นกลไกดังกลาวจะปรับเขาสูกระบวนการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินโดยการจัดตั้ง “ศูนยบัญชาการ

เหตุการณ” ข้ึน ซึ่งแนวทางปฏิบัติในการจัดต้ังองคกรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉินจะกลาวตอไปในบทท่ี 5 

 (1) กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 

  ทำหนาที่บังคับบัญชา อำนวยการ ควบคุม กำกับ ดูแลและประสานการปฏิบัติการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ โดยมีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยเปนผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และปลัดกระทรวงมหาดไทย 

เปนรองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ 3)      

มีร ัฐมนตรีว าการกระทรวงมหาดไทย และกรณีการจัดการสาธารณภัยร ายแรงอย างยิ ่ง (ระดับ 4)                   

มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมาย เปนผูควบคุมสั่งการ และบัญชาการ 

 (2) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 

 ทำหนาที่ประสานงาน บูรณาการขอมูล และการปฏิบัติการของหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งใน
สวนของสรรพกำลัง เครื่องมืออุปกรณ แผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหา         

สาธารณภัยทั้งระบบในภาวะปกติ และในภาวะใกลเกิดภัย ทำหนาที่เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตาม และเฝาระวัง
สถานการณ รวมถึงวิเคราะหขอมูลที่เกี ่ยวของ ประเมินสถานการณ และแจงเตือนภัยพรอมทั ้งรายงาน        
และเสนอความเห็นตอผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแตระดับ
การจัดการสาธารณภัยเพื ่อต ัดสินใจในการรับมือ โดยมีอธ ิบดีกรมปองก ันและบรรเทาสาธารณภัย              
เปนผูอำนวยการกลาง  

 (3)  กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 

   ทำหนาที่อำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผูวาราชการจังหวัด/ผู อำนวยการจังหวัด เปนผูอำนวยการ       
รองผู วาราชการจังหวัดที่ผู ว าราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนรอง
ผูอำนวยการ ท้ังนี้ ใหมีการจัดประชุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อยางนอยปละ 2 ครั้ง  
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 (4)  กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

   ทำหน าท ี ่อำนวยการ ควบคุม สน ับสน ุน ประสานการปฏ ิบ ัต ิในการป องก ันและบรรเทา 

สาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทำแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย 

ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมทั ้งดำเนินการสนับสนุน 

การปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเปนหนวยเผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

โดยมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผูอำนวยการเปนผูรับผิดชอบ มีอำนาจหนาที่และแนวทางปฏิบัติ

ตามหมวด 3 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ท้ังนี้ องคประกอบและอำนาจหนาที่       

ใหเปนไปตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกำหนด 

  (5)  กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขต (กอปภ.สนข.)  

   ทำหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน  

และมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการกรุงเทพมหานครตามที่ไดรับมอบหมาย โดยใหสวนราชการและหนวยงาน

ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งภาคเอกชนที่อยูในเขตพื้นที่รวมปฏิบัติงานในกองอำนวยการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยสำนักงานเขต 

 (6) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (กอปภ.อ.) 

 ทำหนาที ่อำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติก ับองคกรปกครองสวนทองถิ่น                 

ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามท่ีผูวาราชการจังหวัดหรือกองอำนวยการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอำเภอ/ผูอำนวยการอำเภอ เปนผูอำนวยการ      

ทั้งน้ี ใหมีการจัดประชุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ อยางนอยปละ 2 คร้ัง  

 (7) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 

   ทำหนาที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจงเตือนภัย

เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พรอมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเมืองพัทยา  

ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อำเภอ  รวมถึงมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้ง 

สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นซึ่งมีพื้นที่ติดตอหรือใกลเคียง  

หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อไดรับการรองขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา/ผูอำนวยการเมืองพัทยา เปนผูอำนวยการ ทั้งนี้ ใหมีการ

จัดประชุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

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

   ทำหนาที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจงเตือนภัย

เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พรอมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล 

ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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อำเภอ รวมถึงมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้ง 

สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดตอหรือใกลเคียง  

หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อไดรับการรองขอ โดยมีนายกเทศมนตรี/ผูอำนวยการเทศบาล เปนผูอำนวยการ  ทั้งนี้ ใหมีการจัด

ประชุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

  (9)  กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบล (กอปภ.อบต.) 

 ทำหนาที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจงเตือนภัย

เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พรอมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหาร

สวนตำบลใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยอำเภอ รวมถึงมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามที่ไดรับมอบหมาย 

พรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดตอหรือใกลเคียง 

หรือเขตพื ้นที่อื ่นเมื่อไดรับการรองขอ โดยมีนายกองคการบริหารสวนตำบล/ผูอำนวยการองคการบริหาร        

สวนตำบลเปนผู อำนวยการ ทั้งนี้ ใหมีการจัดประชุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการ

บริหารสวนตำบล อยางนอยปละ 2 ครั้ง และมีองคประกอบ ดังน้ี 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ 

ประกอบดวย 

1. นายกองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ       ผูอำนวยการ 

๒.ปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ     รองผูอำนวยการ 

๓.รองนายกองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ    กรรมการ 

๔.ผูกำกับการสถานีตำรวจโคกโพธิ์      กรรมการ 

๕.ผูแทนฝายทหารในเขตพ้ืนท่ี      กรรมการ 

๖.กำนันตำบลบางโกระ       กรรมการ 

๗.ผูใหญบานทุกหมูบาน                             กรรมการ 

๘.สาธารณสุขตำบล       กรรมการ 

๙.ผูแทนหนวยงานภาครัฐในพ้ืนที่      กรรมการ 

๑๐.ผูแทนสถานศึกษาในพื้นที่      กรรมการ 

๑๑.ผูแทนองคการสาธารณกุศลในพ้ืนท่ี     กรรมการ 

๑๒.หัวหนาฝายทุกฝายขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระ  กรรมการ 

๑๓.หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ   กรรมการ 

          และเลขานุการ 

หมายเหตุ อาจปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงกรรมการไดตามที่นายอำเภอเห็นสมควร 
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อำนาจหนาที่ 

1.  จัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และแผน    

ที่เกี ่ยวของเพื่ออำนวยการ ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

2.  กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย เชน จัดใหมี

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนตน  

3. จัดตั้งทีมเฝาระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะหสถานการณสาธารณภัย และแจงเตือนภัยเมื่อเกิด   

หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ และใหจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉนทองถิ่น เพื่อควบคุม         

และบัญชาการ การเผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ 

4. รวบรวม จัดทำคลังขอมูลทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และฐานขอมูลความเส่ียงภัย

ในพ้ืนท่ีอปท. 

5.  ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย 

6. สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ ่นแหงพื ้นที ่หรือพื้นที่

ใกลเคยีงเม่ือไดรับการรองขอ 
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แผนภาพที่ 3-2   กลไกการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั 

3.3 บทบาท หนาที่ และแนวทางปฏิบัติรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของระดับ อปท. 

3.3.1 การปฏิบัติรวมกบัอำเภอและจังหวัด 

(1) จัดเจาหนาที่ประสานอำเภอและจังหวัด ในชวงระยะขณะเกิดภัย พรอมทั้งรายงานสถานการณ    

สาธารณภัยที่เกิดขึ้นตามขอเท็จจริงเปนระยะๆ 

(2) กรณีสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรงใหประสานขอกำลังสนับสนุนจากกองอำนวยการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/จังหวัด ตามลำดับ 

3.3.2 การปฏิบัติรวมกบัองคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียง 

(1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ของ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ และสาธารณภัยมีความ

รุนแรงขยายเปนวงกวาง ใหผูอำนวยการทองถิ่น องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ รายงานผูอำนวยการอำเภอ 

พรอมทั ้งประสานกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารส วนตำบลทาเรือ        

เทศบาลตำบลมะกรูด เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ ใหสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 
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(2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ของ องคการบริหารสวนตำบลทาเรือ    เทศบาลตำบลมะกรูด 

และเทศบาลตำบลโคกโพธิ์    ใหผูอำนวยการทองถิ่นองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ใหการสนับสนุนการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเปนการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานรวมกัน 

3.3.3 การปฏิบัติรวมกบัหนวยทหารในพื้นท่ี 

ในการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมระหวางพลเรือนกับทหารนั้น จะตองมี     

การประสานงานกันอยางใกลชิด เพื่อเปนการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอำนวยการปองกัน          

และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ และศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น องคการ

บริหารสวนตำบลบางโกระ กับ กองรอยทหารพรานที ่ 4308 ทั้งนี ้ ฝายทหารอาจพิจารณาจัดตั ้งศ ูนย

ประสานงานหรือศูนยปฏิบัติงานรวมระหวางพลเรือนกับทหาร ขึ้นอยูกับระดับของหนวยและสถานการณสา

ธารณภัยนั้นๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม 

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปตตานี พ.ศ.2564 และขอตกลงวาดวยการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย ระหวางผูอำนวยการจังหวัดกับหนวยงานทหารในพื้นที่ ท้ังนี้รายละเอียดการแบงมอบพ้ืนท่ีในการ

ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติของหนวยทหาร 

3.3.4 การปฏิบัติรวมกบัภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ เปนศูนยกลาง

ในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง เพื ่อใหสามารถติดตอประสานงาน สั่งการ 

รายงาน การปฏิบัติและสถานการณระหวางทุกหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางตอเนื่อง รวดเร็ว และเชื่อถือได โดยมี

แนวทางปฏิบัติ ดังนี ้

(1) จัดเจาหนาที ่ประสานงานกับศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ       

(กรณีเกิดสาธารณภัย) เพื่อรวมปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย

ใหเปนไปอยางมีเอกภาพ 

(2) จัดทำแผนประสานงานกับองคการสาธารณกุศล และใหองคการสาธารณกุศล ในจังหวัด       

จัดเจาหนาที่ประสานงานกับ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ตลอด 24 ชั่วโมง พรอมอุปกรณและบุคลากรท่ี

สามารถปฏิบัติภารกิจได 

(3) องคการบริหารสวนตำบลบางโกระและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล รวมกับ

องคการสาธารณกุศลจัดทำแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจาหนาที่ อุปกรณ และเครื่องมือ เพื่อ

การปฏิบัติงานขององคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแตละระดับ 
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(4) กรณีที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ถาองคการสาธารณกุศลไปถึงพื้นที่ประสบภัยกอน เจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบ ใหกั้นเขตพ้ืนที่อันตรายและกันไมใหผูที่ไมเก่ียวของเขาไปยังพ้ืนที่อันตราย พรอมทั้งแจงหนวยงาน

หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยทันที เพ่ือดำเนินการควบคุมสถานการณสาธารณภัย 

(5) กรณีที่ไดรับการประสานจาก องคการบริหารสวนตำบลทาเรือ    เทศบาลตำบลมะกรูด และ

เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ หรือหนวยงานที่รับผิดชอบ เชน ตำรวจ เทศบาล เปนตน ใหองคการสาธารณกุศลจัด

ชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และใหรายงานตัวที่ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบล     

บางโกระ หรือผูอำนวยการทองถ่ิน เพ่ือรับมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ 

(6) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ใหองคการสาธารณกุศล องคกรเอกชน ชวยเหลือ เจาหนาที่        

หรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ และพื้นที่รองรับการอพยพ ประสาน

หนวยแพทยและพยาบาล อีกทั้งใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนแกผูประสบสาธารณภัย พรอมทั ้งลำเลียง

ผูไดรับบาดเจ็บสงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล โรงพยาบาลประจำอำเภอ รวมทั้งอพยพชวยเหลือ   

ผูประสบสาธารณภัยไปยังท่ีปลอดภัยหรอืพื้นท่ีรองรับการอพยพ 

3.4 ขอบเขตสาธารณภัย 

ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติฉบับนี้ ใหเปนไปตามความหมาย 

“สาธารณภัย” ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวน้ำ                     

การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื ่น ๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ                   

มีผ ู ทำใหเกิดข ึ ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอ ื ่นใด ซึ ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน                  

หรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และ

การกอวินาศกรรมดวย” 

3.5 ระดับการจัดการสาธารณภัย 

ระดับการจัดการสาธารณภัยแบงเปน 4 ระดับ ทั ้งนี ้ ข ึ ้นกับพื ้นที ่ ประชากร ความซับซอน หรือ

ความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ตลอดจนศักยภาพดานทรัพยากร ที่ผู มีอำนาจตามกฎหมายใชดุลย

พินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเขาควบคุมสถานการณเปนหลัก ดังนี้ 

ระดับ การจัดการ ผูมีอำนาจตามกฎหมาย 

1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผูอำนวยการอำเภอ ผูอำนวยการทองถิ่น และ/หรือ 

ผูชวยผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม และส่ังการ 

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผูอำนวยการจังหวัด หรอืผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร  

ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ 
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3 สาธารณภัยขนาดใหญ  ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ   

ควบคุม  ส่ังการ และบัญชาการ 

4 สาธารณภัยรายแรงอยางย่ิง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  

ควบคุม  ส่ังการ และบัญชาการ 

เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ นายกองคการ

บริหารสวนตำบลบางโกระ ในฐานะผูอำนวยการทองถิ่นตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พ.ศ. 2550 มาตรา 20 จะเขาดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่โดยเร็วเปนลำดับแรก        

มีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัตหินาท่ีของเจาพนักงานและอาสาสมัคร รวมท้ังติดตามสถานการณ

ที่เกิดขึ้น ประเมินโอกาสการขยายความรุนแรงของภัย เพื่อรายงานนายอำเภอ ใหเสนอตอผูวาราชการจังหวัด

พิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัยขนาดเล็กเปนสาธารณภัยขนาดกลางตอไป 

3.6 กฎหมายและระเบียบท่ีเกีย่วของกับการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เปนกฎหมายหลักในการจัดการความเสี ่ยง

จากสาธารณภัยของประเทศ โดยมีกฎหมาย/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คำสั ่งอื ่นๆ ที ่เกี ่ยวของสนับสนุนการจัดการ       

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังน้ี 

3.6.1 กฎหมายหลัก 

พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวของ รวม 9 ฉบับ ไดแก 

(1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการชดเชยความเสียหายแกผูเสียหายจากการบำบัดภยันตราย

จากสาธารณภัย พ.ศ. 2554 

(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2553 

(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการแตงตั้งและการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 

(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองกรณีผูประสบภัย 

หรือเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน รองขอหลักฐานเพ่ือรับการสงเคราะห หรือบริการอื่นใด พ.ศ. 2552 

(5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจำตัวเจาพนักงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2554 

(6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

(7) ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัคร     

ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 

(8) ประกาศกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องแบบหนังสือรับรองผูประสบภัย 

(9) ประกาศกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใชจาย         

เงินทดรองราชการในเชิงปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
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3.6.2 กฎหมาย/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คำสั่ง ที่สำคัญเพื่อการสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย   
  (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที ่แก ไขเพิ ่มเติม           
และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ไดแก 

 (1.1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม  
 (1.2) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ีวาดวยการประสานงานดานสาธารณูปโภค พ.ศ. 2540  
 (1.3) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือผูประสบ
สาธารณภัย พ.ศ. 2542 
 (1.4) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปองกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. 2547 
 (1.5) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ำแหงชาติ พ.ศ. 2561  
  (1.6) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ พ.ศ. 2552 
และที่แกไขเพิ่มเติม  
  (1.7) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพ่ิมเติม   
    (1.8) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ีวาดวยคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแหงชาติ พ.ศ. 2541  
  (2)  ระเบียบกระทรวงการคลังท่ีเกี่ยวของ ไดแก 
  (2.1) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 
       - หลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 
  (2.2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว าดวยเงินทดรองราชการเพื ่อชวยเหลือคนไทยใน
ตางประเทศ พ.ศ. 2562 
  (2.3) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือใชจายกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน
ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. 2562 
    (2.4) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินทดรองราชการเพื่อการปองกันและขจัด
ภาวะมลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. 2527  

  (3) พระราชบัญญัติ/ ระเบียบ ประกาศ/ คำสั่งอื่นๆ  

  (3.1) พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 

  (3.2) พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

  (3.3) พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 

  (3.4) พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. 2499 

  (3.5) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 2457 

 (3.6) พระราชบัญญัติจัดรปูท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 

 (3.7) พระราชบัญญัติสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ

หรือการปฏิบัติตามหนาท่ีมนุษยธรรม พ.ศ. 2543 

 (3.8) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 

 (3.9) พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542 

 (3.10) พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการงาน พ.ศ. 2554 
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 (3.11) พระราชบัญญัติสงเคราะหขาราชการ ผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุ

ปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546 

 (3.12) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 

 (3.13) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 

 (3.14) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 

 (3.15) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 (3.16) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 

 (3.17) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558 

 (3.18) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. 2535 

 (3.19) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

 (3.20) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 

 (3.21) พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 

 (3.22) พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490 

 (3.23) พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 

 (3.24) พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 

 (3.25) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

 (3.26) พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

 (3.27) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

 (3.28) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 

 (3.29) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 

 (3.30) พระราชบัญญัติทรพัยากรน้ำ พ.ศ. 2561 

 (3.31) พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 

 (3.32) พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพงตอความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. 2560 

 (3.33) พระราชบัญญัติการชวยเหลือกูภัยทางทะเล พ.ศ. 2550 

 (3.34) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 (3.35) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

 (3.36) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 

 (3.37) พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ.2522 

 (3.38) พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 

 (3.39) พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2535 

 (3.40) พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 

 (3.41) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485 

 (3.42) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 
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บทที่ 4 
การปฏิบัติกอนเกิดภัย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การมุงเนนการลดความเสีย่งจากสาธารณภัย 

  แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระ    

ฉบับนี้ มุงดำเนินงานตอบสนองตอยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหบรรลุผลสำเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเปาหมายสำคัญในการลดความ

เสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อสรางความเชื่อมั่น ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่ ตาม

แนวทางในการดำเนินงานดานการปองกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียม ความ

พรอม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติไว ดังน้ี  

  ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสท่ีสาธารณภัย ทำใหเกิดความสูญเสีย

ตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน ความเปนอยู และภาคบริการตางๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ หวงเวลาใดเวลาหนึ่งใน

อนาคต ซึ่งสามารถแทนดวยสมการแสดงความสัมพันธของปจจัยที่เกี่ยวของกับ ความเสี่ยง ดังน้ี 

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

      ศักยภาพ (Capacity) 

  ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษยที่อาจนำมาซึ่ง

ความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน ตลอดจนทำใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

ความลอแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผูคน อาคารบานเรือน ทรัพยสิน ระบบตางๆ หรือ

องคประกอบใดๆ มีท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงและอาจไดรับความเสียหาย 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ทำใหชุมชนหรือสังคมขาด

ความสามารถในการปกปองตนเอง ทำใหไมสามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไมสามารถฟนฟูไดอยางรวดเร็ว

จากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปจจัยเหลานี้มีอยูในชุมชนหรือสังคมมานานกอนเกิดสาธารณภัย และ

อาจเปนปจจัยที่ทำใหผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น 

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถที ่จะกระทำการอยางใดอย างหน ึ ่ง หรือ

ความสามารถที่อาจจะพัฒนาตอไปใหเปนประโยชนมากขึ้น 
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   4.1 การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  การประเมินความเสี ่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการกำหนดลักษณะ 

ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะหภัยที่เกิดขึ้นและประเมินสภาวะการเปดรับตอความเสี่ยง 

(exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)   ในการรับมือของชุมชนที่อาจเปน

อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน การดำรงชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนการวิเคราะหความนาจะเปนในการเกิดผล

กระทบจากภัยในพ้ืนที่หนึ่ง ๆ มีประโยชนในการวางแผนเพ่ือจัดการความเสี่ยงอยางมีระบบ โดยขั้นตอนการ

ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบดวย ๗ ขั้นตอน ไดแก    

ขั ้นที ่ ๑ การทำความเขาใจเหตุการณปจจุบัน ความตองการในการประเมินความเสี่ยง และ
พิจารณาถึงขอมูลในอดีต  

ขั้นที่ ๒ การประเมินภัย  
ขั้นที่ ๓ การประเมินความลอแหลม  
ขั้นท่ี ๔ การวิเคราะหความเปราะบางและศกัยภาพ  
ขั้นที่ ๕ การวิเคราะหผลกระทบและระดับความเสี่ยง  
ขั้นที่ ๖ การจัดทำขอมูลความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยง  
ขั้นที่ ๗  การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณ

ภัย 
  ดังนั้น เพื่อใหการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลบางโกระจึงกำหนดใหจัดทีมประเมิน

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือเขาสำรวจพื้นที่และจัดเก็บขอมูลขอเท็จจริงจากเหตุการณสาธารณภัยและเปน

ขอมูลในการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อประกอบการตัดสินใจสั่ง

การในการรับมือสถานการณภัยที ่อาจจะเกิดขึ้น ไดแก (๑) การลดความเสี่ยง (การปองกันหรือหลีกเลี่ยง)                      

(๒) ความเปราะบางและความลอแหลม (การลดผลกระทบ)  (๓) การเตรียมความพรอมรับมือสาธารณภัย และ                 

(๔) การถายโอนหรือแบงปนความเสี่ยง  

      4.2 แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

        4.2.๑ การปองกันและลดผลกระทบ 

                 เนื่องจากองคการบริหารสวนตำบลบางโกระมีพื้นที่ 10,340 ไร สาธารณภัยที่สงผล
กระทบ ไดแก ภัยจาก อุทกภัย  วาตภัย ภัยแลง อัคคีภัย จึงใหความสำคัญกับแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 
                 (๑) ดานโครงสราง 
   องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ไดพิจารณาโครงสรางที่สอดคลองกับสภาพ
พื้นที่เสี่ยงภัยแลวและไดจัดสราง (ระบุถึงสิ่งกอสรางที่มีอยูในพื้นที่ อปท. ที่ใชในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย อาทิ อาคาร เขื่อน กำแพง ประตูระบายน้ำ เสนทางคมนาคมเพื่อสงกำลังบำรุง ปายสัญญาณ ฯลฯ) 
ขึ้น เพื่อใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
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                 (๒) ดานไมใชโครงสราง 

                      การปองกันโดยไมใชโครงสราง เปนการใชนโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ

กิจกรรมตางๆ เพ่ือลดความเสี่ยง โดยองคการบริหารสวนตำบลบางโกระไดมีการดำเนินการ ดังน้ี 

              (๒.๑) ดานการบังคับใช กฎหมายและการมีสวนรวมของประชาชนในพื ้นที่       

กับหนวยงานภาครัฐในการปองกันไมใหเกิดอัคคีภัย เชน การใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกประชาชนเกี่ยวกับ 

สาธารณภัยตางๆ ท่ีเกิดจากการกระทำของประชาชนเอง เชน การเผาตอซังขาว การเผาใบออย เปนตน 

               (๒.๒) วิเคราะหและจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยใหเหมาะสมกับพื้นที่ พรอมทั้งจัดเก็บ

ขอมูลสถิติภัย และหาปจจัยที่ทำใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อเปนฐานขอมูลในการหาแนวทาง      

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ มุงสูการแกไขปญหาอยางย่ังยืน 

4.2.๒ การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัย 

         การเตรียมความพรอมเปนการดำเนินการที่เนนชวงกอนเกิดภัยเพ่ือใหประชาชนหรือ

ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของมีองคความรู ขีดความสามารถ และทักษะตางๆ พรอมที่จะรับมือกับสาธารณ

ภัย โดย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ มีการดำเนินงาน ประกอบดวย 

        (๑) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (CBDRM) 

    ชุมชนมีบทบาทสำคัญเปนอยางมากในการเตรียมความพรอมและลดความเสี่ยง

จาก สาธารณภัย เนื่องจากชุมชนตองอาศัยอยู ในพื้นที่ของตนซึ ่งมีความเสี ่ยง หากชุมชนไดรับการพัฒนา

ศักยภาพรวมท้ังมีภูมิปญญาทองถ่ินในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยเนนการอาศัยชุมชน/หมูบานเปน

ศูนยกลางในการปองกัน แกไข บรรเทา และฟนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม

ในการวางแผน ตัดสินใจ กำหนดแนวทางการแกปญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อลดความเสี่ยงภัย

ของชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถใหคนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยไดดวยตนเองในระดับ

หนึ่ง กอนที่หนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือ รวมท้ังเปนการสรางภาคีเครือขายภาคประชาชนใน

รูปแบบอาสาสมัครเพื่อชวยเหลืองานเจาหนาที่ในขั้นตอนการเตรียมความพรอม ก็สามารถทำใหชุมชนของตน

มีความปลอดภัยจากสาธารณภัยหรือฟ นตัวจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมี

แนวทางปฏิบัติในการลดความเส่ียงสาธารณภัยของชุมชน ดังน้ี 

                  (๑) การทำความเขาใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใหสำรวจชุมชน      

เพื่อวิเคราะหความเสี่ยงและศักยภาพ รวมทั้งกลุมเปราะบางของชุมชน แลวนำขอมูลเหลานั้นมาจัดทำเปน  

แผนลดความเสี่ยงภัยของชุมชน 

                  (๒) ใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย 

                  (๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟนฟูชุมชนหลังจาก
เกิดสาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบในระดับทองถิ่น ระดับอำเภอ   
และระดับจังหวัด เพื่อใหแผนมีการบูรณาการและตอบสนองความตองการชองชุมชนไดอยางแทจริง 
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                  (๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เชน การสรางบานเรือนใหมีความเขมแข็ง
และอยูในพ้ืนท่ีปลอดภัย รวมทั้งมีการเตรียมพรอมในครอบครัวหากตองอพยพออกจากท่ีพักอาศัยเดิม 
                 (๕) จัดการฝกอบรมสมาชิกชุมชนอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเปราะบาง
เพื่อใหมีศักยภาพมากขึ้น 
                 (๖) สราง ซอมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนใหชวยลดความรุนแรง
จากสาธารณภัย เชน ชุมชนท่ีโดนนำ้ทวมบอยอาจมีการสรางฝายชะลอน้ำหรือทำพ้ืนที่แกมลิงเพื่อพักน้ำ เปนตน 
                  (๗) เตรียมสิ่งของยังชีพที่จำเปนกอนที่จะเกิดสาธารณภัย 

          

(๒) การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี 

      เปนเครื ่องมือและกิจกรรมในการสรางความพรอมและเพิ ่มศักยภาพของ

หนวยงานและบุคลากร รวมทั้งเปนการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความรวมมือ ทำใหทราบ

จุดบกพรองและชองวางในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อนำไปสูการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยใหมีความ

สมบูรณมากยิ่งขึ้น    ทั้งนี้ การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหหมายรวมถึงการฝก การซักซอม และ

การฝกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจำเปนของแตละหนวยงานในทุกระดับ โดยกองอำนวยการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ จะมีการประสานและสั่งการอำนวยการใหชุมชน/

หมูบาน ดำเนินการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอยางสม่ำเสมอ 

           (๓) การเฝาระวังและประเมินสถานการณ 

        (๓.1) จัดชุดเฝาระวังและติดตามสถานการณ เพื่อทำหนาที่เฝาระวังและติดตาม

สถานการณขอมูลความเคลื ่อนไหวของเหตุการณสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด ๒๔ ชั่วโมง พรอมทั้ง

ประสานการปฏิบัติกับกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขางเคียง 

         (๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณธรรมชาติ ขอมูลสถานการณ 

และการแจงขาว การเตือนภัยจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไปและ

หนวยงานที ่เก ี ่ยวของ เช น กรมอุต ุนิยมว ิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุทกศาสตร              

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมทั้งสื่อตางๆ เพื่อรวบรวมขอมูล วิเคราะห เฝาระวัง ประเมิน

แนวโนมการเกิดภัย 

         (๓.๓) จัดทีมประชาสัมพันธ เพื่อใหขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบ        

ถึงระยะเวลา ภาวะที่จะคุกคาม (อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน) เปนระยะๆ เพื่อปองกันความตื่นตระหนกและ

ความสับสนในเหตุการณที่จะเกิดขึ ้น และใหความสำคัญกับผูที ่ตองชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ เชน ผูพิการ    

ทั้งน้ี ความถี่ของการแจงขาวเตอืนภัยขึ้นอยูกับแนวโนมการเกิดภัย 
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         (๓.๔) จัดใหมีอาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังและติดตามสถานการณ
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจงขาว เตือนภัยระดับชุมชน ทำหนาที่ติดตาม เฝาระวังปรากฏการณ
ธรรมชาติที่มีแนวโนมการเกิดภัย แจงขาว เตือนภัยแกชุมชน และรายงานสถานการณใหกองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ โดยใชระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจงเตือน
ภัยของชุมชน 
        การติดตามขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณที่อาจสงผลใหเกิดสาธารณภัย 
รวมทั้งทำหนาที่เฝาระวัง ใหขอมูลขาวสารแกประชาชน โดยกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร วิเคราะห และประเมินสถานการณจากขอมูล
ขาวสารท่ีไดรับและตรวจสอบขอเท็จจริงของขอมูล เพ่ือตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 
   รายงานสถานการณภัยและผลการปฏิบัติใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยอำเภอและจังหวัดทราบเปนระยะๆ เพ่ือประสานและสนับสนุนการปฏิบัติรวมกัน 
                  (๔) การเตรียมการอพยพ 
  กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ มีแนวทาง
ปฏิบัติสำหรับเตรียมการอพยพ ดังน้ี 
    (๔.๑) จัดทำแผนอพยพผูประสบภัย แผนอพยพสวนราชการ โดยมีสาระสำคัญ
ประกอบดวย จำนวนผูอพยพ บัญชีสวนราชการ สิ่งอำนวยความสะดวกในการอพยพ การกำหนดเขตพ้ืนที่
รองรับการอพยพใหอยูในพื ้นที่ที่เหมาะสม การกำหนดเจาหนาที่หรือผูรับผิดชอบการอพยพไวใหชัดเจน               
การกำหนดเสนทางอพยพหลักและเสนทางอพยพสำรองสำหรับแตละประเภทภัย รวมทั้งการสำรวจและ            
การจัดเตรียมพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิง แหลงพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ 
    (๔.๒) วางมาตรการการอพยพ 
    (4.3) ใหความสำคัญกับกลุมเปราะบางซึ่งตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ เชน เด็ก 
สตรีมีครรภ ผูสูงอายุ บุคคล ทุพลภาพ ผูปวย  เปนตน โดยกำหนดแนวทางในการอพยพกลุมเปราะบาง 
รวมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 
       (4.4) ใหประชาชนเตรียมตัวไวใหพรอมสำหรับการอพยพ โดยจัดเตรียมกระเปา 
ที่มีของมีคา เงินสด เอกสารสำคัญ ของใชจำเปนสวนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ำดื่ม เทาที่จำเปน 
                  (๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว 
  กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ มีแนวทาง
ปฏิบัติสำหรับเตรียมการจัดต้ังศูนยพักพิงชั่วคราว ดังน้ี 
    (๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานที่ตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว 
    (๕.๒) จัดการภายในศูนยพักพิงชั่วคราว โดยกำหนดผูรับผิดชอบภายในศูนยพัก
พิงชั ่วคราว คือ ผู จัดการศูนยพักพิงชั ่วคราว ไดแก ผู นำชุมชน กรณีโรงเรียนเปนศูนยพักพิงอาจเปน
ผูอำนวยการโรงเรียน 
    (๕.๓) ปจจัยความจำเปนขั้นต่ำของศนูยพักพิงชั่วคราวอ่ืนๆ 
    (๕.๔) ใหมีการบริหารจัดการขอมูลผูอพยพ โดยมีการเก็บบันทึกขอมูลท่ีจำเปน 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระ พ.ศ.2564-2570 หนา 44 

 

   ขอพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศูนยพักพิงช่ัวคราว มีปจจัยในการพิจารณา ดังนี้ 
ตารางที่ 4-1 : ขอพจิารณาในการเลือกสถานท่ีต้ังของศูนยพักพิงช่ัวคราว 

ประเด็น  ขอพิจารณาสำหรับทำเลที่ต้ัง 
ความปลอดภัย  - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไมวาจะ

เปนความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 
- ปลอดจากความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นตอผูอาศัย
ในศูนยอพยพชั่วคราว 

การเขาถึง  - งายตอการเขาถึงเพื่อใหความชวยเหลือ
ในชวงวิกฤต 
- คำนึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เชน รถ
อาจจะเขาไปไมไดในหนาฝน) 

สิ่งแวดลอม  - พิจารณาถึงภัยจากการปนเปอนสารพิษทั้ง
จากภายในและนอกพื้นที่ 
 

สาธารณูปโภค  - ความเปนไปไดในการใชโครงสรางพื้นฐาน
ของภาครัฐที่มีอยูเดิม ทั้งการประปา  
  สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 
- ระบบไฟฟาเปนสิ่งสำคัญที่สุด เนื่องจาก
ระบบน้ำและสุขาภิบาล ยังสามารถ 
  หาทางเลือกอ่ืนที่ไมพึงพาโครงสรางพ้ืนฐาน
ของเมืองได 

ปจจัยดึงดูด  - ในบริบทของเมือง อาจเกิดปจจัยดึงดูดใหมี
การยายเขาศูนยพักพิงชั่วคราว            
  โดยไมจำเปน 
 

อาชีพ  - การเขาถึงตลาดในทองถิ่น 
- การเขาถึงที่ทำงาน 
- ทางเลือกและการเขาถึงระบบขนสง 

สวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน  - ตองมีการบริการดานการศึกษาและ
สุขอนามัย 
- มีการสำรวจ และวัดผลศักยภาพระบบ
สวัสดิการทั่วไปในพ้ืนที่ 

เอกลักษณทาง
วัฒนธรรม 

 - ผูอาศัยในศูนยอพยพช่ัวคราวมีสิทธิท่ีจะ
ยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม 
  และศาสนาในศูนยพักพิงชั่วคราว 
- ตรวจสอบทัศนคติขององคกรปกครอง
ทองถ่ินและชุมชนโดยรอบ ตอกลุมผูอยู 
  อาศัยในศูนยพักพิงชั่วคราว 
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                 (๖) การจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัย 
  กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ จะจัดทำ
โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัยประจำศูนยเตรียมพรอมปองกันภัยประจำชุมชน/หมูบาน ที่มีความพรอม
เปนลำดับแรกกอน โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัย ดังนี้ 

    (๖.๑) เพื่อใหประชาชน/ชุมชนไดเรยีนรูสาธารณภัยตาง  ๆธรรมชาติและลักษณะของภัย  

    (๖.๒) เพื่อใหประชาชนทราบถึงขั้นตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัยเพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตท่ีอาจเกิดขึ้น 

    (๖.๓) เพื่อเพิ่มทักษะใหประชาชนชวยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได  
เมื่อเกิดสาธารณภัย 

   (๗) แผนการบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 

    แผนการบริหารความตอเนื ่อง เปนแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน        

ในสถานการณเมื่อเกิดภัยตางๆ เชน ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอองคกร ฯลฯ ซึ่งจาก

สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาวสงผลใหหนวยงานหรือองคกรตองหยุดชะงักการดำเนินงานหรือ   

ไมสามารถใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง ดังนั้น หนวยงานสวนราชการหรือองคกรตาง ๆ จึงตองจัดทำ

แผนการบริหารความตอเน่ือง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพื่อเปนแผนรองรบัการดำเนินภารกิจ

ของหนวยงานหรือองคกรในชวงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน เพื่อใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง 

เชนเดียวกับในชวงภาวะปกติ หากหนวยงานหรือองคกรไมจัดทำแผนการบริหารความตอเนื่องรองรับไวตั้งแต

ในภาวะปกติอาจสงผลกระทบตอหนวยงานหรือองคกรในดานตางๆ เชน ดานเศรษฐกิจ การเงิน การใหบริการ 

สังคม ชุมชน สิง่แวดลอม ตลอดจนชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เปนตน การจัดทำแผนการบริหารความตอเนื่อง

จึงเปนสิ ่งสำคัญที ่จะชวยใหสามารถรับมือกับเหตุการณฉุกเฉินและใหบริการไดเมื ่อเกิดภัยขั ้นวิกฤต             

เพื่อดำเนินงานและใหบริการตามปกติตามระดับการใหบริการที่กำหนดไวซึ ่งจะชวยใหสามารถลดระดับ    

ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นตอหนวยงานหรือองคกรได แผนการบริหารความตอเนื่องควรมีสาระสำคัญ 

ดังนี้ 

   (๑) วัตถุประสงคของแผนการบริหารความตอเนื่อง 
   (๒) ขอบเขตสถานการณความเสี่ยงภัย เชน แผนรับมือสถานการณภัยจาก
อุทกภัย/อัคคีภัย/แผนดินไหว ฯลฯ 
   (๓) กำหนดสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง 
   (๔) กำหนดข้ันตอนการปฏิบัติ 
        - บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน เชน ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล 
ทีมกูชีพกูภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบรอย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรัพยากรที่จำเปนและเหมาะสมตอสถานการณ 
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        - ข้ันตอนการฟนฟูหนวยงานหลังผานพนวิกฤต 
      ฯลฯ 

    4.3 พื้นท่ีเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปจจัยท่ีทำใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  เมื่อมีการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแลวจะทำใหทราบถึงพื้นที่เสี่ยงภัยและปจจัยที่ทำ

ใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งจะทำใหสามารถกำหนดแนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยไดตรงกับ

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น นำไปสูการลดความเสี่ยงอยางยั่งยืน ที่หมูบาน/ชุมชนมีวิธีการรูรับ ปรับตัวในการรับมือกับ

สถานการณสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เชน การกำหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงานที่กำหนดจากผลการ

ประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงของพื้นที่หนึ ่งๆ เพื่อลดโอกาสในการไดรับผลกระทบ  จากสาธารณภัย         

ที่สามารถคาดการณไดในปจจุบันและเพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในอนาคต      

จากการดำเนินการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยเรียบรอยแลว กองอำนวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ จึงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงจาก         

สาธารณภัย ดังนี ้

ตารางที่ 4-2 : ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุที่ทำใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ องคการบริหารสวน
ตำบลบางโกระ 

 

ประเภทของภัย 
ระดับความเสี่ยงภัย ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทำใหเกิด

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง      
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ำ 

อุทกภัย หมูที่2 หมูที2่,3,4,5 

 

หมูที่ -   - เนื ่องจากมีพื ้นที ่บางสวน
เปนพื้นที่ราบลุมและมีระบบ
การระบายน้ำที่ไมรวดเรว็และ     
ดีพอ  
 - ม ีการสร างส ิ ่งปล ูกสร าง
ขวางเสนทางน้ำ 

- ขุดลอกแหลงน ้ำเปน

ประจำทุกป 

- ปรับปรุงระบบระบาย

น้ำ เชน ทำทอลอด 

 

ภัยแลง หมูที ่-  หมูที่ -  หมูที่ 
 1 - 5 

- พ้ืนที่สวนใหญเปนพ้ืนท่ีทาง
เกษตร เกษตรกรจึงมีความ
ตองการใชน้ำ   ในปริมาณ
มากและตอเนื่องทั้งป 

- ขุดลอกแหลงน ้ำเปน
ประจำทุกป 
- ขุดลอกแหล งน ้ำเดิม
เพื ่อกักเก็บน้ำไว ใช ใน 
ฤดูแลง 

วาตภัย หมูที ่-  หมูที่ -  หมูที่ 

1 - 5 

- ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป
อย ู ภายใต อ ิทธ ิพลของลม
มรสุม 

- ติดตามสภาพ
ภูมิอากาศโดยเฉพาะ 
ชวงฤดูมรสุม 
-  ม ีการปร ับปร ุ งและ
ซอมแซมส ิ ่งปล ูกสร าง
ตางๆ ใหมีสภาพมั ่นคง
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ประเภทของภัย 
ระดับความเสี่ยงภัย ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทำใหเกิด

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง      
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ำ 

แข็งแรง สามารถทนตอ
ลมพายุได 

อัคคีภัย หมูที ่-  หมูที่ -  หมูที่  
1 -5  

- ประชาชนขาดความ
ตระหนักในการดูแลความ
ปลอดภัยเรื่องการใชไฟฟา 
-ประชาชนไมทราบถึง
แนวทางปฏิบัติท่ีถูกตองเม่ือ
เกิดอัคคีภัยขึ้น 

- มีการฝกการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ดานอัคคีภัยเปนประจำ
ทุกป และใหความรู
เก่ียวกับอัคคีภัยแก
ประชาชน 

 
หมายเหตุ: การจัดระดับความเสี่ยงภัยตามตารางมาตรฐานในการประมาณคาความเสี่ยงตาม ภาคผนวก ญ 
 

   4.4 การแจงเตือนภัย 

การแจงเตือนภัยเปนการแจงเตือนภัยลวงหนาแกผูที่คาดวาจะไดรับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัยให
เฝาระวังและเตรียมพรอมรับสถานการณอพยพเคลื่อนยายไปสูที่ปลอดภัยได โดยกองอำนวยการปองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ แจงเตือนภัยไปยังชุมชน/หมูบานในพื้นที่ที่คาดวาจะ
เกิดภัย เพื่อสงขอมูลแจงเตือนภัยที่ถูกตองรวดเร็วไปยังประชาชน 

 4.4.๑ การแจงเตือนลวงหนา 
    เปนการแจงขอมูลขาวสารที่บงชี้วามีแนวโนมที่จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ที ่มีความ

เสี่ยงไปยังชุมชน หมูบาน และประชาชน เพื่อใหติดตามขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ 
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ แจงเตือนภัยลวงหนากอน
เกิดสาธารณภัย  ไมต่ำกวา ๑๒๐ ชั่วโมง 

  4.4.๒ การแจงเตือนภัย 
  (๑) เมื่อมีการยืนยันขอมูลวามีโอกาสเกิดสาธารณภัยข้ึนและประชาชนในพื้นที่ อาจไดรับ

ผลกระทบ ใหแจงแนวทางปฏิบัติใหกับสวนราชการและประชาชนในพ้ืนที่ทราบ โดยใหมีการแจงเตือนภัยไมต่ำกวา 
๗๒ ชั่วโมงกอนเกิดภัย และใหมีขอมูลการแจงเตือนภัย ดังนี้ 

  (๑.๑) คาดการณระยะเวลา และบริเวณพ้ืนที่ท่ีจะเกิดสาธารณภัย 
  (๑.๒) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย 
  (๑.๓)  แนวทางการปฏิบัติของสวนราชการ หนวยงาน และประชาชนในการปองกันตนเองให

ปลอดภัยจากสาธารณภัยที ่อาจจะเกิดขึ ้น ทั ้งนี ้ ใหนำแนวทาง มาตรการ และขั ้นตอนการปฏิบัต ิจาก            
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไปมาเปนแนวทางในการปฏิบัติดวย 

 (๒) วิธีการแจงเตือนภัย 
 (๒.๑) แจงเตือนภัยผานผูนำชุมชน อาสาสมคัรและเครือขายเฝาระวังของชุมชน/หมูบาน 

(๒.๒) แจงเตือนประชาชนโดยตรง โดยผานทางสถานีโทรทัศนทองถิ ่น สถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสมัครเลน โทรสาร โทรศัพทมือถือ หอกระจายขาว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัย
แบบมือหมุน โทรโขง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงท่ีกำหนดใหเปนสัญญาณเตือนภัยประจำตำบลหรือหมูบาน ฯลฯ 
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 4.4.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจงเตือนภัย 
     แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกำหนดระดับของ

ระบบการเตือนภัยไว ซึ่ง องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ไดนำระดับสีของการแจงเตือนภัยไปประยุกตใช
ใหเหมาะสมกับประเภทของสาธารณภัยในพ้ืนท่ี ดังนี้ 

 สีแดง หมายถึง สถานการณอยูในภาวะอันตรายสูงสุด ใหอาศัยอยู
แตในสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามขอส่ังการ 

 สีสม  หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเส่ียงอันตรายสงู เจาหนาที่
กำล ังควบค ุมสถานการณ ให อพยพไปยังสถานที ่ปลอดภัย        
และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด 

 สีเหลือง หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเส่ียงอันตราย มีแนวโนม 
ท ี ่สถานการณจะร ุนแรงมากข ึ ้น ให จ ัดเตร ียมความพร อม           
รับสถานการณ และปฏิบัติตามคำแนะนำ 

 สีน้ำเงิน หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเฝาระวัง ใหติดตาม
ขอมูลขาวสารอยางใกลชิดทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง 

 สีเขียว หมายถึง สถานการณอยูในภาวะปกติ ใหติดตามขอมูล
ขาวสารเปนประจำ 

๓.4.๔ กระบวนการแจงเตือนภัย 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูล/ความตองการ 

      เฝา
ระวัง            
    ตดิตาม

ชวีิตและ
ทรัพยสิน

ของ
ประชาชน 

  การแจง

เตือน

ลวงหนา 

     การ

แจงเตือน

ภัย 

   การ
รับมือ 

    และ

• เฝาระวงัสถานการณ 

  สาธารณภัย 

• เฝาระวงัการ  

  เปลี่ยนแปลงของ

สภาพ 

  อากาศ 

• เฝาระวงัระดับนำ้ใน 

  เข่ือน การระบายน้ำ 

• เฝาระวงัระดับนำ้ใน   

  แมน้ำ 

• ติดตามระดับนำ้ใน

คลอง  

• ติดตาม

• หนวยงานเฝาระวัง 

  วิเคราะหขอมลู 

• ประเมินความเส่ียง

ภัย 

• สงผลวิเคราะหเขา 

  คลังขอมลู 

• คาดวามีผลกระทบ

ให 

  ขอมูลแกประชาชน

และ 

  หนวยปฏิบัต ิ

• หนวยปฏิบัตแิจง

เตือน 

• คาดวาผลกระทบ

รุนแรง  
  Command Center  

  สงใหแจงเตือนภัย 

• แจงเตือนประชาชน

ผาน 

  ส่ือและเคร่ืองมือ  

  อุปกรณส่ือสารตางๆ  

• แจงเตือนหนวย

ปฏิบัติ  

  หนวยปฏิบัตแิจง

เตือน 

  คูขนาน 

• ประสานภาค

• อพยพ 

• บริหารจัดการ 

  ศูนยพักพิง 

• การรายงาน

สถานการณ 

• การจัดการในภาวะ 

  ฉุกเฉินตามแผน

อพยพ 

• การสงผูอพยพกลับ 
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แผนภาพที่ ๓ – ๑ : กระบวนการแจงเตือนภัย 

 

           กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ 

จัดชุดเฝาระวังและติดตามสถานการณ พรอมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแตไดรับ

แจงการเตือนภัยเพื่อเปนการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังนี้ 

            (1) จัดเจาหนาที่เฝาระวังและติดตามสถานการณภัยตลอด 24 ชั่วโมง และประสาน

กำนัน ผูใหญบาน ผูนำชุมชนหรือผูนำหมู บาน รวมทั้งอาสาสมัครแจงเตือนภัย เพื่อเตรียมพรอมเฝาระวัง    

และติดตามสถานการณภัยอยางตอเนื่อง และใหรายงานสถานการณการเกิดภัยมายังกองอำนวยการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ทางโทรศัพทหมายเลข 073-432-823 

โทรศพัทสายดวนหมายเลข  080-8634488 เบอรโทรศพัทของปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ 

              (2) รายงานสถานการณการเกิดภัยไปยังกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อำเภอและจังหวัดทาง 0-7333-3208-9  ตามแบบรายงานเหตุดวนสาธารณภัย  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระ พ.ศ.2564-2570 หนา 50 

 

 
บทที่ 5 

การปฏิบัติขณะเกิดภัย 
ยุทธศาสตรที่ 2 : การจัดการในภาวะฉกุเฉินแบบบูรณาการ 

 เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้น กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตำบลบางโกระ จึงจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินขึ้น โดยมีผูอำนวยการทองถิ่นเปนผูควบคุม
และสั่งการ เพื่อทำหนาที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ พรอมทั้งประสาน
กับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่รับผิดชอบ และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในการ
จัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไมสามารถควบคุมสถานการณสาธารณภัยตามขีดความสามารถโดย
ลำพัง ใหขอรับ การสนับสนุนจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบล
ทาเรอื เทศบาลตำบลมะกรูด กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 
 5.๑ โครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ แบง
ออกเปน ๓ สวน          ๑ คณะท่ีปรึกษา ๑ ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ดงัแสดงตามแผนภาพที่ ๔-๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 

ผูอำนวยการทองถ่ิน 

  

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ 

ศูนยปฏบิัติการฉกุเฉิน องคการบริหาร
สวนตำบลบางโกระ 

สวนปฏิบัติการ สวนสนับสนุน สวนอำนวยการ 

- งานคนหาและกูภัย 

- งานกูชีพ งานรักษาพยาบาล 
การแพทยและสาธารณสุข 

- งานรักษาความสงบเรียบรอย 

- งานการจราจร 

- งานผจญเพลิง 

- งานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน 
สะพาน ฯลฯ 

- งานอุตสาหกรรม สารเคมี           
วัตถุอันตราย และกัมมันตรังส ี

- งานการขนสง 

- งานอพยพ 

- งานบรหิารจัดการผูเสียชีวิต 

                   ฯลฯ 

- งานศูนยสั่งการ 

- งานขาวกรอง วิเคราะหขอมูล
สารสนเทศ และการรายงาน 

- งานติดตามและประเมิน
สถานการณ 

- งานพยากรณอากาศ การเฝา
ระวัง และการแจงเตือนภัย 

- งานประชาสมัพันธและตอบโต
การขาว 

- งานรับเรื่องราวรองทุกข 
- งานระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

- งานแผนการปองกันและบรรเทา     
สาธารณภยั/แผนปฏิบัติการ/       
แผนเผชิญเหตุของ อปท. 

- งานธุรการ 

                 ฯลฯ 

- งานสงเคราะหชวยเหลือ
ผูประสบภัย 

- งานเสบียง และจัดหาปจจัยสี่ที่
จำเปน 

- งานสาธารณูปโภคสาธารณปูการ 
- งานบรกิารสังคม 
- งานงบประมาณ งานการเงนิและ

บัญช ี
- งานรับบริจาค 
- งานพลังงาน เชน น้ำมันเชื้อเพลงิ 

ฯลฯ 
- งานบรหิารจัดการศูนยพักพิง

ชั่วคราว 
- งานฟนฟูพ้ืนที่ประสบภัย 
- งานฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
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แผนภาพที่ 5-๑ : โครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ 
     5.๑.๑ บทบาทหนาที่ภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ มีดังนี้ 

 (1) คณะที ่ปร ึกษา/ผ ู  เช ี ่ยวชาญ ม ีหน าที ่ ให ข อเสนอแนะ คำแนะนำ ข อมูล 
ทางวิชาการ การสังเคราะหแนวโนมสถานการณ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี ่ยวของกับเหตุการณสาธารณภัย 
ที่เกิดขึ ้น โดยใหคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเปนสำคัญ พรอมทั ้งปฏิบัติหนาที ่อื ่นใดตามที่
ผูอำนวยการทองถ่ินเห็นสมควร 
   (2) ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม มีหนาที่ ประสานขอมูลเหตุการณกับสวนตางๆ      
เพื่อสื ่อสารและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยา
มวลชน  
   (3) สวนปฏิบัติการ มีหนาที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและ
ปกปองทรัพยสิน เขาควบคุมสถานการณ ฟนฟูสูสภาวะปกติ คนหาและกูภัย กูชีพ รักษาพยาบาล การแพทย
และสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบรอย การจราจร ผจญเพลิง โครงสรางพื้นฐาน สารเคมีและวัตถุอันตราย 
กัมมันตรังสี สงกำลังบำรุง การขนสง อพยพ และบริหารจัดการผูเสียชีวิต  
   (4) สวนอำนวยการ มีหนาที ่ ติดตามสถานการณ วิเคราะหแนวโนมสถานการณ           
แจงเตือนภัย รวบรวม ประสานขอมูล และประเมินความตองการและความจำเปนในการสนับสนุนทรัพยากร 
ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใชขอมูลที่ไดรบัจากสวนปฏิบัติการเปนฐาน
ดำเนินการ พรอมทั้งใหการสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแกกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ/ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ฯลฯ  
  (5)  สวนสนับสนุน มีหนาที่ ดังนี้ 
   (5.1) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ดานที่จำเปน เพื่อใหการจัดการใน
ภาวะฉุกเฉินดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได แก สงเคราะหชวยเหลือผู ประสบภัย 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว พื้นฟูพื้นที่ประสบภัย 
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การฟนฟู และงานชุมชน 
   (5.2) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในดานงบประมาณ การเงินและการ
บัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ 
   ทั้งนี้ การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินรายละเอียดตามแผนภาพ
ที่ ๔-2 : (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น 
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- ผูเชี่ยวชาญดานการกูชีพกูภัย  
- ผูอำนวยการโรงเรียนในพื้นท่ี 
- ผูนำชุมชน เชน ปราชญชาวบาน 
- ฯลฯ 

ท่ีปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 5-2 : (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน 

 

 

 

ผูอำนวยการทองถ่ิน 

ศูนยปฏิบัติการฉกุเฉิน องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ 

สวนปฏิบัติการ 

- รองนายก คนที่ 1 
- ฝายปองกันและรักษาความ

สงบเรียบรอย 
- กองชาง/สวนโยธา 
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตำบล 
- กำนัน 
- ผูใหญบานหมูที่1,2 
- สมาชิกสภาอบต. บางโกระ 

หมู 1 -2 
- อาสาสมคัรตางๆ  เชน      

อปพร. /ตำรวจบาน /อสม. 
- ผูนำชุมชน 

สวนสนับสนุน สวนอำนวยการ 

ปลัด อบต บางโกระ 

- อบต.บางโกระ 
- ผูใหญบานหมูที่ 3,4 
- สมาชิกสภาอบต. บางโกระ 

หมู 3,4 
- อาสาสมัครตางๆ  เชน      

อปพร. /ตำรวจบาน /อสม. 
- ผูนำชุมชน 

ฯลฯ 

 

 

- รองนายก คนที่ 2 
- กองคลัง 
- ผูใหญบานหมูที่ 5 
- สมาชิกสภาอบต. บางโกระ 5 
- อาสาสมคัรตางๆ  เชน อปพร. 

/ตำรวจบาน /อสม. 
- ผูนำชุมชน 

ฯลฯ 

 

 

สำนักปลัด อบต.  
(งานประชาสัมพันธ) 

- ฯลฯ 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 
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  5.2 การจัดการภาวะฉุกเฉินมีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ         
มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
  5.๒.1 การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 
          การออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสวนราชการ 
หนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน สามารถใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยไดตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยมีรูปแบบแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแหงชาติ ดวนที่สุดที่ มท ๐๖๐๒/ว ๙๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนั้น เมื่อมีการประกาศ
เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยขนาดเล็ก (เขตพื้นที่ อปท.และอำเภอ)  และพื้นที่ประสบสาธารณภัยขนาดกลาง 
(เขตพื้นที่จังหวัด) โดยผูอำนวยการจังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ปฏิบัติ ดังนี้  
        (๑) ใหผ ู บริหารทองถิ ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นแหงพื ้นที ่น ั ้นในฐานะ
ผูอำนวยการทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติ
หนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ่นของตน และมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัด 
และผูอำนวยการอำเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย 
     (๒) ใหผูอำนวยการทองถิ่น มีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหนาที่
ของเจาพนักงานและอาสาสมัครใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
     (๓) เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที ่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใด ใหผูอำนวยการ
ทองถิ่นแหงพื้นที่นั ้นเขาดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่โดยเร็วเปนลำดับแรก และแจงให
ผูอำนวยการอำเภอและผูอำนวยการจังหวัดทราบ ในกรณีที่ผูอำนวยการทองถิ่นมีความจำเปนตองไดรับความ
ชวยเหลือจากเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐที่อยู   นอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่
ของตน ใหแจงผูอำนวยการอำเภอ หรือผูอำนวยการจังหวัด เพื่อสั่งการโดยเร็ว  
        (๔) ในกรณีที่พื้นที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยูในความรับผิดชอบของผูอำนวยการ
ทองถิ่นหลายคน ผูอำนวยการทองถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใชอำนาจหรือปฏิบัติหนาที่เขาดำเนินการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางกอนแลวใหแจงผูอำนวยการทองถ่ินอ่ืนทราบโดยเร็ว 
        (๕) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ใด ให
เปนหนาที่ของผูอำนวยการทองถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดตอหรือใกลเคียงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนท่ีน้ัน ที่จะ
สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
                      (๖) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ใหความชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว และ
ใหนำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และแผนเผชิญเหตุที่มี
อยูมาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
        (๗) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่พิจารณาระเบียบงบประมาณและกฎหมายที่
เกี่ยวของในการชวยเหลือผูประสบภัย มุงประโยชนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปนลำดับแรกๆ 
     (๘) หากเหตุการณสาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของทองถิ่นนั้นๆ จะ
รับมือกับสาธารณภัยนั้นๆ ได และผูอำนวยการทองถิ่นไดรับการสนับสนุน ใหแจงผูอำนวยการอำเภอเพื่อสั่งการ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนในเขตพื้นที่อำเภอใหการสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี
ประสบสาธารณภัย เพื่อปองกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยใหยุติโดยเร็ว 
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    5.2.2 การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
      เมื่อมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแลว หากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนั้นเปน      
ภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แกไขเพิ่มเติม และมีความจำเปนตองใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาของผูประสบภัย แตมิไดมุงหมายท่ีจะชดใชความเสียหาย    
แกผูใด ใหเปนอำนาจของผูวาราชการจังหวัดรวมกับคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) ดำเนินการประกาศเขตใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑและวิธีการ     
ที่กระทรวงการคลังกำหนดตอไป โดยมี “คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอำเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)    
มีนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผูเปนหัวหนากิ่งอำเภอเปนประธาน มีผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
อำเภอหรือกิ่งอำเภอนั้นหนึ่งคนสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอำเภอหรือกิ่งอำเภอที่รับผิดชอบ
และใหความชวยเหลือเสนอตอ “คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือ
ประกาศเขตการใหความชวยเหลือฯ ตอไป ทั้งนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูสำรวจความเสียหายจากภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดข้ึนในแตละพื้นที่ท่ีรับผิดชอบตามอำนาจหนาท่ีที่กำหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เปนผูตรวจสอบ
และกลั่นกรองการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจากการสำรวจความเสียหายดังกลาวขางตน 
 5.3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
  5.3.1 แนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัยในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ให
ดำเนินการ ดังน้ี 
        (1) เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น แหง
พื้นที่ใด ใหเปนหนาที่ของผูอำนวยการทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่นั้น เขาดำเนินการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วและใหแจงผู อำนวยการอำเภอที ่ร ับผิดชอบในเขตพื ้นที่ และ
ผูอำนวยการจังหวัดทราบทันที  
     (2) กรณีที ่พื ้นที่ท ี ่เกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยอยูในความรับผิดชอบของ 
ผูอำนวยการทองถ่ินหลายคน ผูอำนวยการทองถ่ินคนหนึ่งคนใดจะใชอำนาจหรือปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนก็ได 
แลวใหแจงผูอำนวยการทองถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว  
       (4) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น เจาพนักงานที่ประสบเหตุมีหนาที ่ตองเขาดำเนินการ
เบื้องตน เพื่อระงับภัยนั้น แลวรีบรายงานใหผูอำนวยการทองถิ่นเพื่อสั่งการตอไป และในกรณีจำเปน อันไม
อาจหลีกเลี ่ยงได ใหเจาพนักงานมีอำนาจดำเนินการใดเพื่อประโยชนในการคุ มครองชีวิตหรือปองกัน           
อันตรายที่จะเกิดแกบุคคลได  
         (5) กรณีเจาพนักงานจำเปนตองเขาไปในอาคาร หรือสถานท่ีท่ีอยูใกลเคยีงกับ บริเวณท่ี
เก ิดสาธารณภัยเพื ่อทำการปองกันและบรรเทาสาธารณภ ัยใหกระทำไดต อเม ื ่อได รับอนุญาตจาก              
เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่แลว เวนแตไมมีเจาของหรือผูครอบครองอยูในเวลานั้น หรือ เมื่อมี
ผูอำนวยการอยูดวย และหากทรัพยสินนั้นเปนสิ่งที่ทำใหเกิดสาธารณภัยไดงาย ใหเจาพนักงานมีอำนาจ สั่งให
เจาของหรือผูครอบครองขนยายทรัพยสินออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกลาวไดหากเจาของหรือ ผูครอบครอง
ไมปฏิบัติตามคำสั่ง ใหเจาพนักงานมีอำนาจขนยายทรัพยสินน้ันไดตามความจำเปน แกการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยเจาพนักงานไมตองรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอัน เกิดจากการกระทำดังกลาว  
    (7) ใหผูอำนวยการในเขตพื้นที่ที ่รับผิดชอบสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นและ ทำบัญชี
รายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสินที่เสียหายไวเปนหลักฐาน พรอมทั้งออกหนังสือรับรอง ใหผูประสบภัยไวเปน
หลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู 
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    5.3.2 หลักการปฏิบัติ 
     (1)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหเจาหนาท่ี
เจาพนักงาน และอาสาสมัครตางๆ ที่มารวมปฏิบัติงานเขารายงานตัวที่ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหาร
สวนตำบลบางโกระ ในพื้นที่ที่เกิดภัย กอนรับมอบภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบ ไปปฏิบัติ 
      (2)  การเขาควบคุมสถานการณ คำนึงถึงหลักการ ดังนี้ 
       (2.1) การปฏิบัต ิการระยะ ๒๔ ชั ่วโมงแรก เน นการคนหาผู รอดช ีวิต                 
การรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ น้ำดื่ม อาหารปรุงสำเร็จ เสื้อผา ฯลฯ 
        (2.2)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง (1-2 วัน) เนนการคนหาผูรอดชีวิต 
และทรัพยสิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำดื่ม ยารักษา
โรค เคร่ืองครัว 
       (2.๓)  การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ชั่วโมง (๒-๓ วัน) เนนการคนหาผูรอดชีวิต 
การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะหเบื้องตน เงินชดเชย การคนหาทรัพยสินและ
ขอมูลการใหความชวยเหลือ ฯลฯ 
 
         (2.4)  การปฏิบ ัต ิการคนหาหลังระยะ ๗๒ ชั ่วโมงขึ ้นไป (หลัง ๓ วัน 
ขึ้นไป) ใหพิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการคนหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเนนการชวยเหลือชีวิตคนกอน ตามดวย
ทรัพยสิน พรอมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานใหครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง  ฯลฯ 
    5.3.3 การควบคุมสถานการณและการเผชิญเหตุ 
           ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ไดวางแผนการเผชิญเหตุ
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบ โดยกำหนดโครงสรางองคกร ขอมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การ
ควบคุม การสั่งการ และการใชแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อใหการจัดการในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  (๑) การรับแจงเหตุและการรายงาน 
                                    ใหผูรับผิดชอบจัดทำรายงานขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งดานสถานการณสาธารณภัย 
ดานการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ดานการใหความชวยเหลือ และดานอื่นๆ ที่จำเปน โดยคำนึงถึง
ความถูกตอง ชัดเจน รวดเร็ว โดยใหชุมชน/หมูบานสำรวจความเสียหายและความตองการเบื้องตนตามแบบ
รายงานเหตุดวนสาธารณภัย แลวรายงานตอศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ 
  (๒) การประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน มีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

(๒.๑) นำขอมูลที่ไดท้ังหมดมาวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น     
(๒.๒) กำหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางท่ีดีท่ีสุดและมีความเส่ียงนอยท่ีสุด 

       (๒.๓) มีการคาดการณเพิ่มเติมในเรื่องปจจัยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น การขอรับการ
สนับสนุนเพ่ิมเตมิ 
       (๒.๔) การจัดการขอมูล ใหหัวหนาทีมเปนผู นำในการสอบถามสำรวจขอมูล
สถานที่ สิ ่งที ่เปนอันตรายตอนักกูภัย พรอมทั ้งบันทึกวัน เวลา ชื ่อที ่อยู ผ ู ใหขอมูล และรายงานขอมูล             
ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ทราบ มีการบรรยายสรุปใหลูกทีมทราบ กำหนด
พ้ืนที่อันตราย พื้นที่ปฏิบัตกิาร พื้นท่ีปลอดภัย รวมท้ังตัดระบบตางๆ ไดแก แกส ไฟฟา ประปา เปนตน ซึ่งเปน
อันตรายตอนักกูภัย 
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   (๒.๕) การสั่งการ ผูสั่งการตองเปนคนเดียวที่สามารถชี้แจงการปฏิบัติได การสั่ง
การตองชัดเจน ไมคลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหนาหนวยหรือผูควบคุมชุดปฏิบัติการตองรายงาน
ตัว  ตอผูอยูในเหตุการณ และตอผูบัญชาการเหตุการณ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งกอนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จสิ้น
ภารกิจ 
 (๒.๖) การรวบรวมขอมูล ไดแก ปญหาอุปสรรคขอขัดของ สาเหตุของการเกิด
เหตุการณ ผลการปฏิบัติ รวมท้ังแนวทางการแกไขและนำขอเสนอแนะมาวิเคราะห 
    (๔) การคนหาและชวยชีวิต 
        - กำหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย หามไมใหผูที่ไมมีหนาที่และความรับผิดชอบ
เขาพื้นที่ประสบภัย 
        - สนธิกำลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใชหนวย         
กูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย พรอมอุปกรณ เคร่ืองมือ เครื่องจักร ท่ีจำเปนในการกูชีพกูภัย 
        - กรณีมีสถานการณรุนแรง ควรจัดหาอุปกรณที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงมาใชในการกูภัย 
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ตารางที่ 5-๑ :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ 

ลำดับที่ การปฏิบัติ สวนงานท่ี

รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบในพื้นท่ี 

(ระบุเบอรโทรศัพท) 

๑ จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น (ตามขอ 4.1) สวนอำนวยการ นายสมโชค สุวรรณโณ 

ปลัด อบต.บางโกระ 

080-8634488 
๒ รับแจงเหตุและรายงานสถานการณ 

จัดเตรียมเจาหนาที่เพ่ือรับแจงเหตุและรายงานสถานการณใหกองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ  
และกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอทราบเพ่ือจะได
เสนอผูวาราชการจังหวัด/ผูอำนวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพ้ืนท่ี
ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตพ้ืนท่ีการใหความชวยเหลือฯ ตอไป            
จนกวาสถานการณสิ้นสุด 

สวนอำนวยการ นายสมโชค สุวรรณโณ 

ปลัด อบต.บางโกระ 

080-8634488 

๓ ออกสำรวจพื้นที่และประเมินสถานการณ 

จัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วเขาสำรวจพื้นที่และประเมินสถานการณ เพื่อวางแผน

รับมือกับสถานการณภัย 

สวนอำนวยการ นายสมโชค สุวรรณโณ 

ปลัด อบต.บางโกระ 

080-8634488 

๔ ประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน 
  วิเคราะหและประเมินสถานการณการเกิดสาธารณภัยเพื ่อการตัดสินใจ
แกปญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พื้นที่และ
ประชาชนผู ที ่จะไดรับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของ
พื้นที่ในการรับภัย แนวโนมการเกิดภัยซ้ำขึ้นอีก ภัยที่ตามมา รวมถึงภัยที่มี
ความซับซอน เพื่อกำหนดแนวทางการตอบโตและการแจงเตือนภัย 

สวนอำนวยการ นายสมโชค สุวรรณโณ 

ปลัด อบต.บางโกระ 

080-8634488 

๕  บริหารจัดการขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉินอยางถูกตอง ชัดเจน และเปนระบบ  สวนอำนวยการ นายสมโชค สุวรรณโณ 

ปลัด อบต.บางโกระ 

080-8634488 

 
๖ 

  
แจงเตือนประชาชน 
  (๑) ตรวจสอบขอมูลยืนยันความถูกตองของการเกิดสาธารณภัยจาก
หนวยงานที่เก่ียวของทุกแหลง กอนแจงเตือนผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด  

 
สวนอำนวยการ 

 

นายสมโชค สุวรรณโณ 

ปลัด อบต.บางโกระ 

080-8634488 
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ลำดับที่ การปฏิบัติ สวนงานท่ี

รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบในพื้นท่ี 

(ระบุเบอรโทรศัพท) 

  (๒) ดำเนินการแจงเตือนภัยไปยังชุมชนพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ขางเคียง 
โดยสื่อ ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณเตือนภัยท่ีมีอยูของชุมชน เชน วิทยุ
ชุมชน หอกระจายขาว หอเตือนภัย โทรโขง เปนตน 
  (๓) ขอมูลการแจงเตือนภัยตองชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย    
บงบอกถึงอันตรายท่ีกำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพยสิน วิธีการปฏิบัติของ 
ประชาชน รวมทั้งวิธีการแจงเหตุ โดยตองแจงเตือนจนกวาสถานการณภัย จะ
สิ้นสุด 
  (๔) ในกรณีเกิดไฟฟาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัย          ไม
สามารถใชได ใหใชสัญลักษณการเตือนภัย เชน ธง นกหวีด หรือการเตือนภัย
อ่ืนท่ีไดมีการซักซอมความเขาใจกับประชาชนไวแลว เปนตน 

๗ อพยพผูประสบภัย  
กรณีเมื่อเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ และมีผูอยูอาศัยในพื้นที่นั้น
จะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเทาที ่จำเปนแกการปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย พรอมทั ้งรายงานผู อำนวยการทองถิ ่น ผู อำนวยการอำเภอ 
ตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตาม ขอ ๔.๗ 

สวนปฏิบัติการ นายปรีชา  บัวขาว     
รองนายก คนที่ 1 
0807102171 
 

๘ กำหนดพื้นท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  
เปนพื้นที่เตรียมปฏิบัติการจัดตั้งขึ้นเพื่อใชเปนสถานที่จัดเก็บและพักรอ
ชั่วคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)   
ที่ไดมาและพรอมใช เพื่อรอการสั่งใชทรัพยากร  

สวนปฏิบัติการ นายปรีชา  บัวขาว     
รองนายก คนที่ 1 
0807102171 
 

๙ ระดมทรัพยากรเขาสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
  (๑) ระดมทรัพยากร ท้ังกำลังคน วัสดุอุปกณ เครื่องมือ เครื่องจักร มายังจุด
รวบรวมทรัพยากรเพื ่อรอรับการมอบหมายภารกิจ ใหพรอมใชตลอด 24 
ชั่วโมง เพื่อรอการสั่งใชเขาสนับสนุนการปฏิบัติการในพ้ืนที่ประสบภัย 
  (๒) ระดมทรัพยากรเขาพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พรอมทั้ง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และ
พลังงาน เพื่อจัดการสาธารณภัย 
 

สวนสนับสนุน นายรอแม ดอเลากาเดร    

รองนายก คนที่ 2 
0843131327 

๑๐ กำหนดและแบงโซนพื้นที่ในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ  
ออกเปน.......5......โซน ประกอบดวย      
      โซนที่ ๑ ประกอบดวย หมู 1 มีผูใหญบานหมู 1 รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
      โซนที่ ๒ ประกอบดวย หมู 2 มีผูใหญบานหมู 2 รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
      โซนที่ ๓ ประกอบดวย หมู 3 มีผูใหญบานหมู 3 รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
      โซนที่ ๔ ประกอบดวย หมู 4 มีผูใหญบานหมู 4 รับผิดชอบพ้ืนท่ี 

สวนอำนวยการ นายสมโชค สุวรรณโณ 

ปลัด อบต.บางโกระ 

080-8634488 
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ลำดับที่ การปฏิบัติ สวนงานท่ี

รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบในพื้นท่ี 

(ระบุเบอรโทรศัพท) 

      โซนที่ 5 ประกอบดวย หมู 5 มีผูใหญบานหมู 5 รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพื้นที่ไดตามสถานการณและขนาดของพื้นที่ 

 
 
 

๑๑ จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเขาปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
  สั่งใหหนวยกูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพื้นท่ีประสบภัย เพ่ือควบคุม
สถานการณไมใหลุกลามขยายตัวใหเจาหนาที่ เจาพนักงาน และอาสาสมัคร
ตางๆ ที่มารวมปฏิบัติงานเขารายงานตัวท่ีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการ
บริหารสวนตำบลบางโกระ กอนรับมอบภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบไปปฏิบัติ 
รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณในการเขาสนับสนุนจัดการสาธารณภัย 
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๑๒ การเผชิญเหตุ 
 (๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั ่วโมงแรก ใหความสำคัญในการคนหา
ผูรอดชีวิตเปนลำดับแรก ตอดวยการรักษาพยาบาลผู บาดเจ็บ มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังน้ี 

 (๑.๑) กำหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย หามมิใหผูที่ไมมีหนาท่ี
และความรับผิดชอบที่เก่ียวของเขาพ้ืนท่ีประสบภัยโดยเด็ดขาด 

 (๑.๒) สนธิกำลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว ดังน้ี 
         (๑.๒.๑) สั่งการใหหนวยกูชีพกูภัยที่มีศักยภาพเขาปฏิบัติงาน  

ในพ้ืนที่ประสบภัย 
         (๑.๒.๒) สั่งการใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร  

ที่จำเปนในการกูชีพกูภัย เขาปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย 
         (๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตวเลี้ยงตามความจำเปนของ

สถานการณภัย 
                (๑.๒.๔) กรณีพื ้นที ่ใดเปนพื ้นที ่ว ิกฤต ไมสามารถเขาพื ้นที่     
โดยทางรถยนตหรือทางเรือได ใหประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร
จากหนวยงานทหารหรือตำรวจในพื้นที ่ หรือพื ้นที่ใกลเคียงเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยอยางเรงดวน 
                (๑.๒.๕) จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราวแกผูประสบภัยที่บานเรือน
เสียหายอยางเรงดวนเปนลำดับแรก และจัดระเบียบศูนยพักพิงชั่วคราว 
พรอมทั้งลงทะเบียนผูอพยพ 
                (๑.๒.๖) ระดมกำลังแพทยและพยาบาลจากโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพประจำตำบลใกลเคยีง เขาชวยปฏิบัติงานในพื้นท่ีประสบภัย 
                (๑.๒.๗) กรณีโครงสรางพื ้นฐานไดร ับความเสียหายใหเรง
ซอมแซมเสนทางคมนาคม ระบบส่ือสาร ไฟฟา และประปา แลวแตกรณี   ให
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ลำดับที่ การปฏิบัติ สวนงานท่ี

รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบในพื้นท่ี 

(ระบุเบอรโทรศัพท) 

สามารถใชการไดหรือจัดทำระบบสำรองเพื ่อให ชุดปฏิบัติการสามารถ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ได 
                (๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารที่ปรุงสำเร็จ น้ำดื่ม เครื่องยังชีพที่จำเปนใหแกประชาชนและเจาหนาท่ี
ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ประสบภัยใหเพียงพอและทั่วถึง 
(๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) ใหความสำคัญใน
การคนหาผู รอดชีวิตและทรัพยสิน การสืบหาญาติ การจัดตั้งศูนยพักพิง
ชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำดื ่ม ยารักษาโรค 
เครื่องครัว ขอมูลสถานการณ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        (๒.๑) สำรวจความตองการของผูประสบภัยในเบื้องตน เพื่อกำหนด
มาตรการชวยเหลืออยางตอเนื ่องในชวงระหวางเกิดภัยและจัดทำบัญชี    
การชวยเหลือผูประสบภัย 
        (๒.๒) จัดเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ  
ที่จำเปนมายังพ้ืนที่ประสบภัยและเตรยีมสถานพยาบาลสำรองใหเพียงพอ 
        (๒.๓) จัดสงปจจัยสี่ที ่จำเปนตอการดำรงชีวิต เชน อาหาร น้ำดื่ม 
เครื่องนุงหม และยารักษาโรค เปนตน มายังศูนยพักพิงชั่วคราว 
        (๒.๔) ตรวจสอบเส นทางคมนาคมที ่ ได ร ับความเส ียหายจาก           
สาธารณภัย พรอมทั ้งติดปายเตือน หรือวางแผนปดกั ้นช องทางจราจร       
ใหประชาชนผูใชเสนทางทราบ จัดเจาหนาที่ตำรวจหรืออาสาสมัครอำนวย
ความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย 
        (๒.๕) รักษาความสงบเรียบรอยและจัดการจราจรในพื้นที่ประสบภัย
และศูนยพักพิงชั่วคราว 
        (๒.๖) ตั ้งศูนยขอมูลผู ประสบภัย เพื ่อรวบรวมและเปนแหลงขอมูล   
ในการติดตอประสานงานใหประชาชนสามารถสอบถามขอมูลผูบาดเจ็บและ
เสียชีวิตได 
  (๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ใหความสำคัญ
กับการคนหาผูรอดชีวิตอยางตอเนื่องจากปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง
แรก การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห
เบื้องตน อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การคนหาทรัพยสิน และ
ขอมูลการใหความชวยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        (๓.๑) กรณีมีผูเสียชีวิตจำนวนมากใหจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ 
เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตูแชศพ) พรอมท้ังใหหนวยงานที่เกี่ยวของ



 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระ พ.ศ.2564-2570 หนา 61 

 

ลำดับที่ การปฏิบัติ สวนงานท่ี

รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบในพื้นท่ี 

(ระบุเบอรโทรศัพท) 

ตรวจชันสูตรเบื้องตน บันทึกขอมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียม
ขอมูลท้ังหมดเพ่ือการตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล 
        (๓.๒) การจัดหนวยบริการประกันสังคมเคล่ือนที่และใหบรกิารทางการ
แพทย 
        (๓.๓)  การประเมินสถานการณภัยอยางใกลชิด ตลอดจนประสาน 
การชวยเหลือ รับเรื่องราวรองทุกข ประสานรับขอมูลความเสียหายเบื้องตน 
ความตองการเบื้องตน 
(๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ชั่วโมง (๓ วัน) ขึ้นไป ใหพิจารณาสนับสนุน
การปฏิบัติการคนหาระยะ ๒๔ ชั ่วโมงแรก (๑ วัน) เปนลำดับแรกกอน   
การปฏิบัติการคนหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) และการปฏิบัติการ
คนหาระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ตามลำดับ โดยเนนการชวยเหลือ
ชีวิตคนกอน ตามดวยทรัพยสิน พรอมทั ้งสนับสนุนการปฏิบัต ิงานให
ครอบคลุมและทั ่วถึง ตลอดจนการสับเปลี ่ยนกำลังพลเพื ่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 
 

๑๓ ปกปองสถานท่ีสำคัญ เชน โรงพยาบาล  โรงเรยีน วัด เขตพระราชฐาน แหลง
โบราณสถาน (ถามี) เปนตน และปกปองระบบสาธารณูปโภค  เชน ระบบ
ไฟฟา  ระบบประปา เปนตน 
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๑๔ การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว (กรณีที่มกีารอพยพ)  
รายละเอียดตามขอ 4.๑๐  

สวนสนับสนุน นายรอแม ดอเลากาเดร    

รองนายก คนที่ 2 
0843131327 

๑๕ สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยและจัดสงปจจัยสี่ที่จำเปนตอการดำรงชีวิต เชน 
อาหาร น้ำดื่ม และเครื่องนุงหม เปนตน ไปยังพ้ืนท่ีประสบภัย 
 

สวนสนับสนุน นายรอแม ดอเลากาเดร    

รองนายก คนที่ 2 
0843131327 

๑๖ การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือในชวงขณะเกิดภัย 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนที่สำรวจและจัดทำขอมูลความตองการของ
ผูประสบภัยในเบื ้องตน และรายงานใหอำเภอเพื ่อประกอบการรองขอการ
สนับสนุน และนำไปกำหนดเปนมาตรการและแนวทางในการชวยเหลือ เชน 
ความชวยเหลือ ดานอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการ
กำจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน  

สวนอำนวยการ นายสมโชค สุวรรณโณ 

ปลัด อบต.บางโกระ 

080-8634488 
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ลำดับที่ การปฏิบัติ สวนงานท่ี

รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบในพื้นท่ี 

(ระบุเบอรโทรศัพท) 

๑๗ จัดต้ังศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม (Joint Information Center : JIC)  
ทำหนาที่ประสานขอมูลขาวสารสาธารณะที่เกี่ยวของกับการดำเนินกิจกรรม
การจัดการเหตุฉุกเฉิน และเปนศูนยที่อยูใกลชิดกับเหตุการณ สามารถเขาถึง
ขอมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสำหรับสื่อ
ขาวสารทุกประเภทที่ไดรับการกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพื่อกระจาย
ขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน และตอเนื่อง โดยให
เจาหนาที่ขอมูลขาวสารสาธารณะเขามาอยูรวมกันใน ศูนยประสานขอมูล
รวม 

ศูนยขอมูล
ประชาสัมพันธ

รวม 

นางภิรมณ สิตตะหิรัญ 
นายก อบต.บางโกระ 
0807102171 

๑๘ -  กรณีมีผูเสียชีวิตจำนวนมาก จัดใหมีการพิสูจนเอกลักษณบุคคลใหเปนไปตาม
อำนาจหนาที ่การปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแหงชาติ และหรือ ตามบันทึก
ขอตกลงระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ 
- กำหนดใหมีสถานที ่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (ว ัดและตู แชศพ) และการ
เคลื่อนยายศพ หรือนำศพไปตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคลตามระเบียบกฎหมาย
ที่เก่ียงของอยางเปนระบบ 
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๑๙ เมื ่อสาธารณภัยที ่เกิดขึ ้นในพื้นที ่ย ุต ิแลว ใหผู อำนวยการทองถิ ่นรายงาน
สถานการณสาธารณภัยใหผูอำนวยการอำเภอทราบ และเมื่อมีการประกาศ
หรือยืนยันสถานการณสาธารณภัยในพื้นที่ยุติลงแลว ใหดำเนินการอพยพ
ประชาชนกลับที่ตั้งอยางปลอดภัย 

สวนอำนวยการ นายสมโชค สุวรรณโณ 

ปลัด อบต.บางโกระ 

080-8634488 
 

๒๐ อพยพกลับ กรณีสถานการณสาธารณภัยยุติ เมื่อไดรับแจงขาวการยกเลิก
สถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนำชุมชนหรือกลุมผูนำอพยพรีบแจง
ผูอพยพเพื่อเตรยีมความพรอมในการอพยพกลับไปสูท่ีอยูอาศัยตอไป โดยจัด
ระเบียบและลำดับกอนหลังการอพยพกลับ พรอมทั้งประสานงานกับ
เจาหนาที่ที่ดำเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

สวนปฏิบัติการ นายปรีชา  บัวขาว     
รองนายก คนที่ 1 
0807102171 
 

๒๑ หากสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซ้ำซอน เกินขีดความสามารถของ อปท. ใหรองขอขอรับการสนับสนุนจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ ่นขางเคียงหรืออำเภอใหประสานขอรับการ
สนับสนุนจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท. 
ขางเคียง) และกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเพื่อ
ดำเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 

สวนอำนวยการ นายสมโชค สุวรรณโณ 

ปลัด อบต.บางโกระ 

080-8634488 
 

หมายเหตุ  :  การกำหนดสวนงานที่ร ับผิดชอบ ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี ่ยนไดตามความเหมาะสมของ

สถานการณภัย และสอดคลองกับบทบาทหนาที่ภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ โดยยึดหลักมาตรฐาน 

เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุนของโครงสรางองคกรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
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    5.4 การส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน 

  เตรียมความพรอมดานระบบและเครื ่องมือสื ่อสาร องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ 
มอบหมายใหนายสมโชค สุวรรณโณ ปลัด อบต.บางโกระ เปนผูกำกับดูแลและใชงานความถี่วิทยุ.........................
เพื่อใชเปนความถี่วิทยุกลางสำหรับติดตอประสานงานระหวางหนวยงานของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชน สำหรับการประสานงาน  ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอื่นๆ ในภาวะ
ปกติ และในภาวะไมปกติ โดยกำหนดใหนางภิรมณ สิตตะหิรัญ นายก อบต.บางโกระ 
เปนผูควบคุมดูแลการใชงานภายใน องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ 
   5.4.๑ การปฏิบัติงานดานการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

     (๑) จัดตั ้งศ ูนยส ื ่อสารและจัดให ม ีระบบสื ่อสารหลัก ระบบสื ่อสารรอง และ

ระบบสื่อสารอื่นๆ ที่จำเปนใหใชงานไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง ใหสามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกลาวกับหนวยงานอ่ืน

ไดตามปกติโดยเร็วอยางท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 

     (๒) ใชโครงขายสื่อสารทางโทรศัพท โทรสาร และวิทยุสื่อสารเปนหนวยงานหลัก 

     หนวยงานหลักที่วางระบบสื ่อสารในภาวะฉุกเฉิน ไดแกหมายเลขโทรศัพท/  

โทรสาร  0 -7343-2823 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระ พ.ศ.2564-2570 หนา 64 

 

   5.4.๒ หนวยงานสนับสนุน ไดแก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 5-๓ : ผังสื่อสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ประจำตำบลบางโกระ 

โทรศัพท 0-8319-91128 

สายดวน ๑๖๖๙ 

กองอำนวยการปองกันและ              

บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 

โทรศัพท ………………………………………… 

โทรสาร 

กองอำนวยการปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย  

องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ 

โทรศัพท/โทรสาร 0-7343-2823 

การประปาสวนภูมภิาค 
สาขา ปตตาน ี

โทรศัพท........................ 
 

กองอำนวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

องคการบริหารสวนตำบล
ทาเรือ 

โทรศัพท 073 330 033 

องคกรภาคเอกชน  
มูลนธิิรวมกตัญู 

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

 

กองอำนวยการปองกนั 

และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดปตตานี 

 โทรศัพท 0-7333-3208-9 การไฟฟาภูมิภาค 
สาขายอย.อำเภอ โคก

โพธิ ์
โทรศัพท  

0-7343-1357 

สถานตีำรวจภูธร
โคกโพธ์ิ 
โทรศัพท 

073421112 
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  5.5 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน 

  เปนระบบและกระบวนการกระจายขอมูลขาวสารที ่เกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้น      

ใหสวนราชการและประชาชนไดรับรู และเขาใจสถานการณ โดยผานชองทางการสื ่อสารที่กำหนดไว เชน 

โทรทัศน วิทยุ หอกระจายขาว ฯลฯ และวิธีอื่นๆ เพื่อใหประชาชนรับทราบ เขาใจในสถานการณที่ถูกตองและ

ลดความต่ืนตระหนก โดยมอบใหฝายประชาสัมพันธของ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ เปนหนวยงานหลัก 

ดำเนินการ ดังน้ี 

  5.5.๑ จัดตั้งศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม (Join Information Center : JIC) เพื่อทำหนาที่ประสาน

ขอมูลขาวสารสาธารณะ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเปนศูนยที่อยูใกลชิดกับ

เหตุการณ สามารถเขาถึงขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสำหรับสื่อ

ขาวสารทุกประเภทที่ไดรับ การกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพื่อกระจายขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว 

เปนปจจุบัน และตอเนื่อง โดยใหเจาหนาที่ขอมูลขาวสารสาธารณะควรตองเขามาอยูรวมกันในศูนยประสาน

ขอมูลรวม 

  5.5.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกตองของขอมูลการเกิดภัยจากกำนัน ผูใหญบาน ผูนำชุมชน 

อาสาสมัครแจงเตือนภัย กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป รวมทั้งหนวยงานที่

เก่ียวของกอนแจงเตือนภัยผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด 

  5.5.๓ ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่ชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย เปนขอมูลที่บอก

ถึงอันตรายที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพยสิน อันไดแก ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีความเสียหายตาม

พื้นที่การปกครอง ชวงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม และประชาชนตองปฏิบัติอยางไร หรือตองมี

การอพยพหรือไม รวมทั้งวิธีการแจงเหตุ หมายเลขโทรศัพท และการสื่อสารอื่นๆ ไปยังชุมชนพื้นที่ที่ประสบภัย

และพื้นที่ขางเคียง โดยสื ่อ ขายการสื่อสาร เครื ่องมืออุปกรณการเตือนภัยที่มีอยู ของชุมชน เชน วิทยุชุมชน               

หอกระจายขาว หอเตือนภัย โทรโขง เปนตน 

  5.5.๔ จัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการใหขอมูลเทาที่จำเปนเกี่ยวกับการดำเนินการของศูนย

ปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ บัญชาการเหตุการณแกสื่อมวลชน และประชาชน รวมทั้ง

รับฟงขอคิดเห็น ขอมูล ขอเรียกรองของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณภัยหรือจากการปฏิบัติของ

เจาหนาที่ 

  5.5.๕ กรณีที่มีขาวเชิงลบ ใหแจงขอมูลขาวสาร และชี้แจงขอเท็จจริงใหสาธารณชนทราบ 
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  5.6 การอพยพ 

  เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด และการอาศัยอยูในเขตพื้นที่นั้น จะเปน

อันตราย ใหผูมีอำนาจตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (ผู

บัญชาการ ผูอำนวยการ และเจาพนักงานซึ่งไดรับมอบหมาย) มีอำนาจสั่งอพยพผูซึ่งอยูในพื้นที่นั้นออกไปจาก

พื้นที่อยางเปนระเบียบ ทั้งนี้ ใหดำเนินการอพยพไมต่ำกวา ๑๒  ชั่วโมงกอนเกิดสาธารณภัย และจัดใหมีกำลัง

เจาหนาที่เขารักษาความสงบเรียบรอย เพื่อปองกันทรัพยสินของประชาชน ใหผูนำชุมชนและหนวยงานปฏิบัติ

ตามขั้นตอน ดังนี้ 

   5.6.๑ การตัดสินใจอพยพ 

        (๑) การตัดสินใจอพยพในเขต องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ กำหนดให       

นายก อบต. บางโกระ ในฐานะผูอำนวยการทองถิ่น เปนผูตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจาก

พ้ืนที่ประสบภัย โดยมี ปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ในฐานะผูชวยผูอำนวยการทองถิ่น เปนผูชวย 

     (๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพื้นที่หมูบาน กำหนดใหผูใหญบานแตละหมูบานควบคุม 

กำกับ ดูแล การอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย ตามคำสั่งของผูอำนวยการทองถ่ิน โดยมีปลัดองคการ

บริหารสวนตำบลบางโกระเปนผูชวย ทุกขั้นตอนการปฏิบัติตองประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณไปยัง 

นายก อบต. บางโกระ ในฐานะผูอำนวยการทองถ่ินเบอรโทรศัพท 08-07102171 

  5.6.๒ เมื่อไดรับขอมูลขาวสารแจงเตือน ประชาชนตองปฏิบัติตามขอสั่งการของผูอำนวยการ

ทองถิ่น โดยเตรียมตัวไวใหพรอมสำหรับการอพยพ จัดเตรียมกระเปาที่มีของมีคา เงินสด เอกสารสำคัญ ของใช

จำเปนสวนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ำดื่ม เทาที่จำเปน รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวใหอยูในความสงบ 

กอนออกจากบานเรือนใหนำกระเปาที่จัดเตรียมไวติดตัวไป ปดบานเรือนใหมิดชิดที่สุดเทาที่จะทำได และ

เดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจำชุมชนโดยเร็ว 

  5.6.๓ หนวยอพยพ ตองศึกษาเสนทางที่จะเขาสูพื้นที่เปาหมาย และตรวจสอบสภาพของ

ยานพาหนะสำหรับการอพยพใหพรอมปฏิบัติหนาที่อยูตลอดเวลา รวมทั้งติดตอประสานงานกับผูนำชุมชนหรือ

ผูนำหมูบานทุกระยะ ประชาสัมพันธใหคำแนะนำในขั้นตอนการอพยพตอผูอพยพ พรอมทั้งจัดระเบียบและ

จัดแบงประเภทของบุคคลตามลำดับความเรงดวน เชน ผู ปวยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี 

ตามลำดับ ซึ่งเปนกลุมเปราะบาง และดำเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนการอพยพที่กำหนดไว 

  5.6.๔ จัดเจาหนาที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบานเรือนของผูอพยพ และควรประสาน

เจาหนาที่ตำรวจในทองที่เพื่อจัดสงกำลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบานเรือนผูอพยพเปนระยะ 

แตถาสถานการณลอแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหนาที่โดยเด็ดขาด แตถาสามารถออกปฏิบัติภารกิจได

ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแลวควรนำขอมูลกลับมารายงานใหผูอพยพทราบโดยทันที เพ่ือปองกันมิให    ผูอพยพ

เกิดความกังวลตอความปลอดภัยในทรัพยสินของตน 
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  5.6.๕ ใหหนวยงานอพยพอำนวยความสะดวกดานปจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ชวยเหลือผูบาดเจ็บ 
บริการอาหารและน้ำด่ืม การดูแลรกัษาความสะอาดใหถูกสุขลักษณะ จัดเปนสัดสวนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน จัดระบบการรับของบริจาคอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
  5.6.๖ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเนื่องจากสื่อ
ทุกชองทางรวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ และนำขอมูลขาวสารดังกลาวแจงใหผูอพยพทราบทุกระยะ เพื่อใหผู
อพยพคลายความวิตกกังวล 

    5.7 การบริหารจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว 
  การชวยเหลือผูประสบภัยที่อาศัยในศูนยพักพิงชั่วคราวในระยะตน และระยะกลางใหไดผลดี 
จำเปนตองคำนึงถึงสิ่งสำคัญ ไดแก 
  (๑) การดูแลดานความปลอดภัย 
  (๒) การจัดการดานสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเปนอยู ใหมีความสะดวก 
  (๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมปองกันโรคใหเปนไปอยางท่ัวถึง 
  (๔) การมีกิจกรรมฟนฟูสุขภาพจิตรวมกันเพ่ือทำใหมีสุขภาพจิตที่ดี 
  (๕) การรวมกลุมเปนแหลงเดียวกันเพ่ือติดตอขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 

  ใหกองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กรณีเทศบาล) หรือสวน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กรณีองคการบริหารสวนตำบล) เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนยพักพิง
ชั่วคราว และประสานงานที่เกี ่ยวของในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ ระบบสื ่อสาร ระบบ
สาธารณูปโภค รวมทั้งประสานงานกับกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัดเพ่ือ
ประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว  โดยใหคำนึงถึงแนวทางที่ในการชวยเหลือกลุมเปราะเปน
สำคัญ 
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แผนภาพท่ี 5-๔ : โครงสรางศูนยพักพิงช่ัวคราว องคการบรหิารสวนตำบลบางโกระ 

หมายเหตุ : สามารถปรับไดตามความเหมาะสม 

หัวหนา/ผูจัดการศนูยพักพิงช่ัวคราว 
(กำนัน / ผูใหญบาน / ประธานชุมชน) 

ฝายอำนวยการรวม 
(หัวหนาฝายแตละฝาย เชน ประสานงาน / 
ประชาสัมพันธ / รักษาความสงบเรียบรอย) 

ฝายปฏิบัติการ 
(หัวหนาฝายแตละฝาย เชน บรรเทาทุกข 
/ ฟนฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย) 

บทบาทหนาที่ 
๑. อำนวยการและบริหารจัดการตางๆ เชน 
จัดทำบัญชีรายชื ่อผู ประสบภัยของชุมชน
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกศูนย  
พักพิงชั่วคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจายอาหาร ระบบสุขาภิบาลและ
สุขภาพอนามัย เปนตน 
๒. จัดการพื้นที่ของศูนยพักพิงชั่วคราวของ
ชุมชนใหเปนระเบียบและเปนระบบ 
๓. จัดหาเคร่ืองมือ อปุกรณ เครื่องใชท่ีจำเปน
แกการดำรงชีวิตขณะที่อาศัยอยูในศูนยพัก
พิงช่ัวคราว 
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรยีบรอย 
๕. จัดพาหนะในการขนสง เชน สิ่งของ ผูปวย
ในกรณีมีผู เจ็บปวยตองไปสงโรงพยาบาล 
เปนตน 
๖. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ /  ผู

ที่เก่ียวของ 

บทบาทหนาที่ 
๑. บรรเทาทุกขเบื้องตนดานปจจัยสี่ คือ 
ที่อยูอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม และยา
รักษาโรค 
๒. ชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยใหแก 
ผูประสบภัยในชุมชน/หมูบาน 
๓. ประสานกับผู ประสบภัยที ่ต องการ
ความชวยเหลือ 
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  5.8 แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ (Damage 
and Need Assessment : DANA) 
  กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ จะประเมิน
ความเสียหายและความตองการความชวยเหลือภายในพื้นที ่ประสบภัย โดยวิเคราะหผลกระทบจากความ
เสียหายทีเ่กิดขึ้นจากสาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังน้ี 
  5.8.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระทำทันทีภายหลังมีเหตุการณ
สาธารณภัยเกิดขึ้น โดยมากภายในสัปดาหแรกของการเกิดภัย เปนการประเมินแบบคราวๆ ในการใหความ
ชวยเหลือเบื้องตน เพ่ือใหทันตอความตองการในภาวะฉุกเฉิน ลำดับความสำคัญกอน – กลัง และรวบรวมขอมูล
ความตองการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรที ่จำเปนทุกๆ ดานทั้งผู ประสบภัย โครงสราง
พ้ืนฐาน สิ่งแวดลอม  
  5.8.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะดำเนินการทันที   เมื่อภาวะ
ฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออยางนอยภายใน ๒ สัปดาห หลังจากเกิดสาธารณภัย ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับการเขาถึงพ้ืนท่ีประสบ
ภัย เปนการระบุมูลคาความเสียหายทางกายภาพ โครงสรางทางสังคม ประมาณการดานการเงินและวัสดุ
อุปกรณ ที่จะตองใชในการใหความชวยเหลือและความตอเนื่อง ทั้งนี้ จำเปนจะตองใชผูเชี่ยวชาญในแตละสาขา
ดำเนินการประเมนิความเสียหายและความตองการในแตละดาน 
        เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความตองการความชวยเหลือแลว ใหนำขอมูล           
ที่ไดมาทำการวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเองและจัดทำ
รายงานสรุปเสนอผูอำนวยการทองถิ่นเพื ่อบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดความเสมอภาคและทั่วถึง  
รวมถึงการขอรับความตองการความชวยเหลือเพิ่มเติมจากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร 
น้ำด่ืม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล ความชวยเหลอืดานสุขภาวะ ท่ีพักพิง อุปกรณยังชีพ เปนตน 

 ตารางที่ 5-๑ :  การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ (Damage and 

Need Assessment : DANA) 

ระยที่ 0 

เตรียมความพรอม 

ระยะท่ี 1 ประเมินสถานการณและ 

ผลกระทบเบื้องตน: การประเมินแบบรวดเร็ว 

ระยะท่ี 2 ประเมินผลกระทบและการให 

ความชวยเหลือบรรเทาทุกข: การประเมิน

แบบละเอียด(detailed assessment) เตรียมความพรอม ชวยเหลือชีวิตและการบริการตอการฟนฟูท่ีจำเปน 

กอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย – 72 ชั่วโมง ภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรือภายใน 2 สัปดาห 

ลักษณะการประเมิน 

การเตรียมพรอม

สำหรับการประสาน

การประเมิน :  

การเตรียมขอมลูทั่วไป  

(บทที่ ๑) 

การประเมินเบื้องตน :เปนการประเมินแบบ
คร าวๆ ในการให ความชวยเหล ือเบื ้องตน 
เพื ่อใหทันตอความตองการในภาวะฉุกเฉิน 
ลำดับความสำคัญกอน – กลัง และรวบรวม
ขอมูลความตองการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจาก
เกิดภัย  ดานทั้งผูประสบภัย โครงสรางพื้นฐาน 
และสิ่งแวดลอม  

 

ประเมินระยะเรงดวน : เปนการระบุมูลคา

ความเสียหายทางกายภาพ โครงสรางทาง

ส ังคม ประมาณการดานการเง ินและวัสดุ

อุปกรณ ที่จะตองใชในการใหความชวยเหลือ

และความตอเนื ่อง ทั ้งนี ้ จำเปนจะตองใช

ผูเชี ่ยวชาญในแตละสาขาดำเนินการประเมิน

ความเสียหายและความตองการในแตละดาน 
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  ทั ้งนี ้ ตัวอยางแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ฐ (ตัวอยาง) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตน 
ระยะที ่  ๑ (Initial Disaster Assessment Form) และตามภาคผนวก ฑ (ตัวอยาง) แบบประเมินความ
เสียหายและความตองการ ระยะที่ ๒ (Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA) 
  5.9 การรับ-จายสิ่งของบริจาค 
         หากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโก
ระ พิจารณาเห็นวา     มีความจำเปนตองจัดใหมีการรับบริจาคเงินหรือทรัพยสิน เพื่อชวยเหลือผูประสบสา
ธารณภัยใหดำเนินการ    ตามระเบียบที่เก่ียวของ ดังตอไปนี้ 
        (๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือ         
ผูประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
        (๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาดวยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใชของ
ศูนยรับบริจาคเพ่ือการสงเคราะหผูเดือดรอน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
        (๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรวีาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
        (๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที ่มีผู บริจาคใหทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
              โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จายสิ่งของบริจาค ดังนี้ 
       5.9.๑ จัดตั้งศูนยรับบริจาคเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย และกำหนดสถานที่เก็บรักษา
สิ่งของบริจาค 
       5.9.๒  องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ หารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
กำหนดระเบียบ     การเก็บรักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธี
แจกจายเงินและสิ่งของบริจาค เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพและเกิดประโยชนแกผูประสบสาธารณภัยอยาง
เสมอภาค 
       5.9.๓ จัดทำบัญชีการรับ-จาย สิ่งของบริจาคไวเปนหลักฐาน เพื่อควบคุมระบบขอมูล  
ในการบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
       กรณีที่บุคคล หนวยงาน หรือองคกรใดจัดตั ้งศูนยรับบริจาคเพื่อชวยเหลือผูประสบ     
สาธารณภัย หากบุคคล หนวยงาน หรือองคกรนั้นไมไดรับมอบภารกิจใดๆ จากกองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ใหบุคคล หนวยงาน หรือองคกรนั้นเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายในการขนยายและสงมอบสิ่งของบริจาค 
  5.๑0 การยกเลิกสถานการณสาธารณภัย 
       (๑) ใหติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเนื่อง 
พรอมทั้งตรวจสอบขอมูลจากทุกแหลงจนแนใจ และมีการยืนยันความชัดเจนวาสถานการณคลี่คลายกลับสู  
ภาวะปกติแลว ใหผูอำนวยการทองถิ่นรายงานขอมูลใหผูอำนวยการอำเภอทราบ เพื่อประกาศยุติสถานการณ  
สาธารณภัยในพ้ืนที่ 

       (๒) เม่ือไดรับการยืนยันอยางชัดเจนจากผูอำนวยการทองถิ่น ใหประกาศยุติสถานการณ
วาสาธารณภัยไดสิ้นสุดลงแลว ใหแจงขอมูลดังกลาวใหผูอพยพทราบเพื่อเตรียมพรอมในการอพยพกลับสูพื้นที่
อาศัยของตนเองตอไป 
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       (๓) เม่ือยกเลิกหรือปดศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินของ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ให
สงมอบภารกิจที่ตองดำเนินการตอใหหนวยงานที ่รับผิดชอบตามภารกิจของหนวยงานนั้นตอไป เพื่อความ
ตอเนื่องในการปฏิบัติงาน 

  5.๑1 การอพยพกลับ 

        เมื่อประชาชนไดรับแจงขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนำ
ชุมชนหรือผู นำกลุมอพยพรีบแจงผูอพยพเพื ่อเตรียมความพรอมสำหรับการอพยพกลับและรอรับการแจง       
จุดอพยพกลับ โดยการจัดระเบียบและลำดับกอนหลังของการอพยพกลับอยางเปนระบบไปสูพื้นที่อาศัยของ
ตนเอง พรอมทั้งประสานงานกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

   5.๑2 การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

       ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ แบงประเภทของสวน
ราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะอพยพมาอยูในพื้นที่ปลอดภัยตามลำดับและความจำเปนเรงดวน 
พรอมทั้งกำหนดพื้นที่รองรับการอพยพสวนราชการ ครอบครัวสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไว
ลวงหนา โดยการดำเนินการอพยพใหเปนไปตามแผนอพยพสวนราชการ เพื่อใหสามารถบริการประชาชนได
ตามปกติ                                                                                                                                                                                                                   

  5.๑3 การรองขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง 

       (1) ผูอำนวยการในเขตพื้นที่ที่ติดตอหรือใกลเคียงมีหนาที่สนับสนุนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแกผูอำนวยการซึ่งรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ติดตอ
หรือใกลเคียงน้ัน 

       (2) กรณีผูอำนวยการทองถิ่นมีความจำเปนตองไดรับความชวยเหลือจาก เจาหนาที่
ของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐที่อยูนอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื ้นที ่ของตน ใหแจงให
ผูอำนวยการอำเภอ หรือผูอำนวยการจังหวัดแลวแตกรณีเพ่ือสั่งการโดยเร็วตอไป  
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บทที่ 6 

การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

ยุทธศาสตรท่ี 3: การเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน 

  หลังจากภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัยไดบรรเทาลงหรือไดผานพนไปแลว จะเขาสูการจัดการสาธารณภัย   

ในระยะฟนฟู โดยใชกระบวนการฟนสภาพ (Rehabilitation) และซอมสราง (Reconstruction) ซึ่งเปนการดำเนินการ   

เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีวิต และสภาวะวิถีความเปนอยูของชุมชนที่ประสบภัย ใหกลับสู

สภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีขึ ้นกวาเดิมตามความเหมาะสม โดยแบงระยะเวลาในการดำเนินการออกเปน         

3 ระยะ ไดแก  

 1) ระยะสั้น เปนการดำเนินการตอเนื่องจากการคนหาและการบรรเทาหรือการชวยเหลือในภาวะ

ฉุกเฉินไดผานพนไปแลว เปนการใหความชวยเหลือเพื่อยกระดับวิถีชีวิต และเพื่อตอบสนองความตองการของผูที่

ไดรับผลกระทบ รวมถึงการจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยไมใหเก ิดอันตรายหรือสาธารณภัยซ้ำขึ ้นอีก           

การประเมนิความเสียหายขั้นพ้ืนฐาน การจัดท่ีพักอาศัยชั่วคราว และการใหบริการสาธารณะ  

 2) ระยะกลาง เปนการดำเนินการประสานและสนับสนุนชุมชนที่ประสบภัยใหอยูในพื้นที่ปลอดภัย 

ฟนฟูหรือสรางสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตข้ึนใหม การฟนฟูเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสภาพ

จิตใจ รางกาย และสังคมของผูประสบภัย  

 3) ระยะยาว เปนการดำเนินการตอเนื่องจากระยะกลาง เชน การซอมสรางโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ 

เปนตน ซึ่งอาจจะใชระยะเวลาในการดำเนินการยาวนาน นับจากเกิดสาธารณภัยไปจนกวาสถานการณจะกลับ

เขาสูสภาวะปกติ และดีกวาหรือปลอดภัยกวาเดิม 

6.1 แนวคิดในการฟนฟู  

 6.1.1 แนวคิดการพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer) 

การจัดการความเสี ่ยงจากสาธารณภัยที ่เปนมาตรฐานไดนำแนวคิด “การพัฒนาใหดีกวา         

และปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer)” มาประยุกตใชในการดำเนินการตาง ๆ มุงให

ความสำคัญกับการลดความเสี่ยงเดิมที่มีอยูและปองกันความเสี่ยงใหมไมใหเกิดขึ้น เพื่อมุงสูการเปนชุมชน

หรือสังคมที ่มีความพรอมรับและฟ นกลับเร็วตอสาธารณภัยอยางยั ่งยืน (Resilience) ประกอบดวย แนวทาง

มาตรการตาง ๆ ทางดานการฟนฟู ไดแก 1) การชวยเหลือผูประสบภัยใหสามารถชวยเหลือตนเองได เพื่อให

การดำรงชีวิตกลับเขาสู ภาวะปกติ โดยไมจำเปนตองพึ่งพิงความชวยเหลือจากภายนอกแตเพียงอยางเดียว                

2) ผูประสบภัยมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อใหเกิดการยอมรับและมีสวนรวมในขั้นตอนตาง  ๆที่จะดำเนินการ 

3) การพิจารณาประเด็นความเสี่ยงจากสาธารณภัยในการดำเนินการฟนคืนสภาพ และการสรางใหม

เสมอ โดยมุงเนนการลดความเสี่ยงเดิมที่มีอยูและปองกันความเสี่ยงใหมไมใหเกิดขึ้น 4) การดำเนินการซอม

สรางใหเร็วขึ้นเทาที ่สามารถทำไดเพื ่อลดผลกระทบที่จะเกิดตามมา โดยเฉพาะทางดานการดำรงชีวิต 



 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระ พ.ศ.2564-2570 หนา 73 

 

(Building Back Faster) 5) การสรางใหมใหมีความมั ่นคงแข็งแรงกวาเดิม (Building Back Stronger) 

เพื่อใหสามารถทนตอสาธารณภัยในอนาคตไดยาวนานขึ้น 6) การใหความสำคัญกับการซอมสรางแกกลุมเสี่ยงที่มี

โอกาสไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยมากที่สุด (Building Back Inclusively) และ 7) การปรับวิถีชีวิตที่ไม

คุ นเคยใหเปนสิ่งปกติใหม (New Normal) ในการรับมือสาธารณภัยรูปแบบใหมที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต       

ทั้งนี้ หากรัฐสามารถดำเนินการฟนฟูไดตามแนวทางดังกลาวแลว จะสงผลตอการใชงบประมาณในการลงทุน

ดานการฟนฟูที่มีประสิทธิภาพและคุมคาอยางแทจริง 

อยางไรก็ตาม การฟนฟูที่ดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม โดยเฉพาะในกระบวนการฟนสภาพ 

และการซอมสรางเปนการดำเนินการที่ตองใชระยะเวลาในการดำเนินการยาวนาน และมักจะถูกกำหนดไว

เปนสวนหนึ่งในแผนพัฒนาประเทศ ซึ่งถือเปนมาตรการทางดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่รัฐจะตอง

ใหความสำคัญในการดำเนินการเปนลำดับตน ๆ เพื่อสรางความพรอมรับและฟนกลับเร็วใหแกประเทศ              

ดังแผนภาพที่ 6-1 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.1.2 เครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม  

  การประเมินเปนกิจกรรมสำคัญที ่กำหนดไวในการปฏิบัต ิงานดานการใหความชวยเหลือ          

ดานมนุษยธรรม เพื่อใหไดขอมูลความตองการความชวยเหลือของผูประสบภัยที่สามารถนำมาวิเคราะห 

ประมวลผลและนำไปประกอบในการดำเนินมาตรการความชวยเหลือตาง ๆ ตามความจำเปนและเหมาะสม 

พัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 

แผนภาพที่ 6-1 วงจรการจัดการสาธารณภัยสูการพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 
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โดยกระบวนการประเมินตามหลักสากล แบงเปน 2 ระยะ ไดแก 1) กอนเกิดภัย หรือระยะ 0 ในชวงนี้จะเปน

การเตรียมพรอมการประเมินและการวางแผนในการรวบรวมขอมูลกอนเกิดภัย 2) หลังเกิดภัย ประกอบดวย    

ระยะที่ 1 - ระยะที่ 4 โดยในระยะท่ี 1 เปนการประเมินเพ่ือวิเคราะหผลกระทบเบ้ืองตน (Initial Assessment) 

ภายใน 3 วันแรก โดยใชขอมูลทุติยภูมิเปนสวนใหญ ระยะที ่ 2 เปนการประเมินอยางรวดเร็ว (Rapid 

Assessment) ต อจากระยะที ่ 1 เร ื ่อยไปประมาณ 2 สัปดาห เพื ่อว ิเคราะหผลกระทบและดำเนินการให            

ความชวยเหลือบรรเทาทุกขอยางเรงดวน ซึ่งในระยะที ่ 1 - ระยะที ่ 2 นี้ จะใชแนวทางการประเมินความเสียหาย      

และความตองการความชวยเหลือ (Damage and Need Assessment : DANA) เปนเครื่องมือในการประเมิน 

ทั้งนี้จะมีการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิเพิ่มเติมโดยการสำรวจภาคสนาม หลังจากนั้น ในระยะที่ 3 - 

ระยะท่ี 4 เปนการประเมินแบบเชิงลึก (In-depth Assessment) ตอเนื่องมาจากระยะที่ 2 ในรายละเอียดของแตละ

สาขาหรือภาคสวนที ่ไดรับผลกระทบ เพื ่อนำขอมูลการประเมินที่ไดไปสูกระบวนการวางแผนฟนฟูตอไป        

โดยจะใชแนวทางการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster Need Assessment : PDNA)      

เปนเคร่ืองมือในการประเมินดังแสดงในแผนภาพที่ 6-2          

 

 

ดัดแปลงจาก : UNDAC Field Handbook. (2013). 6th Edition.  

แผนภาพที่ 6-2  กระบวนการประเมินเพื่อการปฏิบัติงานดานการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม 

6.2 เปาประสงค 

6.2.1 เพ่ือฟนฟูใหผูประสบภัยไดรับการสงเคราะหชวยเหลืออยางรวดเร็ว ทั่วถึง ตอเนื่อง เปนธรรม 

สอดรับกับความจำเปนในการใหความชวยเหลือ และสามารถกลับไปดำรงชีวิตไดตามปกติ  

6.2.2 เพ่ือใหพ้ืนท่ีประสบภัยไดรับการฟนฟูใหกลับคืนสูสภาวะปกติหรือใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 
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6.3 กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางย่ังยืน  

 

  

  

 การประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster Needs Assessment : PDNA) 

เปนเคร่ืองมือท่ีเก็บรวบรวมขอมูลในรายละเอียดของแตละภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือนำไปวิเคราะห ประมวลผล 

และวางแผนในการดำเนินมาตรการตาง ๆ เพื่อฟนฟูอยางยั่งยืนตามความจำเปน โดยใชขอมูลความเสียหาย 

ความสูญเสีย ผลกระทบ และความตองการในการฟนฟู 

 (1) แนวทางปฏิบัติในการจัดทำมาตรฐานแบบประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย 

(PDNA) เพ่ือใชเปนกรอบการประเมินความตองการของภาคสวนที่เก่ียวของ ดังนี้ 

           กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ สำรวจ

ความตองการของผู ประสบภัยและความเสียหายเบื ้องตนภายในพื ้นที ่ประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน            

โดยวิเคราะหผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยเพื่อประเมินและวิเคราะหความสามารถของ

ผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเอง ความตองการความชวยเหลือเพิ่มเติมจากหนวยงาน

ภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน 

รวมทั้งจัดทำฐานขอมูลการสำรวจความเสียหาย เพื่อเปนขอมูลในการฟนฟูและกำหนดกรอบแนวทางในการ

สรางคนืใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 

 (1.1) ชุมชน/หมูบาน สำรวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชนตางๆ 

จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทำฐานขอมูลการสำรวจความเสียหาย เพื่อเปนขอมูลในการฟนฟูและกำหนด

กรอบแนวทางในการสรางคนืใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  (1.2) องคการบริหารสวนตำบลบางโกระสำรวจประเมินความจำเปนในการฟ นฟูภายหลังการเกิด        

สาธารณภัย ดังนี้ 

   (1) ขอมูลพื้นฐานดานชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

   (2) ขอมูลดานความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉินการชวยเหลือ

จากภายนอก 

   (3) ขอมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความออนแอ         

หรือความลอแหลมตอสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย  

(Post - Disaster Needs Assessment : PDNA) 
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  (1.3) สำรวจและประเมินความจำเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัยควรสำรวจ

ขอมูลดังตอไปนี้ 

   (1) ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย เชน ดานอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช ท่ีพักพิง สุขภาพ 

สุขาภิบาล และสิ่งแวดลอมการประกอบอาชีพ และองคความรู (การชวยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) โดยให

คำนึงถึงการฟนฟูกลุมเปราะบาง (กลุมเด็ก สตรีมีครรภ คนชรา ผูปวย และผูพิการ) ที่ไดรับผลกระทบจาก      

สาธารณภัยเปนพิเศษ 

   (2) ขอมูลการฟนฟูพ้ืนที่ประสบภัย เชน ที่อยูอาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล สิ่งกอสราง

ตางๆ การชลประทาน การขนสง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เปนตน 

  (1.4) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณองคการบริหารสวนตำบลบางโกระจัดตั้ง

คณะทำงานประสานกับชุมชน/หมูบาน ใหตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การใหความชวยเหลือ และ

ความตองการเบ้ืองตนของผูประสบภัยโดยเรว็ 

  (1.5) ดำเนินการฟนฟูโครงสรางพื้นฐานที่เสียหายในเบื้องตน โดยงบประมาณที่อยูในความ

รับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถใหขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

หรืองบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

      (1.6) รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟนฟูไปยังกองอำนวยการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนในการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะ

โครงสรางพื้นฐานที่ไดรับความเสียหาย (คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 

และคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 

      การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ จะตองมีความเชื่อมโยงกับ

การตอบสนองความตองการของผูท่ีไดรับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคำนึงถึงปจจัยดานตางๆ เชน อายุ 

เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ และผูพิการ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

(ทั้งน้ี ในการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัยใชแบบประเมินตามภาคผนวก ด และ ภาคผนวก ต) 

 

 (2) แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งระบบและกลไกในการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย 

(PDNA) ให กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ จัดใหมีทีม

ประเมนิ PDNA ในทุกภาคสวนที่เก่ียวของกับการประเมิน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ (SOP) และคูมือเพ่ือใชเปน

กรอบแนวทางในการปฏิบัติการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัยแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระ พ.ศ.2564-2570 หนา 77 

 

 

 

 

(1) แนวทางปฏิบัติในการฟนฟูดานตางๆ  

               กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ จัดทำ

แผนฟนฟูทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยดำเนินการตามหลักการ ดังนี้ 

(1.1) การฟนฟรูะยะส้ัน 

  เปนการดำเนินการตอเนื่องจากการคนหา การบรรเทา และการชวยเหลือไดยุติลง เพื่อ

สนองความตองการที่จำเปนของผูประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเรงดวน

หรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการดานการรักษาความปลอดภัยไมใหเกิดอันตรายหรือสาธารณภัย ซ้ำขึ้นอีก 

การประเมนิความเสียหายของโครงสรางพ้ืนฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยชั่วคราว และการใหบริการสาธารณะ 

โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

    (1.1.1) การสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัยในเบื้องตน 

เปนการฟ นฟูดานสมรรถภาพทางกายใหแกผู ประสบภัย เชน การตรวจรักษา 

ปองกันควบคุมโรค และการฟนฟูความแข็งแรงทางรางกาย เปนตน รวมถึงการฟนฟูดานสภาพจิตใจและจิต

สังคมของผูไดรับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุนและชวยเหลือใหเกิดการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง

ตามความจำเปน โดยใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบลบางโกระเปนหนวยงายหลัก โดยดำเนินการ 

ดังน้ี 

 (1) การชวยเหลือและสงเคราะหผูประสบภัย 

 - แจงใหชุมชน/หมูบาน สำรวจตรวจสอบขอมูลผูประสบภัยและความเสียหาย 

เพื่อใหความชวยเหลือตางๆ ตรงกับขอเท็จจริงตลอดจนสงผูประสบภัยกลับภูมิลำเนา 

 - ใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และองคกรภาคเอกชนใน

การสงเคราะหผูประสบภัยใหเปนไปอยางมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ำซอนในการสงเคราะห

ผูประสบภัย 

 - ใหชุมชน/หมูบาน จัดทำบัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสินที่เสียหายไว

เปนหลักฐานเพ่ือการสงเคราะหผูประสบภัย พรอมทั้งออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไวเปนหลักฐานในการ

รับการสงเคราะหและฟนฟู 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาแนวทางบริหารจัดการดานการฟนฟู 
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 - จัดใหมีการรักษาพยาบาลแกผู ประสบภัยอยางตอเนื ่องจนกวาจะหาย

กลับมาดำรงชีวิตไดตามปกติ รวมทั้งจัดการที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแกผูประสบภัย ในกรณีที่

ตองอพยพจากพ้ืนที่อันตราย 

 - ใหการสงเคราะหแกครอบครัวของผูที่ประสบภัยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ  

ในกรณีที่ผูเปนหัวหนาครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไมสามารถประกอบอาชีพตอไปได โดยการให

ทุนการศึกษาแกบุตรของผูประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพใหแกบุคคลในครอบครัว 

 - เลี้ยงดูผูประสบภัยที่ไมสามารถชวยตัวเองไดในระยะแรก เชน ดูแลเด็ก

กำพรา นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผูสูงอายุท่ีประสบภัย 

(1.1.2) การปองกัน เฝาระวัง และควบคุมโรคระบาด ท้ังคนและสัตว 

(1.1.3) ประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางขวัญและกำลังใจของประชาชนใหคืนสู

สภาพปกติโดยเร็ว 

(1.1.4) รายงานขาวและประชาสัมพันธข าวสารตอสาธารณชนใหทราบ

สถานการณเปนระยะๆ 

(1.1.2) การฟนฟูพื้นที่ประสบภัย 

เปนการบูรณะที่อยูอาศัย โครงสรางพื ้นฐานตางๆ ที่ไดรับความเสียหายจาก

เหต ุการณสาธารณภ ัยให กลับสู สภาพที ่สามารถใชงานได  ท ั ้งน ี ้  ควรให ความสำค ัญกับการฟ นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยตามความเหมาะสมกับสถานการณและการใชงาน หากการบูรณะ

โครงสรางและสิ่งกอสรางหรือการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีตองฟนฟูใหดีกวาเดิม อาจตองใช

เวลาและงบประมาณในการฟนฟู ควรกำหนดแผนงานไวในการฟนฟูระยะยาวตอไป และการฟนฟูพื้นที่ประสบภัย

ในระยะเริ่มตนใหปฏิบัติ ดังน้ี 

(1) ทำความสะอาดบานเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน ในพื้นที่ประสบภัย     

และขนยายขยะมูลฝอย 

(2) ให (ระบุชื่อ อปท.) ที่เกิดเหตุ ดำเนินการฟนฟูพ้ืนที่ประสบภัย ปรับสภาพภูมิทัศน 

และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ 

(3) กรณีท ี ่เก ินขีดความสามารถของ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ           

ใหหนวยงานที่รับผิดชอบโครงสรางพื้นฐานนั้นๆ ดำเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการที่ไดรับความ

เสียหาย ดังนี้ 

   - ทางหลวงแผนดินและเสนทางคมนาคม 

- ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงจังหวัดและแขวงทางหลวงชนบท 
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- ระบบไฟฟา ดำเนินการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดปตตานีและการ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

- ระบบประปา 

    ดำเนินการโดยการประปาของหมูบาน 

(4) ใหรื้อถอนซากปรักหักพัง และซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐาน    

และอาคารบานเรือนของผูประสบภัย เพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพไดตอไป 

(5) ซอมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน สถานที่

ราชการ สถานที่ทองเที่ยว และสาธารณูปโภคตางๆ ใหกลับมาใชงานไดดังเดิม 

(6) พื้นที่ประสบภัย เชน การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบความแข็งแรง      

ของอาคารเบื้องตน การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหลงน้ำอุปโภคบริโภค การจัดทำภูมิทัศน ดำเนินการ

โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปตตานี สำนักชลประทานที่17 โครงการชลประทานจังหวัดปตตานี 

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

(3) การฟนฟูระยะกลาง/ระยะยาว 

   (3.1) การฟ นฟ ูระยะกลางเป นการดำเนินการต อเน ื ่องโดยการประสาน             

และสนับสนุนชุมชนที่ประสบภัย ฟนฟู หรือสรางสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตขึ้นใหม การฟนฟู

เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสภาพรางกาย จิตใจ และสังคมของผูประสบภัย โดยใหปฏิบัติ ดังนี้ 

         - การฟนฟูโครงสรางพื้นฐานตางๆ ที่จำเปนตอการดำรงชีวิต เชน ประปา 

ไฟฟา ระบบโทรคมนาคม เปนตน 

          - การฟนฟูและเสรมิสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 

            ใหกองคลังของ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ เปนหนวยหลักในการฟ นฟูและ

เสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ทั ้งนี ้ ใหสามารถรวมมือกับภาคเอกชน ไดแก หอการคา สภา

อุตสาหกรรม สมาคมทองเที ่ยว และหนวยงานที ่ เก ี ่ยวข องกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชยของ          

องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ 

   (3.2) สำหรับการฟนฟูระยะยาว เปนการดำเนินการตอเนื่องจากระยะกลาง       

ซึ่งอาจใชเวลาหลายเดือนหรือหลายปนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุงเนนการกลับสูสภาวะปกติ หรือใหดี

ยิ ่งขึ้นกวาเดิม โดยองคการบริหารสวนตำบลบางโกระทำการสำรวจและจัดทำแผนโครงการ เพี่อวางแผนการ

ฟนฟูพื้นที่เกิดภัย ใหสามารถรองรับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม โดยมี

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
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          - ใหองคการบริหารสวนตำบลบางโกระเปนหนวยหลักในการวางแผนและ

ดำเนินกิจกรรมฟนฟูชุมชนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีสวนรวมกับ

ชุมชน เพ่ือใหมีความพรอมรับมือและฟนกลับอยางรวดเร็ว เปนการดำเนินงานฟนฟูท่ีตอเนื่องจากการบรรเทา

ภัยที ่เกิดขึ้น  การใหความชวยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟนฟู การระบุและติดตามการแกไขความ

ขัดแยงและการลดความแตกตาง การประยุกตใชหลักการพัฒนาอยางยั ่งย ืนในการวางแผน และการ

กำหนดการประสานความตองการที่ยังไมไดรับการชวยเหลือ 

            - ให มีการบูรณะและการกอสรางที ่อยู อาศัยที ่ถูกทำลายและไดรับ     

ความเสียหายใหมหรือพัฒนาที่อยูอาศัยถาวร เพื่อเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยที่จะ

รองรับ โดยชุมชนมีสวนในการเสริมสรางความถาวรยั่งยืนและความตานทานตอสาธารณภัยของที่อยูอาศัย 

ทั้งน้ี การฟนฟูท่ีอยูอาศัยมุงท่ีจะแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศยัใหผูประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพ่ือปองกัน

และลดผลกระทบตอสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก 

            - ปกปองทร ัพยากรธรรมชาติและส ิ ่ งแวดลอมและทรัพย ส ินทาง

ประวัติศาสตรในการดำเนินงานตอบโตและฟนฟูที่เหมาะสม เพื่อที ่จะสงวน อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณ       

ใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาหรือปลอดภัยกวาเดิม 

 

 

  การฟนฟูใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer) เปนการนำมาตรการดานการ

ฟนฟู ฟนสภาพ และซอมสราง มาใชเพื่อวางแผนในการลดความเสี่ยงที่มีอยูเดิมและปองกันไมใหความเสี่ยงใหม

เกิดขึ ้น และการปรับวิถีชีวิตที ่ไมคุ นเคยใหเปนสิ ่งปกติใหม (New Normal) รวมถึงการนำผลการศึกษา วิจัย 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนในการฟนฟูอยางย่ังยืน ดังน้ี 

  (1) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูชุมชนและการพัฒนาศักยภาพ 

  จัดใหมีการวางแผนและดำเนินกิจกรรมฟนฟูอยางมีประสิทธิภาพ โดยการมีสวนรวมกับชุมชนเพ่ือให 

มีความพรอมรับมือและฟนกลับอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนการดำเนินงานฟนฟูที่ตอเนื่องจากการบรรเทาภัยที่เกิดข้ึน 

โดยจัดเวทีประชุมหารือเพื ่อบูรณาการกระบวนการวางแผนการฟนฟูใหมีสาระสำคัญ เชน ระบุขอบเขต 

ลักษณะสำคัญของผลกระทบจากภัย การใหความชวยเหลือทางวิชาการในการวางแผนการฟนฟู การระบุ     

และติดตามการแกไขความขัดแยง และการลดความแตกตาง รวมถึงการประยุกตใชหลักการพัฒนาอยางย่ังยืน

ในการวางแผน และการกำหนดการประสานความตองการที่ยังไมไดรับการชวยเหลือ 

 

กลยุทธที่ 3 เสริมสรางแนวทางการฟนฟูที่ดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer) 
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 (2) แนวทางปฏิบ ัต ิในการวางแผนและสนับสนุนการฟ นฟ ูบร ิการด านสุขภาพ และ                  

การบริการสังคม  

  เสริมสรางความพรอมที่จะรับมือ และการฟนกลับสูสภาวะปกติไดอยางรวดเร็วของทองถ่ินใน

การบริการดานสุขภาพ และการบริการดานสังคมของบุคคลและชุมชนที ่ประสบภัย ครอบคลุมถึง 

การสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย  

 (3) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูที่อยูอาศัย 

  จัดใหมีการบูรณะ และการกอสรางที ่อยู อาศัยที่ถูกทำลายและไดรับความเสียหายใหม      

หรือพัฒนาที่อยูอาศัยถาวร เพื่อเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยที่จะรองรับความตองการ

ของทั้งชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยชุมชนมีสวนในการเสริมสรางความถาวรยั่งยืนและความตานทาน     

ตอสาธารณภัยของท่ีอยูอาศัย ทั้งนี้ ภารกิจสนับสนุนการฟนฟูที่อยูอาศัยมุงท่ีจะแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยหลัง

การเกิดสาธารณภัยเพื่อปองกันและลดผลกระทบตอสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก  

 (4) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูระบบโครงสรางพื้นฐาน 

  เพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานฟนฟูระบบโครงสรางพื้นฐานใหลุลวงเร็วขึ้น โดยจะเกี่ยวของ

กับหนวยงานเครือขายท้ังภาครฐัและเอกชนท่ีมีความเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมบริการและประชาชนในภาคสวน

โครงสรางพื้นฐานหลายภาคสวน ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมโครงสรางพื้นฐาน สวนหลักและสวนยอยดังตอไปนี้: 

พลังงาน น้ำ เข่ือน การสื่อสาร ระบบการขนสง การเกษตร (การผลิตอาหารและการจัดสง) สถานท่ีทำการของ

รัฐบาล สาธารณูปโภค การสุขาภิบาล วิศวกรรม การควบคุม และระบบอื่น ๆ ที่สนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน

ทางกายภาพดานการสื่อสาร รวมถึงสถานท่ีทำการสำหรับการใหบริการ ไดแก ความปลอดภัยสาธารณะ       

การบริการฉุกเฉิน และสถานที่พักผอนหยอนใจ เปนตน 

 (5) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม และทรัพยสินทางประวัติศาสตรในการ

ดำเนินงานตอบโตและฟนฟูที่เหมาะสม เพื่อที่จะสงวน อนุรักษ บูรณะ และปฏิสังขรณใหกลับคืนสูสภาพเดิม

หรือดีกวาหรือปลอดภัยกวาเดิมตามที่ชุมชนรองขอการสนับสนุน โดยเปนการกระตุนใหหนวยงานท่ีมีหนาที่

รับผิดชอบในทุกระดับ รวมถึงหนวยงานภาคเอกชนที่เปนเครือขายใหการสนับสนุนแผนงานและภารกิจสำคัญ

ตามแผนปฏิบัติการทองถิ่นที่กำหนดวิธีการที่จะใชทรัพยากรและสมรรถนะเพื่อตอบสนองความตองการของ

ชุมชนไดตรงและเพียงพอ 
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 (6) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูระบบเศรษฐกจิ 

 สงเสริมและสนับสนุนการพลิกฟ นระบบเศรษฐกิจ รวมถึงดานเกษตรกรรมคืนสูสภาวะที่

มั่นคง และพัฒนาโอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะสงผลใหชุมชนเกิดความเขมแข็งยั่งยืน และสามารถอยูรอดในเชิง

เศรษฐกิจได  ท้ังนี้ สาธารณภัยไมเพียงแตสรางความเสียหายตอทรัพยสินเทานั้น แตยังเกิดความเสียหายใหกับ

ตลาดสินคาและบริการทั้งหมดอีกดวย ดังนั้น ความรวดเร็วและประสิทธิผลในการพลิกฟนชุมชนใหสามารถ

พึ่งพาตนเอง และมีความสามารถในการอยู รอดขึ ้นอยูกับการปรับตัวอยางรวดเร็วใหเขากับสภาวะตลาดที่

เปลี่ยนไป การเปดดำเนินธุรกิจตอเนื่อง และ/หรือ การสรางธุรกิจใหม การดำเนินธุรกิจทำใหมีการจางคนงาน 

การจัดหาบริการใหและตอบสนอง ความตองการของชุมชน รวมถึงการสรางรายไดอีกครั้งซึ่งเปนการชวยเหลือ

ชุมชน รวมถึงการสนับสนุน ทางการเงินในการฟนฟูดานอื่นๆ ที่มีความจำเปนตอการเสริมสรางความเขมแข็ง

ทางเศรษฐกิจ การดึงดูดการลงทุนจากภายนอก และบทบาทการมีสวนรวมของภาคเอกชนเปนประเด็นสำคัญ  

ที่ไมอาจจะมองขามไดในฐานะที่เปนรากฐานที่สำคัญสำหรับการฟนฟูเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระ พ.ศ.2564-2570 หนา 83 

 

   บทที่ 7 

ยุทธศาสตรที่ 4 : การสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศ 

ในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  

 จากสถิติสาธารณภัยของโลกแสดงใหเห็นแนวโนมการเกิดสาธารณภัยที่มีความรุนแรงและความถี่มากขึ้น 

ทั้งการเกิดสาธารณภัยรูปแบบเดิม และภัยคุกคามรูปแบบใหม กอใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสิน 

ทำใหการพัฒนาตาง ๆ หยุดชะงัก ส งผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว ประชาคมโลก            

จ ึงตระหนักถึงความสำค ัญในการยกระดับความรวมม ือในเช ิ งห ุ นส วนทางยุทธศาสตร (Strategic 

Partnership) เพื่อดำเนินการไปสูเปาหมายรวมกัน (Common Goals) ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

  ในขณะเดียวกันประเทศไทยจำเปนตองสรางความเปนหุนสวนการจัดการสาธารณภัยและประสาน

ความรวมมือระหวางประเทศดานการใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรมในทุก ๆ ระดับรวมกับประเทศตาง ๆ 

และหนวยงานภาคีเครือขายในระดับสากล โดยการนำแนวคิดกรอบการพัฒนาระดับโลกที่เกี่ยวของ     

เชน การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนา

ที่ยั่งยืน เปนตน มาเชื่อมโยง (Coherence) และปรับใชกับแผนพัฒนาทุกภาคสวนเพื่อการลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัยตามบริบทของประเทศสูการปฏิบัติตั้งแตระดับชาติจนถึงระดับชุมชน (Localization) รวมถึง

การพัฒนาศักยภาพของชุมชนใหเกิดความย่ังยืนและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ยังตองสงเสริม

การพัฒนาศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยทั้งระบบของประเทศผานการเรียนรูรวมกัน สรางระบบ

การบูรณาการทรัพยากรที่เหมาะสม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณและแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 

เพื่อสรางความรวมมือ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยง และนำไปสูการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง 

(Risk-Informed) ใหเกิดความตระหนักในการลงทุนที่คำนึงถึงความเสี่ยงและประโยชนที่ไดรับอยางรอบดาน 

และสมดุล อันจะนำไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืน  

7.1 แนวคิดการสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

 การลดความเสี ่ยงจากสาธารณภัยเปนหัวใจหลักของการพัฒนาที่ยั ่งยืน ซึ ่งตองอาศัยความรวมมือ 

แบบเปนหุนสวน (Partnership) จากทุกภาคสวนในทุกระดับอยางครอบคลุม (Inclusive approach) โดยแตละ

ประเทศตองเห็นพองรวมกันในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมที่คำนึงถึงความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมถึง

การประชุมหารือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายใต

กรอบความรวมมือตาง ๆ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดผลผลิตอยางเปนรูปธรรม 

และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการสงเสรมิบทบาทของประเทศไทย ใหมีความมั่นคง (Security) มีความมั่งคั่ง

และยั่งยืน (Sustainability) มีสถานะและเกียรติภูมิ (Status) มีมาตรฐานสากล (Standard) และมีเอกภาพ 

มีพลัง (Synergy) 

7.2 เปาประสงค 

 7.2.1 เพื่อใหทุกภาคสวนมีความตระหนัก และเขารวมเปนหุนสวนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยอยางยั่งยืน  

 7.2.2 เพื ่อยกระดับมาตรฐานการจัดการความเสี ่ยงจากสาธารณภัยในระดับชุมชน ระดับชาติ และนานาชาติ 

 7.2.3 เพ่ือยกระดบัการประสานความชวยเหลือดานมนุษยธรรมอยางมีเอกภาพ 
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7.3 กลยุทธการสงเสริมการเปนหุนสวนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 เพื่อเปนการสงเสริมศักยภาพ และพัฒนาความรวมมือของหนวยงานภาคีเครือขายตามแนวทาง

ของกรอบการพัฒนาระดับโลก องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ จึงไดนำแนวคิดตามกรอบของประเทศซึ่ง

มุงเนน การสงเสริมและประสานความรวมมือกับหนวยงานระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสา

ธารณภัย     ท่ีสอดคลองกับกรอบนโยบายตางประเทศ ซึ่งตองพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ

ที่จะไดรับประโยชนรวมกัน โดยเฉพาะความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน ระดับภูมิภาค       และระดับโลก 

มาเปนแนวทางในการปฏิบัติในการสงเสริมการเปนหุนสวนในการจัดการความเสี่ยงจาก      สาธารณภัย 

ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ดำเนินยุทธศาสตรการเปนหุนสวนดานการจัดการความเสี่ยงจาก   

สาธารณภัยท้ังแบบทวิภาคี และพหุภาคีตามแนวทางของประเทศ ดังนี้ 

 (1) ใหมีการจัดทำบันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ความรวมมือทาง

วิชาการดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยกับประเทศเพ่ือนบานท่ีมีชายแดนติดกัน  

       (2) จัดทำโครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยริเริ่ม   

ในภาคสวนตางๆ อาทิ ภาคเกษตร ภาคคมนาคม ภาคการศึกษา ภาคสาธารณสุข เปนตน  

 (3) รวมกันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการปองกันและลดผลกระทบ เชน การจัดทำแผนท่ี

เสี่ยงภัย การพัฒนาระบบแจงเตือนภัย การจัดทำกรอบและแผนการฟนฟูหลังการเกิดสาธารณภัย การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เปนตน 

 (4) เขารวมประชุมสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยน (Platform) องคความรูทางวิชาการ และการฝกซอม

ดานการจัดการสาธารณภัย การฝกการรับและใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมจากตางประเทศ เปนตน 
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บทที่ 8 

ยุทธศาสตรที่ 5 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตใชนวัตกรรมดานสาธารณภัย 

ระบบบริหารจัดการ (Management System) และนวัตกรรม (Innovation) เปนเครื่องมือที่ใชเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำงานใหเกิดความรวดเร็ว ความประหยัด เพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน โดยการพัฒนาคน 

องคกร หนวยงาน รวมไปถึงการปรับปรุงในกระบวนการทำงานที่มีอยูเดิมใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 

ดังนั้น เพื่อใหการจัดการสาธารณภัยของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงใชระบบบริหารจัดการ และนวัตกรรม 

ภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมอยางยั่งยืน โดยใชฐานขอมูล องคความรู เทคโนโลยี การลงทุน 

บุคลากร องคกรที่เกี่ยวของ การวิจัยและการสรางนวัตกรรมดานสาธารณภัย การทบทวนและบังคับใชกฎหมาย 

ตลอดจนการเสริมสรางความเขาใจความตระหนักและเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการปองกันและจัดการ         

สาธารณภัย เปนเครื่องมือในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศใหดีย่ิงข้ึน  

8.1 แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสรางนวัตกรรมดานสาธารณภัย 

สาธารณภัยที่เกิดขึ้นมีแนวโนมทวีความรุนแรง มีความถี่ในการเกิดเพิ่มขึ้น มีลักษณะการเกิดที่ไมแนนอน 

ผันผวนตลอดเวลา มีความซับซอน ทำใหการจัดการความเสี ่ยงจากสาธารณภัยรูปแบบเดิมไมสามารถ

ดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเปนตองมีการปรับเปลี่ยนการจัดการสาธารณภัยและการสราง

การจัดการสาธารณภัยรูปแบบใหม เพื่อตอบสนองตอการจัดการสาธารณภัยที่มีความซับซอนเพิ่มขึ้น โดยใช

กรอบแนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการที่มุ งเนนการสรางการมีสวนรวมการสรางภูมิคุมกัน  

จากสาธารณภัยในทุกภาคสวน โดยมีชุมชนเปนฐาน (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM) 

เปนแนวทางและวางรากฐานใหชุมชนมีสวนรวมกับหนวยงานภาครัฐอยางเขมแข็ง การพัฒนาศักยภาพให

ชุมชนหรือเมืองมีความสามารถรับมือและปรับตัวกับสาธารณภัยที่เปลี่ยนแปลงไป (Smart Community/City) 

รวมถึงการสรางนวัตกรรมดานสาธารณภัย โดยใชความคิดสรางสรรคเพื่อพัฒนาหรือประดิษฐสิ่งใหมๆ เชน 

การบริการ ผลิตภัณฑ หรือกระบวนการใหมๆ (Service, Product, Process) ที่มีคุณคา (Value Creation) 

สามารถพัฒนาตอยอดเพื ่อนำไปสู การเปลี ่ยนแปลงการจัดการความเสี ่ยงจากสาธารณภัยที ่ด ีข ึ ้นเปน

มาตรฐานสากลและมีความย่ังยืน 

8.2 เปาประสงค 

8.2.1 เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศโดยนำระบบอัจฉริยะในการสราง

ระบบบริหารจัดการ การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปญญา  

8.2.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันดวยการรูเทาทันภัยใหกับประชาชนทุกชวงวัยอยางเสมอภาค และการมีสวนรวม

ของผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวน (Stakeholder) 
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8.3 กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสรางนวัตกรรมดานสาธารณภัย 
 

 

 

สารสนเทศดานสาธารณภัยสามารถนำมาใชในการสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย ตั้งแต

การปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการฟนฟูใหมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น สามารถเขาถึงและเชื่อมโยงขอมูลจากแหลงตาง ๆ ไวเปนระบบเดยีวกันและนำมาวิเคราะหประเมินผล

เพื่อใชในการตัดสินใจ การปฏิบัติงาน รวมทั้งการเผยแพรสูสาธารณะ  

 แนวทางปฏิบัติการพัฒนาฐานขอมูลสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ  ดังนี้ 

(1) แนวทางปฏิบัติในการใชแพลตฟอรม (Platform) สารสนเทศดานการจัดการความเสี่ยงจาก

สาธารณภัยของอปท. (ระบุชื่อ อปท.) โดยการจัดทำขอมูลสารสนเทศสาธารณภัยภายใตแพลตฟอรมที่กอง

อำนวยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกำหนด เพื่อใหพัฒนาระบบสารสนเทศระหวางหนวยงานที่

เก่ียวของ  

(2) แนวทางปฏิบัติในการจัดทำมาตรฐานชุดขอมูลสาธารณภัยของอปท. องคการบริหารสวน

ตำบลบางโกระ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลดานสาธารณภัยเพ่ือใหทุกหนวยงานสามารถนำระบบมาตรฐานกลาง

ฐานขอมูล   ไปดำเนินการจัดทำ พัฒนา ปรบัปรุงระบบฐานขอมูลของแตละหนวยงานใหเปนไปตามมาตรฐาน

เดียวกัน ซึ่งสามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานได ฐานขอมูลที่เก่ียวของ ไดแก 

(1) ขอมูลดานพื้นที่เสี่ยงภัย 

(2) ขอมูลดานทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ เครือขาย ผูเชี่ยวชาญ 

(3) ขอมูลขอมูลทางสังคม ขอมูลทางสาธารณูปโภค ขอมูลโครงสรางพ้ืนฐาน ขอมูลทางเศรษฐกิจ  

(4) ขอมูลดานการใหความชวยเหลือ ความเสียหายและการฟนฟู  

(3) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาระบบวิเคราะหและประมวลผลขอมูลจากฐานขอมูลสาธารณภัย 

  สนับสนุนระบบการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) ในการจัดการความเสี่ยง

สาธารณภัยดานการปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การฟนฟู       

ที่มีความถูกตอง แมนยำ รวดเร็วบนพื้นฐานหลักวิชาการทั้งมิติดานเศรษฐกิจและสังคม และนำไปใชในการ

จัดการความเสี ่ยงจากสาธารณภัยในพื ้นที่ ภายใตแพลตฟอรม (Platform) สารสนเทศ ดานการจัดการ       

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใตระบบท่ีกองอำนวยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกำหนด 

(4) แนวทางปฏิบัติในการจัดทำระบบนำเสนอขอมูลการเขาถึงขอมูล สนับสนุนการใชประโยชน

จากการใชระบบสารสนเทศดานการจัดการความเสี ่ยงจากสาธารณภัย เชน ระบบสืบคน การคัดกรอง 

วิเคราะห การแสดงผลดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใตแพลตฟอรม (Platform) สารสนเทศที่

กองอำนวยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกำหนด 

 

กลยุทธที่ 1  พัฒนาระบบสารสนเทศดานสาธารณภัย 
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การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากล จำเปนตอง

ใชองคความรูจากการศึกษา วิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี มาประยุกตใชในการดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ นอกจากนี้

จำเปนตองมีกระบวนการเผยแพรถายทอดองคความรูดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยเพิ่ม       

ขีดความสามารถใหบุคลากรดานการจัดการความเสี ่ยงจากสาธารณภัยมีทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึง

ประชาชน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู นำไปสูการเตรียมความพรอมรับมือจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 

  องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ มีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาองคความรูดานการจัดการ

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้ 

(1) แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมใหมีการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี  

     กำหนดใหมีการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทั้งในภาครัฐ เอกชน ในพื้นที่ เพื่อประยุกตใช    

ในงานดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อใหเกิดการสรางและการใชนวัตกรรม ตลอดจนผสมผสาน 

ตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น และการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการวางแผนปองกันและลด

ผลกระทบไดอยางเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่และการเปลี่ยนแปลงของสถานการณภัยในอนาคต  

(2) แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาองคความรูในดานการจัดการ

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

กำหนดใหมีการสนับสนุนใหบุคลากรเขาใจในบทบาทหนาที ่ โดยการสงใหมีการฝกอบรม 

พัฒนา องคความรูในดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมทั ้งการแลกเปลี่ยนบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานระหวางหนวยงาน 

 (3) แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมกระบวนการจัดการความรูดานสาธารณภัย  

กำหนดใหมีการถายทอดองคความรู สู สาธารณะดวยวิธีการตางๆ อาทิ การจัดเวทีเสวนา 

สัมมนา อบรม สื่อออนไลน ตลอดจนสงเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ สังเคราะหบทเรียน แนวปฏิบัติที่ดี 

(best practice) การจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัยในทองถิ่น เพื่อถายทอดความรูดานสาธารณภัยแกทุกภาค

สวนท่ีเกี่ยวของ ท้ังภาครัฐทุกระดับ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และอาสาสมัคร  

 

 

 

 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาการจัดการองคความรูดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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การสื่อสารเปนกลไกสำคัญท่ีสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหบรรลุเปาหมาย             

ไดอยางรวดเร็ว ทั่วถึง คุมคา โดยเฉพาะส่ือสารใหเกิดการปฏิบัติระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดการ 

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมถึงเปนเครื่องมือในการแจงขาวสารและเผยแพรขอมูลสาธารณภัยแกประชาชน      

ใหรับทราบอยางทั่วถึงสามารถลดความสูญเสียดานชีวิตและทรัพยสิน ทั้งนี้ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี    

มาประยุกตใชในการพัฒนาระบบสื่อสารจะเพิ่มประสิทธิภาพ การติดตอสื่อสาร การกระจายขอมูลขาวสาร 

นำไปสูการสรางมาตรฐานการสื่อสารการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ มีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงจาก  

สาธารณภัยท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 (1) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาและสรางรูปแบบการสื ่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

สูสาธารณะ  

  กำหนดใหมีการพัฒนารูปแบบ สื ่อประชาสัมพันธ ที ่มีความรวดเร็ว ครอบคลุม ทันตอ

สถานการณ เชน การสรางสื่อออนไลนเพ่ือใหขอมูลความเสี่ยงจากสาธารณภัย เกมส แอพพลิเคชั่นบน Smart 

Phone เว็บไซตรวมถึงเปนชองทางในการโตตอบ รับและสงขอมูลความเสี่ยง โดยความรวมมือภาครัฐ         

และภาคเอกชน ไปยังประชาชนทุกกลุม รวมทั้งกลุมเปราะบาง และนักทองเที่ยว ที่เขาใจไดงายและสามารถ   

นำขอมูลดังกลาวไปใชในการวางแผนเตรียมความพรอมรับมือจากสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น และในระหวางเกิด

สาธารณภัย  

 (2) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการแจงเตือนภัยแบบครบวงจร (End-to-End Early 

Warning System) ท่ีสามารถแจงเตือนภัยท่ีหลากหลายประเภทภัย (Multi-Hazard)  

  กำหนดใหมีการแจงเตือนสถานการณสาธารณภัย ขาวสารขอมูล แนวทางการปฏิบัติตนเม่ือเกิด

สาธารณภัยใหประชาชนในพื้นที่รับทราบ โดยตองมีความแมนยำ รวดเร็ว ครอบคลุม ทั ่วถึง ทุกพื ้นที่          

และเหมาะสมกับประเภทสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 

 

 

 

 

 กลยุทธที่ 3  พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ              
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 การลงทุนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย สามารถดำเนินการไดทั้งมาตรการดาน

โครงสรางและดานไมใชโครงสราง เชน ระบบโครงสรางพื ้นฐาน มาตรการทางการเงิน ฯลฯ และใช

กระบวนการสรางความเปนหุนสวนเขามาเปนกลไกในการขับเคลื่อนใหเกิดการลงทุนเพ่ือการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัยใหบรรลุเปาหมาย เพื่อสรางรากฐานใหมีความมั่นคงและยั่งยืน  

 องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ มีแนวทางปฏิบัติในการสงเสริมใหภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชนมีการลงทุน ดังนี้ 

  (1) แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมใหภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีการลงทุน 

   กำหนดใหมีการสงเสริมใหภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีการลงทุนดานการจัดการ

ความเสี ่ยงจากสาธารณภัยแบบมีสวนรวมดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยการนำผลงานวิจัย 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาเปนขอมูลพิจารณาประกอบการลงทุน ดังนี้ 

   (1.1) ภาครัฐ สงเสริมใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในทองถิ่น จัดสรรงบประมาณในการ

ปองกันและลดความเสี่ยงดวยการลงทุนในการบำรุงบูรณะโครงสรางพื้นฐานเดิมและกอสรางโครงสราง

พื้นฐานใหมดวยนวัตกรรมที่ตอบโจทยการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เชน การกอสรางระบบปองกันน้ำ

ทวม ระบบชลประทานสำหรับภัยแลง  

   (1.2) ภาคเอกชน สงเสริมใหหนวยงานภาคเอกชนในพื้นที่ลงทุนดานโครงสรางเพื่อปองกัน

และลดความเสี่ยงของตนเอง เชน สรางคันปองกันน้ำรอบนิคม การลงทุนในระบบดานการปองกันอัคคีภัย ดาน

พลังงาน  

   (1.3) ภาคประชาชน สงเสริมใหประชาชนสรางพื้นที่อยูอาศัยและพื้นที่ทำกินของตนเองใหมี

ความปลอดภัย  

  (2) แนวทางปฏิบัติในการเสริมสรางความเปนหุนสวนระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชน  

   กำหนดใหมีการสนับสนุนเสริมสรางความเปนหุนสวนระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชน    

ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยทั้งในทองถิ ่น เพื ่อใหเกิดความเปนเจาของรวมกันในการดำเนินการ 

ผลประโยชน และความรับผิดชอบ เชน สงเสริมใหภาคเอกชนและชุมชนรวมดำเนินโครงการดานการปองกัน  

และบรรเทาสาธารณภัย 

 

กลยุทธที่ 4 สงเสริมการลงทุนดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยแบบมีสวนรวมจากภาครัฐ 

เอกชน และภาคประชาสังคม 
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  (3) แนวทางปฏิบัติในการกำหนดกลไก/มาตรการทางการเงินและการคลัง เพื่อการจัดการ

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

   กำหนดใหมีการกำหนดกลไก/มาตรการทางการเงินและการคลัง เพ่ือการจัดการความเสี่ยงจาก

สาธารณภัย เชน การจัดตั้งกองทุนการจัดการสาธารณภัยในระดับชุมชน มาตรการให อปท. ยกเวนหรือลด

ภาษีสำหรับผูประกอบการและประชาชน เพื่อจูงใจใหตระหนักถึงสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เชน การสราง    

สิ่งปลูกสรางเพ่ือรองรับสาธารณภัย การดำเนินธุรกิจของผูประกอบการที่คำนึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

  (4) แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมธุรกิจประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และขยาย

ขอบเขตใหครอบคลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ใหทั่วถึงและเปนธรรม  

    กำหนดใหมีการสงเสริมใหผูประกอบการ และประชาชนทำประกันภัยเพื่อกระจายความเสี ่ยง    

และลดภาระที่เกิดจากผลกระทบจากสาธารณภัย  

 

     

   

 การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม โดยสรางขีดความสามารถในการปฏิบัติติงานรวมกันอยางสอดคลองเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน รวมถึงการสรางชุมชนที่มีภูมิคุมกันจากสาธารณภัยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช โดยมี

เปาหมายเพ่ือพัฒนาไปสูสังคมที่มีความปลอดภัย 

 องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ มีแนวทางปฏิบัติเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ใน

การจัดการ  ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้ 

 (1) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาความรวมมือระหวางภาคีเครือขาย ภาคประชาชน อาสาสมัคร 

และอื่น ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเจาหนาที่รัฐ โดยสงเสริมการรวมคิด รวมดำเนินการ รวมวางแผนในการจัดการ

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังน้ี  

  (1.1) สรางจิตสำนึกการทำงานรวมกันและการแสวงหาผู รวมดำเนินการ โดยการเสริมสราง         

องคความรูดานการจัดการสาธารณภัย โดยการฝกอบรมใหความรูดานการจัดการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แกผูนำชุมชนรวมถึงคนในชุมชน เพ่ือกระตุนใหชุมชนตระหนักถึงสภาพความเสี่ยงในพ้ืนที่และเขามามีสวนรวม

ในทุกภาคสวนทุกขั้นตอนของการจัดการสาธารณภัย 

  (1.2) สร างข อตกลงและร วมก ันวางแผน (Partnership Agreement & Action Planning)    

โดยสรางแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยระดับชุมชน โดยมุงเนนการวางกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมการลด

กลยุทธท่ี 5  เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 



 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระ พ.ศ.2564-2570 หนา 91 

 

ความเสี่ยงจากในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีชุมชนเปนศูนยกลางในการวางแผนเตรียมพรอมรับมือปองกัน

จัดการบรรเทาและฟนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย 

  (1.3) กำกับ ติดตาม และประเมินผล เพื ่อใชเปนเครื่องมือทบทวนผลการดำเนินงานการดำเนินการ

รวมกัน วามีความกาวหนาหรือประสบผลสำเร็จตามที่กำหนดไว และนำผลจากการติดตามและประเมินผลมา

ใชพัฒนาแนวทางการพัฒนาความรวมมือท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 

  (1.4) สรางความเขมแข็งและความตอเนื่องของเครือขายอยางยั่งยืน โดยใชงานวิจัยในการแสวงหา

ทางเลือกในการทำกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธและการแสวงหาแกนนำเครือขาย เชน การฝกการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแบบมีสวนรวมอยางตอเนื่อง การสรางระบบจูงใจการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอยาง

พอเพียงในการใหความชวยเหลือหรือแกไขปญหา 

 (2) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาศักยภาพชุมชนหรือเมืองใหมีขีดความสามารถในการรับมือสาธารณภัย 

  (2.1)  การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (Community Based 

Disaster Risk Management : CBDRM) เนนการอาศัยชุมชนเปนศูนยกลางในการปองกัน แกไข บรรเทา 

และฟนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผน ตัดสินใจ กำหนด

แนวทางแกปญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื ่อลดความเสี ่ยงภัยของชุมชนและ เพิ่มขีด

ความสามารถใหคนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยไดดวยตนเองในระดับหนึ่งกอนที่หนวยงาน

ภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือจึงเปนเครื่องมือในการเตรียมประชาชน/ชุมชน ใหมีความพรอมที่จะเผชิญ

สาธารณภัยและไดรับผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินใหนอยที่สุดรวมทั้งเปนการสรางภาคีเครือขายภาค

ประชาชนในรูปแบบอาสาสมัครเพื่อชวยเหลืองานเจาหนาที่ในขั้นตอนการเตรียมความพรอม เชน การศึกษา

ขอมูลการวิเคราะหขอมูลภัย การแจงเตือนภัย การจัดตั้งคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ

ชุมชน/หมูบานการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประเมินผล 

    องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ไดดำเนินการฝกอบรมประชาชนที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยใหมี

ความพรอมรับมือกับภัยพิบัติท่ีจะเกิดข้ึนไดดวยชุมชนเองกอนท่ีหนวยงานภายนอกจะเขามาใหความชวยเหลือ           

ตามหลักการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (Community Based Disaster Risk 

Management: CBDRM) รวมกับสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเปนประจำทุกป 

  (2.2) การพัฒนาศักยภาพชุมชนหรือเมืองใหมีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวกับ

สถานการณสาธารณภัยที่เปลี่ยนแปลงไป (Smart Community/City) โดยเสริมสรางศักยภาพการจัดการความ

เสี ่ยงจากสาธารณภัยของชุมชนและเมือง (Community Base Disaster risk Management) ใหมีความรู 

ความเขาใจ และทักษะ บนกรอบแนวคิด “ความพรอม รับมือและฟนกลับเร็ว (Resilience)” ทั้งนี้ มีแนว
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ปฏิบัติตามการสรางเมืองปลอดภัยอยางยั่งยืนของสำนักงานลดความเสี่ยงภัยพิบัติแหงสหประชาชาติ 10 

ประการ ดังนี้ 

(2.1) จัดตั้งองคกรเพ่ือสรางการรับรู ความตระหนัก และเตรียมความพรอมดานการลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัยในระดับพื้นที่อยางมีสวนรวมกับภาคสวนตางๆ  

(2.2) จัดสรรงบประมาณและการสรางแรงจูงใจทุกระดับในสังคมใหมีการลงทุน เพื ่อการลด    

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

(2.3) ปรับปรุงขอมูลภัยและขอมูลความเปราะบางใหเปนปจจุบัน รวมทั ้งมีการประเมิน        

ความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อนำไปสูการตัดสินใจและวางแผนพัฒนาเมืองอยางเหมาะสม 

(2.4) ลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานโดยคำนึงถึงปจจัยทางดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

(2.5) ประเมนิและปรับปรุงสถานศึกษาและสถานพยาบาลใหมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย 

(2.6) บังคับใชกฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง และจัดสรรพื้นที่ที่มีความปลอดภัย

จากสาธารณภัยอยางเทาเทียม  

(2.7) อนุรักษระบบนิเวศวิทยา และจัดใหมีแนวปองกันลดผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยใช

โครงสรางทางธรรมชาติ 

(2.8) พัฒนาระบบการแจงเตือนภัยลวงหนาและเสริมสรางศักยภาพเรื่องการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

รวมท้ังการฝกซอมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(2.9) ประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัยเพื ่อเปนขอมูลในการดำเนินการฟนสภาพ    

และซอมสรางที่อยูอาศัย และสภาพชีวิตความเปนอยูของผูไดรับผลกระทบ รวมทั้งเปนขอมูลในการกำหนด

แนวทางมาตรการที่สามารถสนับสนุนการจัดการในภาวะฉุกเฉินในอนาคต 
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บทที่ 9 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ของ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ไปสูการปฏิบัติ 
 

 9.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 

องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ไปสูการปฏิบัติ 

     แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ 

พ.ศ. 2561   ไดจัดทำขึ้นโดยใชกรอบแนวคิดใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 

พ.ศ. 2558 และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัย ประกอบดวย การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการในภาวะ

ฉุกเฉิน การเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน และการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการ

ความเสี่ยง    จากสาธารณภัย ซึ่งการจะดำเนินการใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคตองอาศัยการบูรณาการ

จากทุกภาคสวน ทั้งภาคราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองคการสาธารณกุศล 

โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

 

ตารางที่ 9-1 : แนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ 

 

ลำดับที่ การดำเนินการ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

1 ดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ พ.ศ. 

2561 รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่

อาจเกิดข ึ ้น  ในพื ้นที ่ของตนเอง เพื ่อสร างความตระหนักให กำนัน 

ผูใหญบาน อาสาสมัคร คนในชุมชน/ทองถิ ่นไดรับรู รับทราบ เขาใจถึง

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับสาธารณภัย และสรางการมีสวนรวมของ     

ภาคประชาชนและภาคเอกชนในพ้ืนที่ 

 

 

-  องค การบร ิหาร

สวนตำบลบางโกระ 

-  ห น  ว ย ง า น ที่

เก ี ่ ย วข องก ับการ

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

 

2 จัดให ม ีการประชุมกองอำนวยการปองก ันและบรรเทาสาธารณภัย      

องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ อยางนอยทุก 2 เดือน อยางตอเนื่อง 

เพื่อใชเปนกลไกและเวทีในการบูรณาการการทำงานระหวางหนวยงานท่ี

-  องค การบร ิหาร

สวนตำบลบางโกระ 

-  ห น  ว ย ง า น ที่

เก ี ่ ย วข องก ับการ
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ลำดับที่ การดำเนินการ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

เกี่ยวของ ตั้งแตภารกิจดานการปองกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม

ความพรอม การรวมวิเคราะหประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

 

 

 

3 มีสวนรวมกับอำเภอโคกโพธิ์และจังหวัดปตตานอียางตอเนื่อง เพ่ือเชื่อมการ

ทำงานอยางประสานสอดคลอง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นการ

ดำเนินการกิจกรรม เชน รวมสำรวจประเมินวิเคราะห    พื้นที่เสี่ยง ปจจัย

เสี่ยงที่ทำใหเกิดภัย เปนตน 

 

 

 

-  องค การบร ิหาร

สวนตำบลบางโกระ 

- สนง.ปภ.สาขา

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

- สนง.ปภ.จว. 

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

- ศูนย ปภ. เขต 

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

 

 

 

4 การจัดทำแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลบางโก

ระ การรวมฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการ

ปองกันและบรรเทา   สาธารณภัยระดับตางๆ เพื่อทดสอบและฝกความ

ชำนาญรวมกับหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ 

-  องค การบร ิหาร

สวนตำบลบางโกระ 

- สนง.ปภ.สาขา

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

- สนง.ปภ.จว. 

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

- ศูนย ปภ. เขต 

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

-  ห น  ว ย ง า น ที่

เก ี ่ ย วข องก ับการ

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 
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ลำดับที่ การดำเนินการ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

5 จัดทำแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน

ภารกิจ เชน งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุมจังหวัด สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความปลอดภัยในการ    

ใช รถใชถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องคกรสาธารณกุศล    

โดยใหเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ 

-  องค การบร ิหาร

สวนตำบลบางโกระ 

- สำนักงานจังหวัด

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

-  ห น  ว ย ง า น ที่

เก ี ่ ย วข องก ับการ

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

 

 

6 พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ไดมีการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ที่มุ งเนน

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมอยางมี

สวนรวมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลไดใหความสำคัญกับการเตรียมพรอม

แหงชาติ ประกอบกับใหมีความเชื่อมโยงและสงผลตอทิศทางการพัฒนา

จังหวัดและกลุ มจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   

ตามภารกิจของอำเภอ/องคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตแผนพัฒนา

ทองถิ่น เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุมจังหวัด 

โดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปจังหวัดและกลุ มจังหวัด ที ่เปน

กรอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดตอไป 

-  องค การบร ิหาร

สวนตำบลบางโกระ 

- สำนักงานจังหวัด

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

-  ห น  ว ย ง า น ที่

เก ี ่ ย วข องก ับการ

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

 

 

7 ใหความรู แกภาคีเครือขายที ่เกี ่ยวของทั ้งดานวิชาการและการปฏิบัติ    

สรางองคความรู เพื่อเปนขอมูลในการกำหนดนโยบายทั ้งระดับจังหวัด 

ระดับอำเภอ และระดับพื้นที่ 

-  องค การบร ิหาร

สวนตำบลบางโกระ 

- สพป....................... 

- สพม....................... 

8 สนับสนุน กำกับ ติดตาม ใหคำแนะนำในการจัดทำแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมูบาน เพื่อเปนกรอบปฏิบัติงานในระดับพื้นท่ี

ใหมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ 

-  องค การบร ิหาร

สวนตำบลบางโกระ 

 

9 การติดตามและประเมินผล โดยการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ         ท้ัง

สวนกลางและระดับพื้นที่ การกำหนดใหจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให

ผ ู อำนวยการจ ังหวัดเพื ่อรายงานผลตอไปยังผ ู อำนวยการกลางและ

- องค การบร ิหาร

สวนตำบลบางโกระ 
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ลำดับท่ี การดำเนินการ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบเปนประจำทุกป รวมทั้งการติดตาม

และประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา           สา

ธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ไปสูการปฏิบัติ ในชวงกลาง

แผนและ      ปลายแผน พรอมทั้งพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 

 

-  ส น ง . ป ภ . ส า ข า

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

-  ส น ง . ป ภ . จ . 

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

-  ศ ู น ย   ปภ .  เ ขต 

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

- สำนักงานจังหวัด

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

9.2 การติดตามและประเมินผล 

          เปนกระบวนการดำเนินงานดานการกำกับควบคุม เพื่อติดตามความกาวหนาของ

ภารกิจและหรือประเมินวาภารกิจสำเร็จตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวหรือไม การติดตามประเมินผล โดยปกติ

จะตองกำหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพื่อเปนเกณทในการพิเคราะหวาสถานการณที่ตรวจสอบวัดไดนั้น

บรรลุหรือไมบรรลุเมื่อเทียบกับเกณทหรือดัชนีที่กำหนด ประโยชนของการติดตามประเมินผลไมเพียงแตชวย

ใหทราบความกาวหนา และหรือความลาหลังของการดำเนินการ โดยใชดัชนีประเมินวาการดำเนินการใกลถึง

เปาหมายที่กำหนดแคไหนเพียงไรแลว ยังสามารถชวยใหวิเคราะหเพิ่มเติมใหทราบปจจัยเหตุแหงความสำเรจ็

และความลมเหลวดังกลาวได ทำใหเกิดประโยชนในการปรับปรุงแนวทางดำเนินการตอไปได 

        9.2.1 แนวทางการติดตามและประเมินผล 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสรางความเขาใจในสาระสำคัญของแผนปฏิบัตกิารในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ แนวทางการผลกัดันประเดน็สำคัญไปสูการปฏิบตัิ 
รวมทั้งแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แลวกำหนดประเด็นและตัวชี้วัด การประเมิน
แหลงขอมูล     เพื่อประกอบการวิเคราะหประเมินผลใหสะทอนกระบวนการดำเนนิงาน ผลผลิต และผลลัพธ 

รวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผล ไดแก (1) ขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการสำรวจภาคสนาม 

การระดมความคิดเห็น และอื่นๆ รวมทั้งควรกำหนดเปาหมายและพื้นที่จัดเก็บขอมูลทีช่ัดเจนและ (2) ขอมูล

ทุติยภูมิที่ไดจากเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของหนวยงาน 

ประเมินผลและวิเคราะหขอมลูตามหลักการที่กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั องคการบริหาร
สวนตำบลบางโกระ กำหนดข้ึนมา 
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       9.2.2 หนวยงานและภาคีเครือขายดำเนินการติดตามและประเมินผล 

        ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบล

บางโกระ เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสูการปฏิบัติ 

โดยใหจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเปาหมายการจัดการสาธารณภัย 

ประเมินผลกระทบ  การขับเคลื ่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลใหผู อำนวยการอำเภอเพ่ือ

รายงานผลตอไปยังผูอำนวยการจังหวัด ผู อำนวยการกลางและผู บังคับบัญชาระดับเหนือขึ ้นไปทราบ          

เพ่ือนำไปสูการปรับปรุง   แนวทางการดำเนินงานตอไป 

        การจัดทำรายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ไปสูการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองตอเปาหมายการจัดการ        

สาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ใหมีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสูมาตรฐานตามหลักสากล 

ตลอดจนนำปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ตอไป 

 9.3 การวิจัยและพัฒนา 

        เปนกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู และการคนหาแนวคดิ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ

หรือส่ิงประดิษฐ เพ่ือนำไปใชในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รปูแบบการดำเนินงาน หรือระบบการจัดการความเส่ียง

จากสาธารณภัยที่เปนประโยชนทั้งแกประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน รวมทั้งการนำสิ่งที ่ได    

มีการคิดคนหรือคนพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี ่ยนแปลง ผลการดำเนินงาน กระบวนการดำเนินงาน         

จัดทำรายงานสรุปผลภาพรวม และขอเสนอแนะ 

นำเสนอรายงานสรุปผลใหผูบริหารระดับหนวยงานพิจารณาใหความเห็นชอบ 

นำผลการประเมินเสนอใหผูอำนวยการทองถิ่น 

พจิารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเส่ียงจากสาธารณภยัสูแผนพัฒนาทองถ่ิน  
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และการบริการใหมีลักษณะรูปแบบใหม หรือการปรับปรุงใหดีขึ้นกวาเดิม และสามารถดำเนินการรวมกับ   

การติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของ

การทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรู ท ั ้งกอนการดำเนินการ ระหวางดำเนินการ และเมื ่อเสร็จสิ้น          

การดำเนินการ โดยมีแนวทางการดำเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

       (1) องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ เปนหนวยงานหลักในการประสานงานดาน

การศึกษา คนควา และการวิจัยและพัฒนาที ่เกี ่ยวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับ

สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนำองคความรูและเทคโนโลยีมาพัฒนาและ

ประยุกตใชเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ใหเหมาะสม 

       (2) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณสาธารณภัยสำคัญที่ผานมาของ องคการบริหารสวน

ตำบลบางโกระ เพื่อใหทราบขอมูลขอเท็จจริงสำหรับไปประยุกตใชในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

       (3) จัดทำสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสำคัญที่ผานมา

ของ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ เพื่อเปนประโยชนในการบริหารจัดการในอนาคต 

 9.4 การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหาร

สวนตำบลบางโกระ 

       องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ไดดำเนินการตามกระบวนการที ่กำหนดไวใน

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ พ.ศ. 2564-2570 

และไดมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณสาธารณภัยที่ไมไดกำหนดไวในแผน หรือมี

การวิจัยและพัฒนา พบขอบกพรอง  หรือมีนวัตกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและ

เหมาะสม ให องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ พ.ศ. 2564-2570 ไดตามความเหมาะสมทุกป ตาม

พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 44 

 

 

 

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

 



ภาคผนวก ก : คำยอ 
คำยอ  หนวยงาน 

กห. 

 สป.  

    ทท. 

    บก .ทท.  

  นขต .บก.ทท.  

 นทพ.  

 สนภ.  

 นพค.  

    ทบ. 

    นขต .ทบ.  

   ทภ. 

  มทบ. 

    ทร. 

  ทรภ. 

  ฐท .กท.  

  ฐท .สส.  

  ฐท .พง.  

    กปช .จต.  

  นรข. 

  ฉก .นย.ภต.  

    ทอ. 

 นขต.ทอ.  

 รร.การบิน  

 บน.  

    ศบภ .กห.  

   ศบภ .ทบ.  

    ศบภ .ทร.  

   ศบภ .ทอ.  

   ศบภ .บก.ทท  

    ศบภ .สป  .  
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กระทรวงกลาโหม 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

กองทัพไทย 

กองบัญชาการกองทัพไทย 

หนวยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทย 

หนวยบัญชาการทหารพัฒนา 

สำนักงานพัฒนาภาค 

หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 

กองทัพบก 

หนวยขึ้นตรงกองทัพบก 

กองทัพภาค 

มณฑลทหารบก 

กองทัพเรือ 

ทัพเรือภาค 

ฐานทัพเรอืกรุงเทพ 

ฐานทัพเรอืสัตหีบ 

ฐานทัพเรอืพังงา 

กองบัญชาการปองกันชายแดนจันทบุรแีละตราด 

หนวยเรือรักษาความสงบเรียบรอยตามลำแมน้ำโขง 

หนวยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต 

กองทัพอากาศ 

หนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ 

โรงเรียนการบินกองทัพอากาศ 

กองบิน 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทย 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 

 

 



คำยอ  หนวยงาน 

นร. 

    สมช. 

ตร. 

มท. 

   รมว .มท .  

 ปมท.  

    ผวจ. 

 อปภ. 

    นอภ. 

องคกรปฏิบัติ 

    กอ .รมน.  

   กอปภ .ก.  

   กอปภ .กทม.  

   กอปภ .จ.  

   กอปภ .ทน. /ทม /.ทต.  

   กอปภ .เมืองพัทยา  

   กอปภ .สนข.  

   กอปภ .อ.  

   กอปภ .อบต.  

   บกปภ .ช.  

   สปฉ. 

   ศบก .อ.  

   ศบก .สนข.  

   ศบก .จ.  

   ศบก .จ) .สวนหนา(  

   ศบก .กทม.  

   ศบก .กทม) .สวนหนา(  

   ศปก .อปท.  

คณะกรรมการ 

    ก .ช.ภ.จ.  

    กนช. 

   กปภ .ช.  

   กปอ. 

   กภช. 
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สำนักนายกรัฐมนตรี 

สำนักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

สำนักงานตำรวจแหงชาติ 

กระทรวงมหาดไทย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ผูวาราชการจังหวัด 

อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

นายอำเภอ 

 

กองอำนวยการรกัษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนคร  /เทศบาลเมือง /เทศบาลตำบล  

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขต 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบล 

กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

การสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน 

ศูนยบัญชาการณเหตุการณอำเภอ 

ศูนยบัญชาการณเหตุการณสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร 

ศูนยบัญชาการณเหตุการณจังหวัด 

ศูนยบัญชาการณเหตุการณสวนหนาจังหวัด 

ศูนยบัญชาการณเหตุการณกรุงเทพมหานคร 

ศูนยบัญชาการณเหตุการณสวนหนากรุงเทพมหานคร 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน 

 

คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด 

คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ 

คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ 

คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 



คำยอ  หนวยงาน 

   นปท. 

ผูบัญชาการและผูอำนวยการ 

  ผบ .ปภ.ช.  

   

  ผอ .กลาง  

   

  ผอ .กอปภ.ก.  

  ผอ .จว.  

  ผอ .กทม.  

  ผอ .อำเภอ  

  ผอ .ทองถ่ิน  

  ผอ .เขต  
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คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 

 

ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

)รัฐมน ตรีวาการกระทรวงมหาดไทย( 

ผูอำนวยการกลาง 

)อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (  

ผูอำนวยการกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 

ผูอำนวยการจังหวัด 

ผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร 

ผูอำนวยการอำเภอ 

ผูอำนวยการทองถิ่น 

ผูอำนวยการเขต 

 
 

 



ภาคผนวก ข : ตัวอยางลักษณะภัย 

 สาธารณภัย   หมายถึง  อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว        

โรคระบาดสัตวน้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจาก

ธรรมชาติ มีผู ทำใหเกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิตรางกายของประชาชน      

หรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศและการกอ

วินาศกรรมดวย 

1. ภัยจากอัคคีภัย 

อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทำใหเกิดการติดตอลุกลามไป

ตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหมตอเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้น ถาการลุกไหมที่มีเชื้อเพลิง

หนุนเนื่อง หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความรอนแรงก็จะมากยิ่งข้ึน 

2. ภัยจากวาตภัย 

2. 1 ภัยจากพายุหมุนเขตรอน  หมายถึง ภัยที่กอใหเกิดความเสียหายของอาคารบานเรือน ตนไม

และสิ่งกอสรางตาง ๆ เปนบริเวณกวางจากความแรงของลมที่พัดเวียนเขาหาศูนยกลางของพายุหมุนภัยดังกลาว

เกิดขึ้นตามแนวเสนทางเดินของพายุ โดยปกติจะมีความกวาง 50- 100 กิโลเมตร ขึ้นอยูกับขนาดและความแรง

ละลูก โดยความเสียหายจะมีมากที่สุดบริเวณใกลแนวศูนยกลางท่ีพายุเคลื่อนผานของพายุแต  

2. 2 ภัยจากคลื่นพายุซัดฝง  หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนเขาหาฝง 

ความสูงของคลื่นขึ้นกับความแรงของพายุ ปรากฏการณนี้เกิดข้ึนเมื่อพายุหมุนเขตรอนท่ีมีความแรงลมมากกวา 

100 กิโลเมตรตอช่ัวโมง ระดับน้ำท่ีสูงข้ึนจากความกดอากาศท่ีลดต่ำลงบริเวณใกลศูนยกลางของพายุพรอมกับ

คลื่นลมแรงจัดท่ีพัดเขาหาฝงกอใหเกิดความเสียหายตอพ้ืนที่ราบชายฝงทะเลใกลศูนยกลางของพายุ โดยเฉพาะพ้ืนที่

ชายฝงท่ีเปนดานรับลม ระดับความรุนแรงของความเสียหายจะข้ึนอยูกับความแรงลมของพายุ สภาพภูมิประเทศ 

และขนาดของชุมชน 

2. 3 ภัยจากพายุโซนรอน  หมายถึง พายุที่เกิดในชวงที่มีลักษณะอากาศรอนอบอาวติดตอกันหลาย

วัน และเม่ือมีอากาศเย็นจากความกดอากาศสูงในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนพัดมาปะทะกับอากาศรอน

จะทำใหอากาศรอนชื้นที่เบากวาลอยตัวขึ้นเหนืออากาศเย็นอยางรวดเร็ว  เกิดเปนเมฆและพายุฟาคะนองที่มี

ยอดเมฆสูงมาก (เมฆคิวมูโลนิมบัส) เกิดพายุฟาคะนอง ลมกรรโชกแรง ฟาผา และมักมีลูกเห็บตกตามมาดวย 

พายุฤดูรอนมักเกิดขึ้นและสิ้นสุดลงในชวงเวลาสั้นๆ ไมเกินหนึ่งชั่วโมง และครอบคลุมบริเวณพื้นที่ไมเกิน 20- 30 

ตารางกิโลเมตร แตจะมีลมกรรโชกแรงที่เริ่มสรางความเสียหาย  เมื่อมีความรุนแรงลมตั้งแต 50 กิโลเมตร     

ตอชั่วโมงขึ้นไป 

 2 . 4 ภัยจากพายุฤดูรอน   หมายถึง ความเสียหายของอาคารบานเรือน ตนไม และสิ่งกอสรางตาง ๆ   

ที่เกิดขึ้นเปนบริเวณแคบๆจากลมกระโชกแรงที่เกิดจากพายุฝนฟาคะนอง หรือลูกเห็บ มักเกิดในระยะเวลาสั้น ๆ  

ซึ่งบอยครั้งมีความเรว็ลมเกินกวา 100 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

 

 



 2 . 5 ภัยจากลูกเห็บ  หมายถึง ภัยที ่เกิดจากกอนน้ำลักษณะเหมือนน้ำแข็งรูปรางไมแนนอน      

เกิดจากละอองหยาดฝนซึ่งเย็นแบบยิ่งยวดในเมฆฝน )ยังอยูในสภาพของเหลวที่อุณหภูมิต่ำกวาจุดเยือกแข็ง(  

ปะทะกับวัตถุแข็ง เชน ผงฝุน หรือกอนลูกเห็บที่เกาะตัวอยูกอนแลว จนเกิดการแข็งตัวเกาะรอบวัตถุนั้น ๆ    

และกลายเปนกอนลูกเห็บ ซึ่งมักเกิดขึ้นพรอมกับพายุฤดูรอน  

3. ภัยจากอุทกภัย 

3. 1 ภัยจากอุทกภัย หมายถึง เหตุการณที ่มีน้ำทวมพื ้นดินสูงกวาระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุจาก        

มีปริมาณน้ำฝนมากจนทำใหมีปริมาณน้ำสวนเกินมาเติมปริมาณน้ำผิวดินที ่มีอยู ตามสภาพปกติจนเกิน          

ขีดความสามารถการระบายน้ำของแมน้ำ ลำคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระทำของมนุษย โดยการปดก้ัน

การไหลของน้ำตามธรรมชาติ ทั ้งเจตนาและไมเจตนา จนเปนอันตรายตอชีวิต ทรัพยสินของประชาชน      

และสิ่งแวดลอม สามารถจำแนกตามลักษณะการเกิดได ดังนี้ 

(1) น้ำทวมขัง/น้ำลนตลิ่ง หมายถึง สภาวะน้ำทวมหรือสภาวะน้ำลนตลิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจาก

ระบบระบายน้ำไมมีประสิทธิภาพ มีลักษณะคอยเปนคอยไป อันเปนผลจากการเกิดฝนตกหนัก ณ บริเวณนั้น ๆ 

ติดตอกันเปนเวลาหลายวัน มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุมริมแมน้ำและบริเวณชุมชนเมืองใหญๆ น้ำทวมขัง  

สวนใหญจะเกิดบริเวณทายน้ำและแผเปนบริเวณกวางเนื่องจากไมสามารถระบายน้ำไดทัน 

(2) น้ำทวมฉับพลัน หมายถึง สภาวะน้ำทวมที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันในพื้นที่เนื่องจากฝนตกหนัก

ในบริเวณพื้นที่ซึ ่งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ำหรือตานน้ำนอยหรืออาจเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ   

เชน เขื่อนหรืออางเก็บน้ำพังทลาย น้ำทวมฉับพลัน มักเกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนัก และมักเกิดขึ้นในบริเวณ      

ที่ราบระหวางหุบเขา ซ่ึงอาจจะไมมีฝนตกหนักในบริเวณน้ันมากอนเลย แตมีฝนตกหนักมากบริเวณตนน้ำที่อยู

หางออกไป การเกิดน้ำทวมฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื ่อนที ่ดวยความเร็วมาก โอกาสที ่จะปองกัน          

และหลบหนีจึงมีนอย 

3. 2 ภัยจากดินถลมหรือโคลนถลม  หมายถึง ภัยที่เกิดจากปรากฏการณที่มวลดินหรือหินไถลเลื่อน

ลงจากพื้นที่สูงสูพื้นที่ต่ำกวาภายใตอิทธิพลแรงโนมถวงของโลก และการมีน้ำเปนตัวกลางทำใหมวลวัสดุเกิด

ความไมมีเสถียรภาพ อัตราการไถลเลื่อนดังกลาวขางตนอาจชาหรือเร็วขึ้นกับประเภทของวัสดุ ความลาดชัน 

สภาพสิ่งแวดลอม และปริมาณน้ำฝน ในบางกรณีแผนดินถลมอาจเกิดจากแผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด    

การเคลื่อนตัวของวัสดุดังกลาวอาจพัดพาตนไม บานเรือน รถยนต สิ่งปลูกสรางอื่นๆ ชำรุด หรือพังทลาย    

และยังอาจทำใหชองเปดของสะพานและแมน้ำลำคลองอุดตันจนเปนสาเหตุใหเกิดอุทกภัยขึ้นไดในเสนทาง       

การเคลื่อนตัวปรากฏการณดังกลาวเปนอันตรายตอชีวิต ทรัพยสินของประชาชนและสิ่งแวดลอม 

4. ภัยแลง หมายถึง ภัยที่เกิดจากความแหงแลงของลมฟาอากาศ อันเกิดจากการที่มีปริมาณฝนนอย 

หรือฝนไมตกเปนระยะเวลานานและครอบคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวาง ทำใหเกิดการขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช    

พืชพันธุ ไมตาง ๆ ขาดน้ำไมสามารถเจริญเติบโตไดตามปกติ เกิดความเสียหายและสงผลกระทบอยาง

กวางขวางรุนแรงตอประชาชนโดยภัยแลงเกิดจากสาเหตุ ดังน้ี 

(1)  ฝนแลง หมายถึง สภาวะที่มีฝนนอยหรือไมมีฝนเลยในชวงเวลาหนึ่งซึ่งตามปกติจะตองมีฝน 

)ภาวะที่ปริมาณฝนตกนอยกวาปกติหรือไมตกตองตามฤดูกาล (โดยขึ้นอยูกับสถานที่และฤดูกาล ณ ที่นั้น ๆ  

(2)  ฝนทิ้งชวง หมายถึง ชวงที่มีปริมาณฝนตกไมถึงวันละ 1 มิลลิเมตรติดตอกันเกิน  15 วัน ในชวง

ฤดูฝน เดือนท่ีมีโอกาสเกิดฝนท้ิงชวงสูงคอืเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 



5. ภัยหนาว  หมายถึง  ภัยที่เกิดจากสภาพอากาศที่มีความหนาวจัด อุณหภูมิต่ำกวา 8 องศาเซลเซียส  

และลดลงตอเนื่องซึ่งประชาชนไดรับผลกระทบอยางรุนแรงและกวางขวาง  

6. ภัยจากโรคระบาดในมนุษย หมายถึง ภัยจากโรคซึ่งปรากฏขึ้นในประชากรกลุมหนึ่งในระยะเวลาหนึ่ง 

ในอัตราที่สูงขึ้นมากกวาที่คาดการณไว โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีตโรคนั้นอาจเปนโรคติดตอทาง

สัมผัสหรือไมก็ได แตสงผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีเกิดโรคระบาดและพ้ืนท่ีใกลเคียง 

7. ภัยจากโรคระบาดสัตว หมายถึง ภัยที่เกิดจากโรคซึ่งปรากฏขึ้นในประชากรสัตวเลี้ยงหรือสัตวปา 

โดยเปนโรคติดตอทั้งในสัตวชนิดเดียวกัน ตางชนิดกัน รวมถึงการติดตอมาสูคน ในระยะเวลาหนึ่ง ในอัตรา     

ที่สูงขึ ้นมากกวาที ่คาดการณไว โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีต สรางความเสียหายตอเศรษฐกิจ         

และสุขภาพของประชาชน 

8. ภัยจากโรคระบาดสัตวน้ำ หมายถึง ภัยที่เกิดจากโรคซึ่งปรากฏขึ้นในประชากรสัตวน้ำ โดยเปน

โรคติดตอทั้งในสัตวน้ำชนิดเดียวกัน ตางชนิดกัน รวมถึงการติดตอมาสูคน ในระยะเวลาหนึ่ง ในอัตราที่สูงขึ้น

มากกวาที่คาดการณไว โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีต สรางความเสียหายตอเศรษฐกิจและสุขภาพ  

ของประชาชน 

9. ภัยจากการระบาดของศัตรูพืช หมายถึง ภัยที่เกิดจากสิ่งซึ่งเปนอันตรายแกพืช เชน เชื้อโรค พืช 

แมลง สัตว หรือพืชที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกพืช สงผลใหสวนหน่ึงสวนใดของพืช เชน ตน ตา ตอ แขนง 

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

หมายความรวมถึงตัวห้ำ ตัวเบียน ตัวไหม ไขไหม รังไหม ผึ้ง รังผึ้ง และจุลินทรีย  จนสงผลกระทบในวงกวาง

ตอเศรษฐกิจ สังคม และประชาชน 

10.  ภัยจากไฟปาและหมอกควัน หมายถึง ภัยที่เกิดจากไฟปาไมวาจะจากสาเหตุใดก็ตาม เกิดขึ้นใน

ปาธรรมชาติหรือสวนปาก็ตาม แลวลุกลามไปไดโดยอิสระปราศจากการควบคุม ตลอดจนสงผลใหเกิดฝุน ควัน 

และอนุภาคแขวนลอยในอากาศ รวมตัวกันในสภาวะที่อากาศปด ทำใหเกิดอันตรายตอทรัพยสินและสุขภาพ

ของประชาชน 

11. ภัยจากมลพิษทางอากาศประเภท PM2.5 หมายถึง เหตุการณที่มลพิษทางอากาศประเภท

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2. 5 ไมครอน หรือ  PM2.5 ที่มีแหลงกำเนิดจากเหตุการณทางธรรมชาติหรือ   

จากกิจกรรมของมนุษยเกิดการสะสมในบรรยากาศ อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ ทำให PM2.5 ปกคลุมพื้นที่

อยูอาศัยของประชาชน จนมีความเส่ียงท่ีจะเกิดผลกระทบตอสขุภาพของประชาชนจำนวนมาก 

 

 

 



12. ภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม 
12.1 ภัยจากแผนดินไหว หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ ่งเกิดจากการปลดปลอยพลังงานใตพิภพ    

ทำใหเกิดการสั่นสะเทือนของพื้นดิน การสั่นสะเทือนนี้อาจมีระดับความรุนแรงขั้นต่ำที่ไมกอใหเกิดความเสียหาย

ใด ๆ แตบางครั้งก็อาจมีระดับความรุนแรงในข้ันท่ีเปนอันตรายจนกอใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงได 
 12.2 ภัยจากอาคารถลม หมายถึง ภัยที่เกิดจากอาคารและสิ่งปลูกสราง ไดแก ตึก บาน โรงเรือน 

ราน แพ คลังสินคา สำนักงาน ที่ไดรับความเสียหายจากการโยกไหวตัวรุนแรงของแผนดิน ซึ่งเปนผลมาจาก
แผนดินไหวและกอใหเกิดความเสียหายหรือพังทลายลงมาได 

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

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

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

16. ภัยจากการกอวินาศกรรม 
16.1 ภัยจากการกอวินาศกรรม หมายถึง ภัยที่เกิดจากการกระทำใด ๆ อันเปนการมุงทำลาย

ทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐหรือสิ ่งอันเปนสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวาง หนวงเหนี่ยว    

ระบบการปฏิบัติงานใด ๆ ตลอดจนการประทุษรายตอบุคคลอันเปนการกอใหเกิดความปนปวนทางการเมือง 
การเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ โดยมุงหมายที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอความม่ันคงของรัฐ 

16.2 ภัยจากการกอการราย หมายถึง ภัยที่เกิดจากการกระทำใด ๆ ที ่สรางความปนปวน        
ใหประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเพื่อขูเข็ญหรือบีบบังคับรัฐบาล หรือองคการระหวางประเทศใหกระทำ
หรือละเวนกระทำการอยางหนึ่งอยางใด อันกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินที่สำคัญ 

16. 3 ภัยจากการกอการรายสากล  หมายถึง ภัยที่เกิดจากการปฏิบัติการของบุคคล หรือกลุม
บุคคลที่มุงหวังผลตามเงื่อนไขขอเรียกรองทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งสวนใหญจะปฏิบัติการลวงล้ำ
เขตแดน หรือเกี่ยวพันกับชาติอื่น การกระทำนั้นอาจเปนไปโดยเอกเทศ ปราศจากการสนับสนุนจากรัฐใด ๆ 
หรือมีรัฐใดรัฐหนึ่งสนับสนุนรูเห็นก็ได เมื่อเกิดขึ้นยอมมีผลกระทบโดยตรงตอผลประโยชนของชาติ พันธกรณี
ระหวางประเทศ นโยบายของชาติทั้งดานการเมืองและการปองกันประเทศ การเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา 

ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของชาติ 

 
 

 



ภาคผนวก ค : นิยามศัพท 

 กลยุทธ  ) Strategy  (หมายถึง แผนทั่วๆ ไป หรือคำแนะนำที่เลือกมาใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค    

ของการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 กลุ มเปราะบาง  ) Vulnerable Group  (หมายถึง กลุ มบุคคลที ่ม ีความสามารถจำกัดในการเผชิญ

เหตุการณสาธารณภัย ซึ่งตองการความดูแลเปนพิเศษ เชน เด็ก สตรีมีครรภ ผูสูงอายุ บุคคลทุพลภาพ ผูปวย  

คนตางดาว เปนตน ย ผูพลัดถิ่น ผูลี้ภั  

 การกำกับ ควบคุมพื้นท่ี  ) Area Command  (การกำกับดูแลกาหมายถึง รจัดการเหตุฉุกเฉินที่เกิดข้ึน  

ในชวงเวลาเดียวกันหลายเหตุการณ และมีองคกรระบบการบัญชาการเหตุการณหลายองคกรแยกกันทำหนาท่ี

จัดการเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นแตละเหตุการณ หรือทำหนาที่กำกับดูแลการจัดการเหตุฉุกเฉินขนาดใหญหรือเหตุ

ฉุกเฉินที่กำลังลุกลามขยายตัวซึ่งมีทีมงานจัดการเหตุฉุกเฉินหลายทีมงานเขามามีสวนเกี่ยวของ 

 การเขาใจและตระหนักถึงความเสี ่ยง (Risk - Informed) หมายถึง กระบวนการสรางความเขาใจ 

ความเสี ่ยง โดยมีขอมูลความเสี ่ยงครบถวนและรอบดาน และนำไปสู แนวทางปฏิบ ัต ิเพื ่อลดความเส ี ่ยง                 

เชน การลงทุนเพื่อการลดความเสี่ยง (Risk – Informed Investment) หมายถึง การสรางความเขาใจความ

เสี่ยงดานการลงทุน ซึ่งนำไปสูการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงโดยเนนไปที่ความคุมคาของการลงทุน เพราะหาก   

ไมมีการลงทุนมูลคาความสูญเสียและความเสียหายจะมากกวามูลคาของการลงทุน  

 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน )Emergency Management  (หมายถึง การจัดระบบและบริหารจัดการ

ทรัพยากรและความรับผิดชอบเพ่ือเผชิญเหตุการณฉุกเฉินทุกรูปแบบ 

การซอมสราง  ) Reconstruction  (หมายถึง การฟนฟูโครงสรางและสิ่งกอสรางที่ไดรับความเสียหาย

จากเหตุการณสาธารณภัยใหกลับมาสูสภาพท่ีสามารถใชงานไดดังเดมิ 

 การเตรียมความพรอม  ) Preparedness  (หมายถึง ความพยายามในการเตรียมการรับมือกับสาธารณภัย  

มุงเนนกิจกรรมตาง ๆ ที่ทำใหผูคนมีความสามารถในการคาดการณ เผชิญเหตุ และจัดการกับผลกระทบจาก    

สาธารณภัยอยางเปนระบบ หากมีการเตรียมความพรอมไดดีจะทำใหสามารถดำเนินการตาง ๆ ไดอยาง

เหมาะสมทั้งในชวงกอน ระหวาง และหลังการเกิดสาธารณภัย และเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตใหปลอดภัย

จากเหตุการณสาธารณภัยไดมากขึ้น 

 การเตือนภัยลวงหนา )Early Warning  (หมายถึง การใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนและทัน

เหตุการณผานทางหนวยงาน /องคกรตาง ๆ เพื่อใหบุคคลที ่กำลังเผชิญความเสี่ยงตอการเกิดสาธารณภัย

างหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงและพรอมที่จะรับมสามารถกระทำการอยางใดอย ือกับสถานการณได

อยางมีประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  /สาธารณภัย ) Disaster  Risk Management: DRM) 

หมายถึง กระบวนการอยางเปนระบบของการใชคำสั่ง ทางการบริหารองคกรและทักษะ ความสามารถ         

เชิงปฏิบัติการเพ่ือดำเนินยุทธศาสตร นโยบาย  มาตรการ หรือกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยง ลด หรือถายโอน  

ความเปนไปไดในการเกิดภัยพิบัติ รวมท้ังการเพ่ิมศักยภาพในการจัดการปญหา เพ่ือเตรยีมพรอมรับผลกระทบ

ทางลบของภัย 



การบริหารจัดการความเสี ่ยงแบบธรรมาภิบาล (Risk Governance) หมายถึง ระบบควบคุม       

และจัดการความเสี่ยง รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก

องคกรท่ีมีประสิทธิภาพ โดยนำผลของการประเมินดังกลาวเสนอใหผูมีอำนาจตัดสินใจตอไป  

การบริหารจัดการภัยพิบัติ  /สาธารณภัย ) Disaster Management: DM) หมายถึง การใชกลไก 

กระบวนการและองคประกอบในการดำเนินงาน เพื่อจุดมุ งหมาย ในประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ

ปฏิบัติการดานภัยพิบัติ เชน การปองกัน การลด ผลกระทบ การเตรียมพรอม การเผชิญเหตุ การชวยเหลือ

บรรเทาทุกข ตลอดจนการบูรณะซอมแซมและพัฒนา 

 การบรรเทาทุกข  ) Relief  (หมายถึง การใหความชวยเห ลือเบื้องตนในทันทีที่เกิดสาธารณภัยเพื่อรักษา

ชีวิตและตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานใหผูประสบภัยสามารถดำรงชีพอยูได 

 การบัญชาการ  ) Command  (หมายถึง การทำหนาที่อำนวยการ สั่งการหรือการควบคุมโดยอาศัย

อำนาจท่ีกำหนดไวอยางชัดเจนในกฎหมาย กฎระเบียบหรืออำนาจหนาที่ท่ีไดรับมอบ 

 การบัญชาการรวม  ) Unified Command  (หมายถึง การประยุกตใชระบบบัญชาการเหตุการณเมื่อมี

หนวยงานที่มีอำนาจหนาที่ตามกฎหมายในการจัดการเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นมากกวาหนึ่งหนวยงาน หรือเมื่อเหตุ

ฉุกเฉินที่เกิดข้ึนขยายตัวขามขอบเขตอำนาจหนาท่ีทางการเมือง หนวยงานตางๆ จะทำงานรวมกันผานตัวแทน

ของแตละหนวยงานที ่ไดร ับการแตงตั ้งเปนสมาชิกในหนวยบัญชาการรวม มีหนาที ่หลักในการกำหนด

วัตถุประสงคและกลยุทธรวม และจัดทำแผนเผชิญเหตุที่จะใชรวมกันเพียงแผนเดียว 

 การบัญชาการเหตุการณ  ) Incident Command  (หมายถึง  หนวยบัญชาการที่ทำหนาที่รับผิดชอบ     

การจัดการเหตุการณฉุกเฉินที ่เกิดขึ้นในภาพรวม และประกอบดวยผูบัญชาการเหตุการณ และเจาหนาท่ี

สนับสนุนที่ไดรับการมอบหมาย 

 การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ  ) Damage and Needs Assessment : 

DANA) หมายถึง การประเมินผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการ

เผชิญสถานการณฉุกเฉินดวยตนเอง รวมทั้งความตองการความชวยเหลือเพิ่มเติมจากหนวยงานภายนอก       

เชน ความชวยเหลือดานอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล ดานสุขภาวะ       

ที่พักพิง อุปกรณยังชีพ  

  การประเม ินความเส ียหายและความส ูญเส ีย )Damage and Loss Assessment : DALA (

หมายถึง     การวิเคราะหผลกระทบจากสาธารณภัย เปนการประมาณการเชิงปริมาณวาเกิดผลกระทบอะไร

ยภูมิจาขึ้นจากเหตุการณสาธารณภัย โดยอาศัยการเก็บขอมูลทุติ กพื้นที่ประสบภัย ขอมูลจากการประเมินจะ

นำไปใชในการประมาณการซอมสรางสิ่งกอสรางที่เสียหายไป และเพื่อใชในการวางแผนเพื่อการฟนฟูจาก

ความสูญเสีย 

 การประเม ินความเสี ่ยง   ) Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการกำหนดลักษณะ ขนาด           

หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะหภัยที่เกิดขึ้น  รวมทั้งประเมินสภาวะการเปดรับตอความเสี่ยง       

ความเปราะบาง ในการรับมือของชุมชนที่อาจเปนอันตรายและคาดการณผลกระทบตอชีวิต ทรัพยสิน       



การดำรงชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนการวิเคราะหความนาจะเปนในการเกิดผลกระทบจากภัยในพื้นที่หนึ่งๆ     

มีประโยชนในการวางแผนเพ่ือการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

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

ทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร ระหวางหนวยงานที่เกี ่ยวของในกระบวนการ นำเขา สงออกสินคา           

เพ ื ่ออำนวยความสะดวกให แก ผ ู ประกอบการ ในการตรวจสอบใบอนุญาต และใบร ับรองต างๆ                      

ทางอิเล็กทรอนิกสกอนการตรวจปลอยสินคา ระบบนี้จะทำหนาที ่ประสานกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส       

แบบครบวงจร ผู ประกอบการสามารถรับสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสกับองคกรที ่เกี ่ยวของไดอัตโนมัติ       

ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไมตองเดินทางไปติดตอกับหนวยงานตางๆ ดวยตัวเอง  

 การปรับตัว )Adaptation ( หมายถึง การปรับตัวในระบบธรรมชาติหรือระบบมนุษยเพื่อตอบสนอง

ตอสิ่งเราทางภูมิอากาศหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัย ซึ่งจะชวยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น     

หรือชวยสรางโอกาสจากสภาวะวิกฤตได 

 การปองกัน  ) Prevention  (เพื่อชวยขจัดผลกระทบเชิงลบหมายถึง มาตรการหรือแนวทางตางๆ    

จากเหตุการณสาธารณภัยที่อาจเกิดกับบุคคลหรือทรัพยสินใหหมดไปอยางสิ้นเชิง ครอบคลุมถึงมาตรการ         

เชิงโครงสรางและมาตรการที่ไมใชเชิงโครงสราง 

 การปองกันภัยฝายพลเรือน  ) Civil Defense  (การโจมตีหมายถึง การปองกันพลเรือนใหปลอดภัยจาก

ทางทหาร แต ป จจ ุบ ันครอบคลุมถ ึงการช วยให พลเร ือนปลอดภัยจากการคุกคามทางสาธารณภัย                                                                         

ดวย หนาที ่ของกองกำลังปองกันภัยฝายพลเรือน )civil defense force) จากเดิมที ่มีแตการฝกการทหาร     

จึงหมายรวมถึงการดูแลใหประชาชนปลอดภัยจากสาธารณภัยและการปฏิบัติการชวยเหลือเม่ือเกิดเหตุสาธารณภัย 

เชน การชวยเหลือเคลื่อนยายในชวงอพยพ การชวยกระจายถุงยังชีพ การอำนวยความสะดวกในการขนสง

อุปกรณและเคร่ืองมือเครื่องใช การชวยซอมแซม กอสรางบานเรือนท่ีเสียหายจากภัยธรรมชาติ 

 การเผชิญเหตุ  ) Response  (หมายถึง มาตรการหรือการปฏิบัติการตาง ๆ ที่ควรเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว

บความเดือดรอนกษาชีวิตและใหความชวยเหลือบรรเทาทุกขขั้นพ้ืนฐานแกประชาชนท่ีไดรัรัและทันทวงทีเพ่ือ

จากเหตุการณสาธารณภัย เชน การกูชีพกูภัย การปฐมพยาบาล การแจกถุงยังชีพและสิ่งของบรรเทาทุกข  

การบัญชาการในเหตุการณฉุกเฉิน การประสานงานเพ่ือลำเลียงผูปวย การบริหารจัดการศูนยอพยพ 

 การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ) Exercise  (หมายถึง  การจำลองสถานการณเพื่อฝกฝน

ทักษะหรือซักซอมกระบวนการการดำเนินงานที่ไดวางแผนไว เปนแบบฝกหัดเพื่อใหผูที ่มีบทบาทหนาที ่และ

ความรับผิดชอบในการรับมือสถานการณฉุกเฉินไดฝกซอมขั้นตอนปฏิบัติที่จำเปน ทำใหมีทักษะสามารถใช

เคร่ืองมือ อุปกรณตางๆ ไดอยางถูกตอง ซึ่งชวยใหพรอมปฏิบัติงานไดจริงหากเกิดสาธารณภัยขึ้น 

 การฟนฟู  ) Recovery  (หมายถึง การปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีพ และสภาวะวิถี

งขึ้นกวาเกาตามความเหมาะสมยิ่ความเปนอยูของชุมชนที่ประสบภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดี     

โดยการนำเอาปจจัยตางๆ ในการลดความเสี ่ยงจากสาธารณภัยเขามาชวยในการฟนฟูดวย )Build back 

better  (หมายรวมถึง การซอมสราง  ) Reconstruction  (และการฟนสภาพ  ) Rehabilitation( 



 การฟนสภาพ , การเยียวยา   ) Rehabilitation  (การจัดการความเสียหายหรือผลที่เกิด หมายถึง จาก

สาธารณภัยเพื่อพลิกฟนสภาวะการดำรงชีพของชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการเกิดสาธารณภัยใหกลับคืนสู

สภาพที่เปนอยูกอนหนานี้ รวมทั้งการดูแลสภาพจิตใจและจิตสังคม )Psychosocial Support  (ของผูไดรับ

ตลอดจนการกระตุนและชวยเหลือใหเกิดการปรับตัวใหเขากับผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงตามความจำเปน 

 การรูรับ ปรับตัว และฟนคืนกลับ  ) resilience) หมายถึง ความสามารถของระบบ ชุมชน หรือสังคมท่ี

มีความเสี ่ยงตอสาธารณภัย ในการเรียนรูเกี ่ยวกับสภาพความเสี่ยงภัยของตน รวมทั ้งรู จักวางมาตรการ                  

และปฏิบัติตัวเพื่อชวยลดหรือถายโอนความเสี่ยงดังกลาวเพื่อลดโอกาสในการไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย 

และหากประสบกับสาธารณภัยก็สามารถฟนตัวจากผลของภัยไดดวยแนวทางและในระยะเวลาที่เหมาะสม

หมายรวมถึงความสามารถของชุมชนในการดูแลรักษาโครงสรางและกลไกพื ้นฐานที ่จำเปนใหปลอดภัย      

จากสาธารณภัยดวย 

 การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  ) Disaster Risk Reduction : DRR  (หมายถึง แนวคิดและวิธีปฏิบัติ  

ในการลดโอกาสที่จะไดรับผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยผานความพยายามอยางเปนระบบที่จะวิเคราะห

และบริหารจัดการปจจัยที่เปนสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อดำเนินนโยบาย มาตรการ หรือ กิจกรรม

ตาง ๆ ในการลดความลอแหลม ลดปจจัยที่ทำใหเกิดความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพในการจัดการปญหา  

มีเปาหมายในการลดความเสี่ยงท่ีมีอยูในชุมชนและสังคมในปจจุบัน และปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

 การลดผลกระทบ  ) Mitigation  (หมายถึง ปฏิบัติการลดผลกระทบทางลบโดยตรงของภัยที ่เปน

ยโดยมากไมสามารถขจัดใหหมดไปอันตรายตอสังคมและสิ่งแวดลอม เนื่องจากผลกระทบทางลบของภั      

อยางสิ้นเชิง แตขนาดและความรุนแรงของความเสียหายสามารถลดทอนลงไดจากการดำเนินนโยบาย        

และกิจกรรมตาง ๆ  

 การวิเคราะหความเสี ่ยง, การประเมินความเสี ่ยง )Risk Assessment  (หมายถึง กระบวนการ

มเสี่ยงโดยการวิเคราะหภัยที่เกิดขึ ้นและประเมินสภาวะการกำหนดลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของควา

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

ของชุมชนที่อาจเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน การดำรงชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนการวิเคราะหความนาจะเปน

ในการเกิดผลกระทบจากภัยในพ้ืนที่หนึ่ง ๆ มีประโยชนในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงอยางมีระบบ 

 การสน ับสน ุนการจ ัดการเหต ุการณ ) Incident Management Assistance Team : IMAT (

มงานบัญชาการและทีมงานปฏิบัติการหมายถึง  การจัดรูปแบบการบัญชาการเหตุการณ ซึ่งประกอบดวยที                

และเจาหนาท่ีที่เหมาะสมอื่นๆ ภายในโครงสรางระบบบัญชาการณ ที่สามารถจะจัดสงไปปฏิบัติงานหรือลงมือ

ปฏิบัติงานไดตามความจำเปน มีการกำหนดคณุสมบัติและการรับรองอยางเปนทางการ 

 ) การสื่อสารความเสี่ยงRisk Communication) หมายถึง การติดตอสื่อสาร เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล 

ขาวสารและความคิดเห็นระหวางผูประเมินความเสี่ยง )risk assessor) ผูจัดการความเสี่ยง )risk manager) 

ผูบริโภค ภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาและกลุมหรือองคกรอื่นที่เกี่ยวของและสนใจ )stake holder) 

เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ถูกตองและแมนยำ  อาจกลาวไดวาการสื่อสารความเสี่ยงนั้นมีอยูในทุกกระบวนการ

ของการวิเคราะหความเสี่ยง    



 การอพยพ  ) Evacuation  (หมายถึง  การเคลื่อนยาย การกระจาย และการนำพลเรือนออกจากพื้นที่

อันตราย หรือพื้นที ่ที ่อาจเปนอันตรายอยางเปนระบบตามขั้นตอนและมีการกำกับดูแล รวมถึงการรับรอง    

และการดูแลบุคคลเหลานี้ในสถานท่ีปลอดภัยดวย 

 ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน )Standard Operating Procedure : SOP  (หมายถึง วิธีการที่ได

าที่เก่ียวของปฏิบัติตามอยางเปนกิจวัตรในการทำงานอยางใดอยางหน่ึงหนกำหนดหรือจัดทำขึ้นเพ่ือใหผูมี  

 ขาวสาร  ) Intelligence  (หมายถึง ขาวสารที่เกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเปนองคประกอบที่สำคัญ

ณ เปนภารกิจของการบัญชาการเหตุการ ของสวนแผนงานซ่ึงมุงเนนไปที่ขาวสารในเหตุฉุกเฉิน 

 ขีดความสามารถ , ศักยภาพ   ) Capacity  (หมายถึง ความสามารถที่จะกระทำการอยางใดอยางหนึ่ง  

หรือความสามารถที่อาจจะพัฒนาตอไปใหเปนประโยชนมากขึ้น 

 คลังสำรองทรัพยากร  ) Stockpiling  (หมายถึง  วัสดุหรือเสบียงที่สะสมไวเพื่อใชในเวลาฉุกเฉินหรือ

ยามเกิดภัยพิบัติ เชน อุปกรณปฐมพยาบาล อาหาร น้ำดื่ม ไฟฉาย ถุงนอน เครื่องนุงหม เครื่องประกอบอาหาร 

ความปกติใหม , ฐานวิถีชีวิตใหม) New Normal( หมายถึง รูปแบบการดำเนินชีวิตอยางใหม

ที่แตกตางจากอดีตอันเน่ืองจากมีบางส่ิงมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติท่ีคนในสังคมคุนเคยอยางเปน

ปกติและเคยคาดหมายลวงหนาไดตองเปลี่ยนแปลงไปสูวิถีใหมภายใตหลักมาตรฐานใหมท่ีไมคุนเคย 

 ความเปราะบาง )Vulnerability  (ปจจ ัยหร ือสภาวะใดๆ ที ่ทำให ชุหมายถึง มชนหร ือสังคม  

ขาดความสามารถในการปกปองตนเอง ทำใหไมสามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไมสามารถฟนฟูไดอยาง

รวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย  ปจจัยเหลานี้มีอยู ในชุมชนหรือสังคมมานานกอนเกิด        

ท่ีทำใหผลกระทบของภัยมีความรุนปจจัยสาธารณภัยและอาจเป นแรงมากขึ้น 

 ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน  ) Public-Private Partnership : PPP  (หมายถึง      

โดยมักเปนการใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการการรวมลงทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในกิจการของรัฐ 

พื้นฐาน หรือโครงการใหบริการสาธารณะในระยะยาวที่มุงเนนการใหบริการทีมีประสิทธิภาพคุมคากับตนทุน

มากกวาภาครัฐจะดำเนินการเอง เปนทางเลือกในการพัฒนาประเทศอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งใหเอกชนมีสวน

รวมในกิจกรรมตาง ๆ เชน การกอสราง การดำเนินการบำรุงรักษา การจัดหาเงินทุน การใหบริการ ซึ่งเอกชน

เปนผูบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการตามระยะเวลาและรายละเอียดของสัญญาที่กำหนดไว 

 ความลอแหลม )Exposure  (หมายถึง การที่ผู คน อาคารบานเรือน ทรัพยสิน ระบบตางๆ หรือ

ตั้งอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยและอาจไดรับความเสียหายองคประกอบใดๆ มีท่ี  

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  ) Disaster Risk) คือ โอกาสหรือความเปนไปไดในการไดรับผลกระทบทางลบ

จากการเกิดสาธารณภัย โดยผลกระทบสามารถเกิดขึ้นกับชีวิต สุขภาพ การประกอบอาชีพ ทรัพยสิน และบริการ

ตางๆ ในระดับบุคคลชุมชน สังคม หรอืประเทศ 

 ความสูญเสีย )Loss  (หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงของการหมุนเวียนสินคาและบริก าร รวมถึงสภาพ

ทางเศรษฐกิจซึ่งเปนผลจากสาธารณภัย ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นตั้งแตชวงระยะเวลาที่เกิดสาธารณภัย  

ทรัพยสินที่เสียหาย และมีการฟนฟูทางเศรษฐกิจอยางสมบูรณจวบจนกระทั่งมีการซอมแซมหรือสรางใหมของ   

ในบางกรณีอาจใชเวลาหลายป   



 ความเสียหาย  ) Damage  (หมายถึง ทรัพยสินทางกายภาพ เชน อาคารและสวนประกอบ โครงสราง

พ้ืนฐาน สินคาที่เก็บไวในคลัง และทรัพยากรธรรมชาติ ที่ถูกทำลายท้ังหมดหรือบางสวน โดยความเสียหาย

อาจเกิดขึ้นระหวางหรือภายหลังจากประสบเหตุการณภัยในทันที ความเสียหายถูกวัดในเชิงกายภาพและคิด

คำนวณดวยมูลคาทดแทนเปนตัวเงิน 

 ผลกระทบ  ) Impact  (หมายถึง ผลที่เกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนกับประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดลอม

จากการเกิดเหตุการณใดๆ 

 ผูบัญชาการเหตุการณ  ) Incident Commander  (หมายถึง  บุคคลที่มีหนาที่รับผิดชอบการดำเนิน

กิจกรรมท้ังหมดที่เก่ียวของกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น และรับผิดชอบการพัฒนากลยุทธ และยุทธวิธี และการสั่งใช 

และการจัดสงทรัพยากร ผูบัญชาการเหตุการณมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบโดยรวมตอการปฏิบัติการ

ตอบโตเหตุฉุกเฉิน และรับผิดชอบการจัดการการปฏิบัติการตอบโตเหตุฉุกเฉินในสถานท่ีเกิดเหตุท้ังหมด 

 ผูอำนวยการ )Director  (หมายถึง ผูอำนวยการกลาง ผูอำนวยการจังหวัด ผู อำนวยการอำเภอ  

ผูอำนวยการทองถ่ิน และผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร 

 แผนที่เสี่ยงภัย  ) Hazard Map  (แผนท่ีแสดงพ้ืหมายถึง นที่ซึ่งมีความเสี่ยงตอการเกิดภัย เชน อุทกภัย 

สึนามิ ภูเขาไฟ ระเบิด เปนผลของการประเมินความเปนไปได ความถี่ของการเกิดภัย ตลอดจนความรุนแรง

ของภัยนั้นๆ 

 แผนเผชิญเหตุ  ) Incident Action Plan  (หมายถึง แผนซึ่งจัดทำเปนลายลักษณอักษรหรือสั่งดวย

งประกอบดวยวาจาซึ่ วัตถุประสงคทั่วไปที่สะทอนหรือแสดงถึงกลยุทธในภาพรวมสำหรับการจัดการเหตุฉุกเฉิน 

อาจรวมถึงการกำหนดทรัพยากรที่จะใชในการปฏิบัติงาน ภารกิจที่มอบหมาย และขอมูลขาวสารสำหรับ

จัดการเหตุฉุกเฉินระหวางชวงระยะเวลาการปฏิบัติการชวงหน่ึงหรือหลายชวง  

 ภัย  ) Hazard (หมายถึง เหตุการณที ่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษยที ่อาจนำมาซึ่ง     

ความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน ตลอดจนทำใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

ภัยพิบัติ  ) Disaster) หมายถึง การหยุดชะงักอยางรุนแรงของการปฏิบัติหนาที่ ของชุมชนหรือสังคม

อันเปนผลมาจากการเกิดภัยทางธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษย  ซึ่งสงผลตอชีวิต ทรัพยสิน สังคม เศรษฐกิจ   

และสิ่งแวดลอมอยางกวางขวางเกินกวา ความสามารถของชุมชนหรือสังคมที่ไดรับผลกระทบดังกลาวจะรับมือ

ไดโดยใชทรัพยากรที่มีอยู 

 ภาคประชาสังคม  ) Civil  Society (หมายถึง บุคคล หนวยงาน หรือองคกรอิสระซึ่งไมแสวงหาผลกำไร       

ที่มีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณะ มีเปาหมายเพื่อกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีดานสังคม   

และสิ่งแวดลอม 

 ยุทธวิธี  ) Tactics  (การใชงานและการกำกับดูแลทรัพยากรที่ปฏิบัติการตอบโตเหตุฉุกเหมายถึง ฉิน

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดข้ึนดวยกลยุทธ 

 ระบบเตือนภัยลวงหนา   ) Early Warning System  (หมายถึง ระบบที่มีศักยภาพในการประมวลผล

ขอมูลและแจงเตือนตามชวงระยะเวลา เพื ่อใหบุคคล ชุมชน และหนวยงานที ่เสี ่ยงตอภัยมีเวลาเพียงพอ            

ในการเตรียมการและรับมือไดอยางเหมาะสม เพื่อลดโอกาสการเกิดอันตรายและความสูญเสีย 



 ระบบบัญชาการเหตุการณ  ) Incident Command System : ICS) หมายถึง แนวทางในการบริหาร

จัดการเหตุการณที่เกี ่ยวของกับภัยทุกประเภทอยางมีมาตรฐานในพื้นที่เกิดเหตุ ตั้งแตเหตุฉุกเฉินขนาดเล็กไป

จนถึงเหตุฉุกเฉินที่มีความซับซอน โดยผูปฏิบัติงานในบทบาทหนาที่ตาง ๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถ

ดำเนินการรวมกันไดภายใตการบัญชาการแบบรวมศูนย )unified command)  โดยปกติมีการจัดโครงสราง

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

สวนแผนงาน )planning) สวนสนับสนุนกำลังบำรุงหรือโลจิสติกส)logistics)  และสวนการเงิน  /การบริหาร

จัดการ  ) finance/administration) ซึ่งมีความยืดหยุนในการปรับลดหรือขยายสวนงานที่อาจจำเปนหรือไม

จำเปนตองใชงาน ข้ึนอยูกับลักษณะของเหตุการณนั้น ๆ 

  สวนสนับสนุน )Logistics Section  หมายถึง ส วนที ่ตอบสนองการส งกำลังบำรุงที ่จำเป น (            

และตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร สวัสดิการและความมั่นคงของ

มนุษย พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และงบประมาณและการบริจาค เพื่อใหการจัดการใน

ภาวะฉุกเฉินดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใหหนวยงานที่รับผิดชอบภารกิจในแตละดาน

รวมกันจัดทำ ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสรางภายในของสวนฯ 

ศูนยบัญชาการเหตุการณ (Incident Command Post  (หมายถึง สถานที่ที่จัดตั้งขึ้นในพื้น ที่เพื่อใช

ในการดำเนินภารกิจหลัก ศูนยบัญชาการอาจจะตั ้งอยู รวมกันกับฐานที ่ต ั้งหรือสถานที่อื ่นๆ ที ่จัดตั ้งข้ึน       

เพ่ือวัตถุประสงคในการจัดการเหตุฉุกเฉิน 

 ศูนยปฏิบัต ิการฉุกเฉิน  ) Emergency Operations Center  (หมายถึง สถานที่ที ่ใชประสานงาน           

ดานขอมูลขาวสารและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน )การปฏิบัติการใน

สถานที่เกิดเหตุ (ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินอาจเปนสถานที่ชั ่วคราวหรืออาจเปนสถานที่ศูนยกลางหรือสถานที่

ารกิภมมั่นคงถาวรกวาหรืออาจจัดตั้งในองคกรในระดับสูงกวา หรืออาจจัดตา จหลักแตละดาน หรือจัดตาม

ขอบเขตอำนาจหนาที่และพ้ืนที่รับผิดชอบ  

 ศูนยประสานขอมูลรวม  ) Join Information Center : JIC  (หมายถึง สถานที่ที่จัดต้ังข้ึนเพื่อทำหนาที่

านขอมองกับการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน ศูนยประสขประสานขอมูลขาวสารสาธารณะที่เกี่ยว ูล

รวมเปนจุดกลางของการติดตอสำหรับสื่อขาวทุกประเภท 

 ศูนยพักพิงชั่วคราว  ) Temporary shelter  (สถานที่เพื่อใหผูประสบภัยใชอยูอาศัยเมื่อไมหมายถึง 

สามารถเขาถึงที ่อยู อาศัยตามปกติได อาจเปนสถานที่ที ่สรางจากวัสดุชั ่วคราว เชน เต็นท บานจากวัสดุ

สังเคราะห ที่พักอาศัยชั่วคราวชนิดอื่นหรือในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง อาจเปนสวนหนึ่งของนโยบาย 

หรือเปนเอกสารท่ีจัดทำตางหาก โดยมีรายละเอียดดานบุคลากร สถานที่ ระยะเวลา และแนวทางในการปฏิบัติ

อยางชัดเจน 

 หนวยงานสนับสนุน  ) Supporting Agency  (หมายถึง  หนวยงานที่ใหการสนับสนนุ  และ  /หรือใหความ ชวยเหลือ

ดานทรัพยากรแกหนวยงานอ่ืนๆ 

 องคกรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  ) Emergency Operation Centre : EOC  (หมายถึง  

วยการและประสานการปฏิบัติหนาที่ในหวงเวลำนสถานที่ที่มีเครื่องมืออุปกรณพรอม เปนศูนยกลางเพื่ออ า 



ของการเผชิญเหตุการณภัยพิบัติ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยสั่งการ ใหแนวนโยบายปฏิบัติการ และอำนวย

ความสะดวกดานการประสานงานสำหรับผู บริหารและเจาหนาที ่ เพื ่อใหการเผชิญเหตุการณฉุกเฉิน              

มีประสิทธิภาพ 

 เอกภาพในการบัญชาการ  ) Unity of Command  (หม ายถึง หลักการของระบบการบัญชาการ

เหตุการณที ่กำหนดใหแตละบุคคลที ่ทำหนาที ่ตอบโตเหตุฉุกเฉินจะไดรับการมอบหมายใหอยู ภายใต              

ผูควบคุมดูแลเพียงหนึ่งคนเทานั้น 

 

  

 

 

 
 



ภาคผนวก ง 

 

พื้นท่ีเส่ียงภัยตางๆ 

 

 
 







ลําดับที่ สถานที่ ที่ต้ัง หมายเหตุ

รวม

ภาคผนวก จ 

สถานที่สําคัญที่ตองดูแลเปนพเิศษ



หมายเลข

นามเรียกขาน ความถี่
หมายเลข

โทรศัพท
โทรสาร โทรศัพทมือถือ

ผูวาราชการจังหวัดปตตานี

รองผูวาราชการจังหวัดปตตานี

รองผูวาราชการจังหวัดปตตานี

ผูบังคบัการหนวยทหารในพ้ืนท่ี

ผูบังคบัการตํารวจภูธรจังหวัดปตตานี

ปลัดจังหวัดปตตานี

หัวหนาสํานักงานจังหวัดปตตานี

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

นายแพทยสาธารณสขุจังหวัดปตตานี

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปตตานี

ที่ดินจังหวัดปตตานี

ทองถิ่นจังหวัดปตตานี

พัฒนาการจังหวัดปตตานี

หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยจังหวัดปตตานี

ประชาสัมพันธจังหวัดปตตานี

ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมจังหวัดปตตานี

ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี

ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคปตตานี

ผูจัดการประปาสวนภูมิภาคปตตานี

ผูอํานวยการโครงการชลประทานปตตานี

อุตุนิยมวิทยาจังหวัดปตตานี

อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)

รวม

สวนราชการ

วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร

ภาคผนวก ฉ-1 : บัญชีรายชื่อบุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน



โทรศัพท

มือถือ

1
สมาคมกูชีพโพธ์ิ

เงิน

บริเวณเทศบาล

โคกโพธ์ิ

หนวยกูภัย

เบื้องตน 

เคลื่อนที่เร็ว

073 - 431400

1669
 - 

ภาคผนวก ฉ-2 : บัญชีรายชื่อองคการสาธารณกุศล หนวยงานเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลําดับที่

รายชื่อองคการ

สาธารณกุศล  

 หนวยงาน

เครือขาย

สถานที่ตั้ง ความเชี่ยวชาญ
หมายเลข

โทรศัพท

จํานวนสมาชิก

ที่ปฏิบัติงานได



ลําดับที่ ชื่อ - สกุล สังกัดหนวยงาน หมายเลขโทรศัพท ผูเชี่ยวชาญดาน

ภาคผนวก ฉ-3 : บัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญดานสาธารณภัย



 

  

ภาคผนวก ฉ-4 : บัญชีฐานขอมูลอาสาสมัคร (OTOS) 

ขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระ 

 

ลำดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหนง ท่ีอยู  เบอรโทรศัพทติดตอ 

1 

2 

3 

4 

นายธนโชติ  สารพร 

นางสาวปณิชตะวัน  มณีออน 

นายเติม  ปานสังข 

นายมาหามะรอพี  โตะเจะ  

ประธาน อปพร. 

รองประธาน อปพร. 

รองประธาน อปพร. 

เลขานุการ 

21 ม.3 

69 ม.1 

48/2 ม.1 

21/1 ม.4 

0873924394 

0833971975 

0869592398 

0980636181 

ฝายบรรเทาสาธารณภัย 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

นายศรชัย  เฒาแกว 

นายจีรวัฒน   ชูศรี  

น.ส.กมลทิพย มณีโรจน 

น.ส.จารุณี    พุมนวล 

นายเสริมศักดิ์  พุมนวล   

นายณรงค    เลงซวน   

นายเด็ง  บาเหมสนิ 

นายอิสมาแอล  มามุ 

หน.ฝายบรรเทาฯ 

ฝายบรรเทาฯ 

ฝายบรรเทาฯ 

ฝายบรรเทาฯ 

ฝายบรรเทาฯ 

ฝายบรรเทาฯ 

ฝายบรรเทาฯ 

ฝายบรรเทาฯ 

108/1 ม.1 

54/2 ม.1 

52/1 ม.1 

53 ม.2 

53 ม.2 

64 ม.3 

29/2 ม.4 

3/4  ม.5 

0818866906 

0899764966 

0987345097 

0878992147 

0899471525 

0824350767 

0936969524 

073432823 

ฝายสงเคราะหผูเคราะหผูประสบภัย 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

น.ส.นิรดา  มณี 

นางจุรินทร  คงทน 

น.ส.จันทน ี สิงหโฆษิต       

น.ส.เพ็ญผกา  โทวิยะพันธ 

นายประยูร  เพชรนวล 

นางรันรนา   เปาวะนา       

นายมะยามิง ดอเลาะกาเดร 

นายมะปอซี   อาแวแยนา   

นายมะรอกิ  สาเมาะ 

นายอดุลย  ดอเลาะกาเด    

หน.ฝายสงเคราะหฯ 

ฝายสงเคราะหฯ 

ฝายสงเคราะหฯ 

ฝายสงเคราะหฯ 

ฝายสงเคราะหฯ 

ฝายสงเคราะหฯ 

ฝายสงเคราะหฯ 

ฝายสงเคราะหฯ 

ฝายสงเคราะหฯ 

ฝายสงเคราะหฯ 

68/1 ม.2 

56/2 ม.2 

33 ม.2 

25 ม.2 

20/1 ม.3 

4 ม.3 

27/1 ม.4 

55 ม.4 

8/5 ม.5 

8/3 ม.5 

0872956539 

0862927135 

0849667509 

0848559512 

0937354971 

0899766603 

0828295279 

0883970253 

0973317136 

0843987728 

 

 

 

 

 

 



ฝายทั่วไป 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

นายดอรอนี  อุเซ็ง 

นายโสะ   มะสัน 

นายนุกูล    วีรนันต 

นายปญญา  สิตตะหิรัญ 

นายปฐพรรษ  เซงถาวร 

นายเกษม    สุวรรณรัตน 

นางเสริม   ไชยสิทธิ์ 

น.ส.ศิริรัตน  พลพงษ 

หัวหนาฝายทั่วไป 

ฝายทั่วไป 

ฝายทั่วไป 

ฝายทั่วไป 

ฝายทั่วไป 

ฝายทั่วไป 

ฝายทั่วไป 

ฝายทั่วไป 

1 ม.5 

21/1 ม.4 

25 ม.3 

39/9 ม.2 

42 ม.3 

10 ม.4 

72 ม.4 

7 ม.4 

0856742302 

073432823 

073432823 

073432823 

073432823 

073432823 

0848905099 

073432823 

 

ลำดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหนง ท่ีอยู  เบอรโทรศัพทติดตอ 

ฝายรักษาความสงบ 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

นายปรีชา   บัวขาว 

นายกลอม เพชรประวัติ 

นายวิเชียร   พรัมมะณี 

นายปฏิพัทธ   หนักแดง 

นายอุเทน  คงทน 

นายชัชณเรศ   แกวมณี 

นายสดี  ยีมามะ 

นายสะอารี  ดอเลาะกาเด 

นายอีดิ้ล  อุเซ็ง  

หน.ฝายรักษาฯ 

ฝายรักษาความสงบ

ฝายรักษาความสงบ 

ฝายรักษาความสงบ 

ฝายรักษาความสงบ 

ฝายรักษาความสงบ 

ฝายรักษาความสงบ 

ฝายรักษาความสงบ 

ฝายรักษาความสงบ 

51/2 ม.2 

57 ม.1 

64 ม.2 

57/1 ม.2 

57 ม.3 

38/1 ม.3 

20 ม.4 

8/3 ม.5 

1 ม.5 

0862941259 

0872886582 

0820967097 

0870231302 

0808726371 

0913093632 

0895986554 

0843125586 

0807016797 

ฝายกูชีพกูชีพกูภัย 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

นายมะรอบี มูซอ 

นางสุพรรณี  ศรีปาน 

นายนพดน   จันทวาท 

นายณรงคศักดิ์  สุขมี 

นายยูโซะ   บาเหมสนิ   

นายมะเยะ   อาแว   

นายเด็ง  บาเหมสนิ 

นายมะเยะ   อาแว 

น.ส.พิน   ไชยขาว 

นายวาริ  ยามา 

นายดอเลาะ   อะหลี 

นายมะนาวี   สาและ 

นายรอแม  ดอเลาะกาเดร 

หน.ฝายกูชีพฯ 

ฝายกูชีพกูชีพกูภัย

ฝายกูชีพกูชีพกูภัย 

ฝายกูชีพกูชีพกูภัย

ฝายกูชีพกูชีพกูภัย 

ฝายกูชีพกูชีพกูภัย

ฝายกูชีพกูชีพกูภัย 

ฝายกูชีพกูชีพกูภัย 

ฝายกูชีพกูชีพกูภัย 

ฝายกูชีพกูชีพกูภัย 

ฝายกูชีพกูชีพกูภัย 

ฝายกูชีพกูชีพกูภัย 

ฝายกูชีพกูชีพกูภัย 

21/1 ม.4 

100/1 ม.2 

27/1 ม.3 

41 ม.3 

29/5 ม.4 

28/4 ม.4 

29/2 ม.4 

28/4 ม.4 

32/1 ม.1 

34/1 ม.4 

32/2 ม.4 

60/3 ม.5 

66 ม.5 

073432823 

0869584801 

0896557246 

0950199083 

0847471359 

073431069 

0936969524 

073431069 

0872987239 

0625458433 

0958595081 

0843131327 

0842136750 

 



ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง ที่อยู
เบอร

โทรศัพท

1  นางจุรินทร คงทน  ดานชาง : พอครัว/แมครัว 56/2 ม.2 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

2  นางสาวจันทนี สิงหโฆษิต ดานการดบัเพลิง : การดบัเพลิงเบ้ืองตน   33 ม.2 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

3  นางสาวจารุณี พุมนวล ดานการดับเพลิง : การดบัเพลิงเบ้ืองตน   52 ม.2 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

4  นางสาวชุติมา พลพงษ ดานชาง : พอครัว/แมครัว 7/4 ม.4 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี 

5  นางสาวพิน ไชยขาว  ดานชาง : พอครัว/แมครัว 28/1 ม.1 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

6  นางสพุรรณี ศรีปาน ดานชาง : พอครัว/แมครัว 100/1 ม.2 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี 

7  นายกลอม เพชรประวัติ ดานการดับเพลิง : การดบัเพลิงเบ้ืองตน ม.1 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

8  นายเกษม สุวรรณรัตน  ดานการดับเพลิง : การดบัเพลิงเบ้ืองตน  10 ม.4 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

9  นายจีรวัฒน ชูศรี   ดานการดับเพลิง : การดบัเพลิงเบ้ืองตน 54/2 ม.1 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

10  นายชัชณเรศ แกวมณี   ดานการดับเพลิง : การดบัเพลิงเบ้ืองตน 38 ม.3 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี 

11  นายณรงค เลงซวน   ดานการดับเพลิง : การดบัเพลิงเบ้ืองตน 64 ม.3 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

12  นายณรงค สุขมี - 4/1 ม.3 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

13  นายเด็ง บาเหมสนิ - 29/2 ม.4 ต.บางโกระ อ.บางโกระ จ.ปตตานี

14  นายธนโชติ สารพร  ดานการดับเพลิง : การดบัเพลิงเบ้ืองตน 21 ม.3 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

15  นายนพดล จันทวาท - 27/1 ม.3 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

16  นายปญญา สิตตะหิรัญ  ดานการดับเพลิง : การดบัเพลิงเบ้ืองตน 39/9 ม.2 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

17  นายมะนาวี สาและ ดานการดับเพลิง : การดบัเพลิงเบ้ืองตน 60/3 ม.5 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

18  นายมะปอซี อาแวแยนา   ดานการดบัเพลิง : การดบัเพลิงเบ้ืองตน 55 ม.4 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

19  นายมะยามิง ดอเลาะกาเดร  - 27/1 ม.4 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

20  นายมะเยะ อาแว ดานการดับเพลิง : การดบัเพลิงเบ้ืองตน 28/4 ม.4 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

21  นายมะรอกิ สาเมาะ    ดานการดับเพลิง : การดบัเพลิงเบ้ืองตน 8/5 ม.5 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

22  นายยูโซะ บาเหมสนิ ดานการดับเพลิง : การดบัเพลิงเบ้ืองตน 29/5 ม.4 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

23  นายรอแม ดอเลาะกาเดร ดานการดบัเพลิง : การดบัเพลิงเบ้ืองตน 66 ม.5 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

24  นายวิเชียร พรัมมะณี ดานการดับเพลิง : การดบัเพลิงเบ้ืองตน 64 ม.2 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี 

25  นายสดี ยีมามะ ดานการดับเพลิง : การดบัเพลิงเบ้ืองตน 20 ม.4 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

26  นายสะอารี ดอเลาะกาเด ดานการดับเพลิง : การดบัเพลิงเบ้ืองตน  8/3 ม.5 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

27  นายอิสมาแอล มามุ  ดานการดับเพลิง : การดบัเพลิงเบ้ืองตน  3/4 ม.5 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ. ปตตานี

28  นายอีดีล อุเซ็ง ดานการดบัเพลิง : การดบัเพลิงเบ้ืองตน 17/1 ม.5 ต.บางโกระ อ.บางโกระ จ.ปตตานี 

29 นางภิรมย สิตตะหิรัญ ดานชาง : พอครัว/แมครัว 39/9 ม.2 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

30 นางรันรนา เปาวะนารนา ดานชาง : พอครัว/แมครัว       27/2 ม.3 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

ภาคผนวก ฉ-5 : บัญชีฐานขอมูล อปพร.



31 นางสาวกมลทิพย  มณีโรจน- 52/1 ม.1 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

32 นางสาวปณิชตะวัน มณีออน ดานการดบัเพลิง : การดบัเพลิงเบ้ืองตน 69 ม.1 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตาน ี 

33 นางสาวเพ็ญผกา โทวิยะพันธดานการดบัเพลิง : การดบัเพลิงเบ้ืองตน       25 ม.2 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

34 นางสาวภสรธญาณี มณี -  68/1 ม.2 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

35 นางเสริม ไชยสิทธ์ิ ดานชาง : พอครัว/แมครัว     7/2 ม.4 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

36 นายดอนายดอเลาะ อะหลี ดานการดับเพลิง : การดบัเพลิงเบ้ืองตน     33/2 ม.4 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

37 นายดอรอนี อุเซ็ง  ดานการดับเพลิง : การดบัเพลิงเบ้ืองตน  1 หมูท่ี 5 ต. บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี 

38 นายเติม ปานสังข ดานการดับเพลิง : การดบัเพลิงเบ้ืองตน 48/2 ม.2 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

39 นายนุกูล  วีระนนต - 25 หมูท่ี 3 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

40 นายปฏิพัทธ หนักแดง   ดานการดับเพลิง : การดบัเพลิงเบ้ืองตน 57/1 ม.2 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

41 นายปฐพรรษ เซงถาวร ดานการดับเพลิง : การดบัเพลิงเบ้ืองตน   42 ม.3 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

42 นายประยูร เพชรนวล ดานการดับเพลิง : การดบัเพลิงเบ้ืองตน       20/1 ม.3 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

43 นายปรีชา บัวขาว ดานการดับเพลิง : การดบัเพลิงเบ้ืองตน 51/2 ม.1 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

44 นายมะรอบี  มูซอ - 21/1 ม.4 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

45 นายมาหามะรอพี โตะเจะ ดานการดับเพลิง : การดบัเพลิงเบ้ืองตน 21/4 ม.4 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์

46 นายวาริ ยามา ดานการดับเพลิง : การดบัเพลิงเบ้ืองตน 34/1 ม.4 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

47 นายศรชัย  เฒาแกว ดานการดับเพลิง : การดบัเพลิงเบ้ืองตน     108/1 ม.1 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

48 นายเสริมศักดิ์ พุมนวล ดานการดับเพลิง : การดบัเพลิงเบ้ืองตน       53 ม.2 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

49 นายโสะ มะสัน ดานการดับเพลิง : การดบัเพลิงเบ้ืองตน     21/1 ม.4 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

50 นายอดลุย ดอเลาะกาเดร ดานการดบัเพลิง : การดบัเพลิงเบ้ืองตน   8/3 ม.5 ต.บางโกระ อ.บางโกระ  



ลําดับที่
ชนิดอุปกรณเตือน

ภัย
ที่ตั้ง หนวยงานรับผิดชอบ

ผูประสานงาน/

ผูรับผิดชอบ
เบอรโทรศัพท หมายเหตุ

1 หอกระจายขาว
อาคารอเนกประสงค

ม.1
ผูใหญบานหมู 1 จีรวัตน  ชูศรี 0899764766

2 หอกระจายขาว
อาคารอเนกประสงค

ม.2
ผูใหญบานหมู 2 ปฏิภัทร  หนักแดง 0870231302

3 หอกระจายขาว
อาคารอเนกประสงค

ม.3
ผูใหญบานหมู 3 ธนโชติ  สารพร 0980132057

4 หอกระจายขาว
อาคารอเนกประสงค

ม.4
ผูใหญบานหมู 4 เดง บาเหมสนิ 0987729818

5 หอกระจายขาว มัสยิดม.4 ผูใหญบานหมู 4 เดง บาเหมสนิ 0987729818

6 หอกระจายขาว มัสยิดลอแตก ผูใหญบานหมู 5 บือราเฮง  มะสัน 0828206618

รวม

ภาคผนวก ช : ขอมูลสถานีเตือนภัย หอเตือนภัย ปายเตือนภัย สัญญาณเตือนภัย และหอกระจายขาว



ลําดับที่
ประเภทเครื่องมือ อุปกรณ

 ยานพาหนะ ฯ
จํานวน หนวยงาน

ชื่อผูควบคุม/

ประสานงาน

หมายเลข

โทรศัพท

1 ถังดับเพลิง 2 อบต.บางโกระ ผอ.กองชาง 73432823

ภาคผนวก ซ 

บัญชีเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย



ลําดับที่ โรงพยาบาล แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค
นักวิชาการ

สาธารณสุข
รวม

1 รพ.สต.บางโกระ 3 1 4

2 รพ.โคกโพธิ์

รวม

ขอมูลพื้นฐานโรงพยาบาล/สถานบริการสุขภาพในจังหวัด...

จํานวน

รพ.สต. ในสังกัด

รวม

ขอมูลอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยของโรงพยาบาลในจังหวัด....

เครื่อง MRI
เครื่อง 

CT-SCAN

เครื่องชวย

หายใจ
เครื่อง

(เครื่อง) (เครื่อง) (เครื่อง) อัลตราซาวด

(เครื่อง)

ALS BLS

รวม

Local Quarantine ของจังหวัด...

รองรับ

จํานวนคน

ไดจํานวน

รายชื่อ

(คน)
ผู

ประสานงาน

รวม

ภาคผนวก ฌ : ขอมูลบัญชีศักยภาพพื้นฐานทางดานสาธารณสุข

ขอมูลบุคลากรทางการแพทยในจังหวัด....

ลําดับที่ โรงพยาบาล ประเภท
จํานวนเตียง 

(ตามกรอบ)

จํานวนเตียง 

(จริง)

อื่นๆ

ลําดับที่ สถานที่

หมายเลข

โทรศัพท

ติดตาม

หมายเหตุ

ลําดับที่ โรงพยาบาล รถพยาบาล(คัน)



ที่ รายการ จํานวน
จํานวนคนที่

บรรทุกได
เจาของ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ภาคผนวก ญ

บัญชียานพาหนะเพื่อเตรียมการอพยพประชาชน



อําเภอ/ตําบล
เด็ก 0-6 

ขวบ
คนชรา คนพิการ สตรีมีครรภ ผูปวยติดเตียง หมายเหตุ

(คน) (คน) (คน) (คน) (คน)

1
โคกโพธ์ิ/บางโก

ระ
185 408 57 11 6

ลําดับที่

ประเภทกลุมเปราะบาง

ภาคผนวก ฎ : บัญชีกลุมเปราะบาง



บัญชีรายชื่อกลุมเปราะบางที่จะตองชวยเหลือ ขนยาย อพยพกอนเปนลำดับแรก 
 

 

 

ลำดับที่ 

ชื่อ - สกุล บานเลขท่ี ผูดูแล/โทร. หมายเหตุ 

๑ 

๒ 

๓ 

ด.ญ. กฤติยาภาณ สกุลเพชร 

ด.ญ. ตัสนีม  อาลี 

ด.ญ. อัสมา  โซะ 

69/1 ม.1 

17/2 ม.4 

33/2 ม.4 

วาท่ีรต.ญ สมฤดี นามทรง 

น.ส.สุไรดา  หามะ 

น.ส. อานีสา  อะหล ี

 

         

 

 

ลำดับที่ 

ชื่อ - สกุล บานเลขที่ ผูดูแล/โทร. หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
4 

นางสะพรั่ง  ดวงสุวรรณ 

นางจิตร  เฒาแกว 

นางเฉ้ียง  รัตนบูรณ 

นายอวน  ขุนแกว 

24 ม.3 

6 ม.4 

13 ม.4 

29 ม.3 

  

 

 

 

 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บานเลขที่ ผูดูแล/โทร. ลักษณะ 

ความพิการ 

๑ 
๒ 
๓ 
4 
5 

นางดวง  ชัยสงคราม 

นางเพียงใจ  นาวาทอง 

นายนิกร  พรหมทอง 

นายพุฒิพงศ  คงชะนะ   

33 ม.3 
23 ม.2 
70/2 ม.2 
12 ม2 

ชื่อ......./โทร

....... 

การเคลื่อนไหว 

การเคลื่อนไหว 

สติปญญา 

การเคลื่อนไหว 

 

 

 

ลำดับที่ ช่ือ - สกุล บานเลขที่ ผูดูแล/โทร. หมายเหตุ 

    ๑ 

๒ 

๓ 

น.ส. ยาตี  หวังจ ิ

น.ส.หนะ  เหม 

น.ส. ไลลา  บากาสะ 

32/2 ม.4 

49  ม.4 

25  ม.4 

ชื่อ......../โทร.......  

 

หมายเหตุ  ๑.  ขอมูลบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะตองอพยพกอนเปนลำดับแรก  จะตองมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน

อยางสม่ำเสมอ 

 ๒. เดก็ หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุต้ังแต ๑๐ ปลงมา 

 ๓. คนชรา หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต ๖๐ ปขึ้นไป 

ภาคผนวก  ฏ 

เด็ก 

คนชรา 

คนพิการ 

สตรีมีครรภ 



แบบสำรวจศูนยพักพิงชั่วคราว       

องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ  อำเภอ  โคกโพธิ์   จังหวัด  ปตตาน ี

ขอมูล ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2564 

สถานที่พักพิงชั่วคราว 

อบต.บางโก

ระ 
ชื่อสถานท่ี 

คา

พิกัด 

GPS 

(ถาม)ี 

ที่อยู รองรับ 

ผูอพยพได

จำนวน 

 (คน) 

ผูรับผิดชอบสถานที ่

สิ่งสาธารณูปโภค 

ที่มีอยูในปจจุบนั 
เลขท่ี หมูบาน/

ชุมชน 

ตำบล อำเภอ ชื่อ-สกลุ 

/ตำแหนง 

หมายเลขโทรศัพท 

หมูบาน 

บานบางโกระ 
โรงเรียนวัดสุนทรวารี

วัดสุนทรวารี 

อบต.บางโกระ 

  2 บาง 

โกระ 

โคกโพธิ์ 200 

200 
นายกองคการบริหารสวน

ตำบลบางโกระ 

(นางภิรมย  สติตะหิรัญ) 

08 7393 8173  ไฟฟา 

 ประปา 

หองสุขา.....20...หอง 

 อ่ืน ๆ...(ระบุ)... 

หมูบาน 

บานบ ู
วัดปุราณประดิษฐ   4 บาง 

โกระ 

โคกโพธิ์ 200 นายกองคการบริหารสวน

ตำบลบางโกระ 

(นางภิรมย  สิตตะหิรัญ) 

08 7393 8173  ไฟฟา 

 ประปา 

หองสุขา .....5......หอง 

 อ่ืน ๆ...(ระบุ)... 

หมูบาน 

บานลอแตก 
โรงเรียนบานลอแตก   5 บาง 

โกระ 

โคกโพธิ์ 200 นายกองคการบริหารสวน

ตำบลบางโกระ 

(นางภิรมย  สิตตะหิรัญ) 

08 7393 8173  ไฟฟา 

 ประปา 

หองสุขา...10 หอง 

 อ่ืน ๆ...(ระบุ)... 

           

 

 

หมายเหตุ :  1. สถานท่ีพักพิงชั่วคราวควรเปนพื้นท่ีท่ีมีเพดานสูงระบายอากาศไดดีและมีพ้ืนที่สวนตัวควรกวางกวา 3.5 ตารางเมตร/คน 

               2. เสนทางเขาถึงที่พักพิงควรอยูหางจากภัยอนัตรายควรหลีกเลี่ยงบริเวณท่ีเปลีย่วหรือเสี่ยงตอการถูกคุกคามดานความปลอดภัย และควรหลกีเลี่ยงการใชเสนทางที่มีการกัดเซาะของดิน 

ภาคผนวก ฐ 



ลําดับที่ หนวยงาน นามเรียกขาน ความถี่ หมายเหตุ

ภาคผนวก ฑ-1 : แผนผังการติดตอส่ือสารและขายวิทยุสื่อสาร

เครือขายวิทยุสื่อสารของหนวยงานตางๆ ในจังหวัด ....

ตัวอยางแผนผังการติดตอส่ือสาร



หนวยงาน หมายเลขโทรศัพท

หนวยกูภัย 1669

ภาคผนวก ฑ-2 : หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน



กลุมเปาหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด ระยะเวลาดําเนินการ พื้นท่ีดําเนินการ

2 ใหความชวยเหลือผูประสบภัยทาง

ธรรมชาติ และภัยอ่ืนๆ

เมื่อมีเหตุภัยพิบัติ เม่ือมีเหตุภัยพิบัติ การใหความ

ชวยเหลือที่มี

ประสิทธิภาพ

100,000 ตําบลบางโกระ ปละ 100000 สํานักปลัดฯ

3 พัฒนาศักยภาพและความรูของ

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน      

(อปพร.)

สมาชิก อปพร. ไมนอย

กวา 50  คน

 -  การฝกอบรมและ

ดูงาน

 -  เคร่ืองแบบ

สมาชิก อปพร. ไมนอย

กวา 50  คน

 -  การฝกอบรมและ

ดูงาน

 -  เคร่ืองแบบ

สมาชิก อปพร. 100,000 ตําบลบางโกระ  ปละ 100000 สํานักปลัด ฯ

ตําบลบางโกระ ปละ 10000 สํานักปลัดฯ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตใชนวัตกรรมดานสาธารณภัย

1 ปองกันและลดปญหาอุบัติเหตุ 1-2 ครั้งตอป 1-2 ครั้งตอป ความปลอดภัย

ในการใช

เสนทางจราจร

และความปอด

ภัยใน

ชีวิตประจําวัน

ทุกป

ภาคผนวก ณ แผนงานโครงการในการลดความเส่ียงจากสาธารณภยั

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  : การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ท่ี โครงการ งบประมาณ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ



กลุมเปาหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด ระยะเวลาดําเนินการ พื้นท่ีดําเนินการ

ท่ี โครงการ งบประมาณ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

4 ฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาภัยพิบัติของ

องคการบริหารสวน

ตําบลบางโกระ 

จํานวน 50คน/รุน

จิตอาสาภัยพิบัติของ

องคการบริหารสวน

ตําบลบางโกระ 

จํานวน 50คน/รุน

การใหความ

ชวยเหลือกรณี

การเกิดภัยพิบัติ

ของจิตอาสาภัย

พิบัติที่มี

ประสิทธิภาพ

80,000 ตําบลบางโกระ 80,000 สํานักปลัดฯ



แบบประเมินภัยพิบัติข้ันตน ระยะท่ี 1 หมายเลขอางอิงแบบประเมิน    

1
 

 

 

แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตนดานความตองการชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยพิบัติ ระยะที่ 1 
(Initial Disaster Assessment Form) 

2. ทีมประเมินอยางรวดเร็ว (DANA Team) ประกอบดวย 

3. ขอมูลภัยพิบัติ 

คำชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมายในชองวางที่เตรียมไวให และ/หรือเขียนขอความ ตามความเปนจริง 

1. สถานที่ที่ทำการประเมิน 

สถานที่ หมูที่ 

ชื่อหมูบาน/ชุมชน ตำบล บางโกระ 

อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด 

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

 

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

 

3.1 ประเภทและลักษณะของภัย 

ประเภทของภัย ลักษณะของภัย 

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

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

ขอมูลเพ่ิมเติมลักษณะของภัย          

             

              
 

ภาคผนวก ด 



แบบประเมินภัยพิบัติข้ันตน ระยะท่ี 1 หมายเลขอางอิงแบบประเมิน    

2
 

 

 

 

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

 ภัยพิบัต ิ เกิดขึ้นวันท่ี เดือน  พ.ศ. เวลาประมาณ  น 
3.3 สถานที่เกิดภัยพิบัติ 

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

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

 (  ) สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง โดยมีนายกรัฐมนตรหีรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
  ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

 
4. ขอมูลประชากรในพื้นที่ภัยพิบัติ 

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



แบบประเมินภัยพิบัติข้ันตน ระยะท่ี 1 หมายเลขอางอิงแบบประเมิน    

3
 

 

 

 
 4.2 ประชากรแฝง    

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

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

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

5. สาธารณูปโภค 

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

5.2 ระบบสาธารณูปโภค 
รายการ การใชงาน 

ใชงานไดปกติ ไมปกติ  
แตทำงานได เปนระยะ 

เสียหาย 
 ใชงานไมได 

ถนน    
ระบบไฟฟา    
ระบบประปา    
โทรศพัทพ้ืนฐาน    
โทรศพัทมือถือ    
วิทยุสื่อสาร    
ระบบอินเตอรเน็ต    

อ่ืนๆ ระบุ    
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6. บานเรือน/อาคารท่ีอยูอาศัยที่ไดรับผลกระทบ 

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

7. ความตองการความชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอน (โปรดลำดับความตองการแตละดาน) 
7.1 ความตองการความชวยเหลือเครื่องมือ/อุปกรณที่ใชในการคนหาและกูชีพกูภัย 

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

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

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

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

7.4 ความตองการความชวยเหลือเรงดวน ระบุ       
            
             

 
8. ความตองการดานบุคลากร 

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

 
 ************************************ 
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แบบประเมินความเสียหายและความตองการระยะท่ี 2 
(Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA) 

 
1. สถานที่ทำการประเมิน 

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

 
2. ทีมประเมินอยางรวดเร็ว (DANA Team) 

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

5      

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

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

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

 
ขอมูลเพ่ิมเติมลักษณะของภัย 
             
             
             
      

ภาคผนวก ต  
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 3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติ 

            (  )  ณ วันท่ีทำการประเมิน    ภัยพิบัติไดสิ้นสุดลงแลว 

         ภัยพิบัติ เกิดขึ้นวันที่ เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 

         สิ้นสุดวันท่ี  เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 

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

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

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

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

4.1 ประชาชนในพ้ืนที่ 
ประชาชน จำนวน (คน) จำนวนครัวเรือน 

(ครัวเรือน) รวม ชาย หญิง 

ประชาชนในพ้ืนที่     
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบ     
ประชาชนที่ตองอพยพ     
ประชาชนที่เสียชีวิต     
ประชาชนที่บาดเจ็บ 
ชวยเหลือตนเองได 
ชวยเหลือตนเองไมได 

   

ประชาชนที่สูญหาย    
 
 4.2 ประชากรแฝง 

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

ประชากรแฝงในพื้นที่     
ประชากรแฝงไดรับผลกระทบ     
ประชากรแฝงท่ีตองอพยพ     
ประชากรแฝงท่ีเสียชีวิต     
ประชากรแฝงท่ีบาดเจ็บ 
ชวยเหลือตนเองได 
ชวยเหลือตนเองไมได 

   

ประชากรแฝงท่ีสูญหาย    
 

4.3 ประชากรกลุมเสี่ยง/เปราะบาง 
ประชากรกลุมเสี่ยง/เปราะบาง จำนวน (คน) 

รวม ชาย หญิง 

ผูสูงอายุ    

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

5. พื้นท่ีที่ไดรับผลกระทบ 
 5.1 ทรัพยสินที่ไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติ 
     5.1.1 บานเรือนที่เสียหาย 

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

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

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

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

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

 
 5.2 สาธารณประโยชนท่ีไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติ 

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

6. ความตองการความชวยเหลือรายการความจำเปนที่ไมใชอาหาร (NFIs) ตามมาตรฐาน Sphere NFI 
 

รายการ จำนวน 

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

(  ) สุขาสำเร็จรูป    (  ) สุขาเคลื่อนท่ี 
(  ) สุขาประจำที่/สุขาที่สรางขึ้นใหมในชุมซน 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ  

8. สุขภาพ 
 8.1 การบริการสาธารณสุฃท่ียังเปดใหบริการได ในชวงเกิดภัยพิบัติ 

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

8.2 จำนวนบุคลากรทางการแพทยท่ีปฏิบัติหนาท่ี ในชวงเกิดภัยพิบัติ  

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

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

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

9. อาหาร 
9.1 อาหารหลัก ในชวงเกิดภัยพิบัติ 

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

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

(  ) ประซาซนท่ีไมยอมอพยพ จำนวน คน 
(  ) ประซาซนอพยพไปที่ศูนยพักพิง จำนวน คน 
(  ) ประซาซนอพยพไปอยูที่อ่ืนที่ไมใชศูนยพักพิง จำนวน คน 

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

 10.3 จำนวนศูนยพักพิง จำนวน  แหง 
11. การศึกษา 

11.2 สถาบันการศึกษาท่ีไดรับผลกระทบ 
จำนวนสถาบันการศึกษาท่ีไดรับผลกระทบ จำนวน  แหง 
จำนวนสถาบันการศึกษาที่ไดรับผลกระทบ แตเปดการเรยีนการสอนได  จำนวน  แหง 
จำนวนสถาบันการศึกษาที่ไดรับผลกระทบ แตเปดการเรยีนการสอนไมได  จำนวน  แหง 

11.2 ผลกระทบตอสถานศึกษา และผูท่ีเก่ียวของ 
(  ) ไมมีผูสอน     (  ) ถูกใชเพ่ือเปนศูนยพักพิง 
(  ) นักเรียนไมปลอดภัยที่จะเขาไปเรียน  (  ) วัสดุและอุปกรณขำรุด/ไดรับความเสียหาย 
(  ) ผูปกครองยังตองการใหเด็กอยูกับครอบครัว (  ) ระบบการคมนาคมขนสงถูกตัดขาด 
(  ) อื่นๆ ระบุ  

12. การคุมครอง 
 12.1จำนวนเด็กในพ้ืนที่ประสบภัย (อายุตํ่ากวา 18ป) 

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

อ่ืนๆ โปรดระบุ       

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

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

อ่ืนๆ ระบุ   

 
 13.3 อุปสรรคในการเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารในชวงเกิดภัยพิบัติ 

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

14. ภาพรวมของความตองการความชวยเหลือ  
14.1 การจัดลำดับความตองการความชวยเหลือเรงดวน 

รายการ ระดับความตองการ (เรงดวน) 
มาก ปานกลาง นอย 

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

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

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

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

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

รายการ มี (ปริมาณ / ขนาด) ไมมี 
1. สถานที่นอน   

- เครื่องนอน/ฟูก   

- มุง   
- เสื่อ   
- ผาหม   
- เตนท   

2. หองสุขา   

- หญิง   

- ชาย   
3. หองอาบน้ำ   

- หญิง   
- ชาย   

4. โรงครัว   
- อุปกรณทำครัว   
- จาน/ชอน/ถวย   

5. ฉากกั้น   

6. พ้ืนท่ีสวนกลาง   

7. จุดพยาบาล   
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รายการ มี (ปริมาณ / ขนาด) ไมมี 

8. จุดลงทะเบียนผูประสบภัย 
  

9. จุดรับบริจาคและคลังเก็บ 
  

10. จุดดูแลกลุมเปราะบาง เซน เด็กเล็ก คนพิการ ผูสูงอายุ สตรีมีครรภ 
  

11. ที่จอดรถ 
  

12. พ้ืนท่ีกิจกรรมทางศาสนา ระบุ 
  

13. พ้ืนท่ีบริการคนพิการ (รีลแชร) หรือผูที่ตองการบริการพิเศษ 
  

14. พ้ืนท่ีจัดการขยะ 
  

15. มุมลันทนาการ/มุมใหคำปรึกษา 
  

16. พ้ืนท่ีซักลาง 
  

17. พ้ืนท่ีสำหรับสัตวเลี้ยง 
  

18. การรักษาความปลอดภัยในศูนยพักพิงผูประสบภัย 
  

19. อื่นๆ ระบุ 
  

 

หมายเหตุ : มาตรฐานศูนยฟกพิง (องคการสหประซาซาติ) 

รายการ จำนวน/ประชากร 

สุขา 1 : 20 

ระยะทางจากสุขาถึงที่พัก 5-51 เมตร 

เจาหนาที่หลักดูแล 1:100 

อาสาสมัครชวยเหลือ 4:100 

นํ้าสวนตัว 15-20 ลิตร/คน/จัน 

นํ้าสำหรับครัวในศูนยฯ 20-30 ลิตร/คน/วัน 

นํ้าสำหรับหนวยแพทย/พยาบาล 40-60 ลิตร/คน/วัน 

อาหาร 2100 Kca 1/คน/วัน 

พื้นท่ี 3.5 ตารางเมตร/คน 

ขนาดพื้นที่ศูนยฯ 30 ตารางเมตร/คน 
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