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           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัย  พ.ศ. 2564 -2570   เพื่อให้การวางระบบงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                           
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           
อย่างเป็นระบบมีเอกภาพและประสิทธิภาพ   และมีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ               
(พ.ศ.๒๕64 – ๒๕70)  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถ่ินและตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นต่อไป          

อาศัยอำนาจตามข้อ  22  (3)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
พ.ศ. 2564-2570   ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือ    ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ   ณ   วันท่ี   20   กันยายน  พ.ศ. 2565 

 

 (นายสุริยะ  เลียนอย่าง) 
นายกองค์การบริหารสว่นตำบลหินโคน 

 
 
 
  

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 

อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา    

 พ.ศ.2564-2570 

 



 

 

บทนำ 
   
  ปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยของประเทศไทยทั้งที่เกิดจากเกิดจากธรรมชาติและการกระทำ
ของมนุษย์ มีปัจจัยหลักมาจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุจากธรรมชาติ  เช่น อุทกภัย ดินโคลนถล่ม 
แผ่นดินไหว พายุฤดูร้อน มีความถ่ีและความรุนแรงมากข้ึน สาเหตุจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การตัดไม้
ทำลายป่า การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งไม่จำกัด การขยายตัวของชุมชนเมือง และภาคอุตสาหกรรมท่ีทำลาย
สิ่งแวดล้อม ทำให้สภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศแปรปรวน อากาศร้อนจัด และ
หนาวจัด  หรือมีฝนตกปริมาณมากเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหนักและแผ่นดินถล่ม ซึ่งสาธารณภัย
ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดท้ังสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ 
ประชาชน ชุนชน และของรัฐ 

   อบต.หินโคน มีหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถ่ิน โดยมีผู้บริหารท้องถ่ินเป็น
ผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น และมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น 
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถ่ิน และช่วยเหลือผู้อำนวยการ
จังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย อบต.หินโคน จึงต้องมีการเตรียมพร้อมและรับมือกับ
สถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หินโคน พ.ศ.2564-2570 ขึ้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ. 2550 และสอดคล้ องกับแผนการป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยแห่ งชาติ                             
พ .ศ.2564-2570 รวมท้ังมีความเชื่ อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับ ท่ี  12                
พ.ศ.2560-2564 และยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด/อำเภอ เพื่อให้การบริหารจัดการสาธารณภัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ และเพื่อประโยชน์
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 
และสร้างพื้นท่ีให้เป็นท้องถ่ินท่ีปลอดภัย โดยให้ความสำคัญกับหลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

  แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หินโคน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการดำเนินการช่วยเหลือให้แก่
หน่วยงานในระดับท้องถิ่นในกรณีเกิดสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อให้ประชาชนใน อบต.หินโคน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุสาธารณภัย  



คำนำ 

สถานการณ์และแนวโน้มสาธารณภัยของโลกและประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาที่มีลักษณะเชื่อมโยง
ซับซ้อน ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินในวงกว้าง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำ
ให้เกิดภาวะลมฟ้าอากาศแปรปรวน ระดับน้ำทะเลของโลกสูงขึ้น เกิดภาวะแล้งจัด พายุหมุน การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
อุทกภัยขนาดใหญ่ ดินโคลนถล่ม น้ำป่าไหลหลาก โรคระบาด รวมทั้งการเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ เป็นต้น นอกจากนี้  
ยังมีภัยที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ อาทิ แผ่นดินไหว สึนามิ ไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งล้วนเป็นสาธารณภัยที่จะต้องเผชิญ         
ในปัจจุบันและมีแนวโน้มมากข้ึนในอนาคต อันส่งผลกระทบท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีบทบาทภารกิจ   
ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภัยในลำดับแรกก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ค วามช่วยเหลือ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 20 กำหนดให้องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ ่นแห่งพื ้นที ่มีหน้าที ่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ ่นของตน โดยมีผู ้บริหารท้องถ่ิน           
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น และแผนการป้องกัน      
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564-2570 ได้กำหนดให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งพื้นที่ (องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา) ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกัน     
และบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นและเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โดยมี
ผู้อำนวยการท้องถิ่น เป็นผู้ควบคุมและสั่งการเพื่อทำหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับ
เข้าสู ่ภาวะปกติ พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น จึงถือเป็นภารกิจสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกัน      
และบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู ้ประสบภัย 
ภายหลังจากสถานการณ์สิ้นสุดลง 

  ดังนั ้น อบต.หินโคน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้ึน        
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการดำเนินการช่วยเหลือให้แก่หน่วยงาน  
ในระดับท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ข้างเคียง ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย      
และภายหลังเกิดภัย ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอ พ.ศ. 2564-2570 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. 2564-2570 และสอดคล้องกับ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564-2570 และแผนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและลด
ความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

      (........................................................................) 
         นายสุริยะ  เลียนอย่าง            

   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 
          ผู้อำนวยการท้องถิ่น 
           16 กันยายน 2565 
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บทที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

     1.1 สภาพทั่วไปของ อบต.หินโคน 
1.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

         (ตำบลหินโคน ตั้งอยูท่างทิศตะวันออกของอำเภอจักราช จงัหวัดนครราชสีมา โดยมีระยะทางห่างจาก
อำเภอจักราช 9 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ 

   ทิศเหนือ        ติดต่อกับตำบลจักราช       อำเภอจักราช      จังหวัดนครราชสีมา 
    ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลหลุ่งประดู่   อำเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
   ทิศใต้            ติดต่อกับตำบลหนองขาม  อำเภอจักราช      จังหวัดนครราชสีมา 
    ทิศตะวันตก    ติดต่อกับตำบลจักราช       อำเภอจักราช      จงัหวัดนครราชสีมา 

1.1.2 เขตการปกครอง 
         ตำบลหินโคน มีการปกครอง แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือการปกครองส่วนภูมิภาคแบ่ง

เขตการปกครองเป็น 11 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าปกครอง และมีกำนันเป็นผู้บังคับบัญชา
สูงสุดในตำบล ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องท่ี พ.ศ. 2457 ส่วนการปกครองรูปแบบท่ีสอง คือ 
การปกครองส่วนท้องถิ่น มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าท่ีบริหารงานราชการในเรื่องของการบริหารการ
พัฒนาตำบลหินโคน 

 
1.1.3 ประชากร ศาสนา 

           จำนวนครวัเรือนท้ังหมด    1,837         ครัวเรือน 
จำนวนประชากรท้ังสิ้น     6,734         คน   

          แยกเป็น 
               ชาย     3,393   คน   
               หญิง    3,341   คน  

มีความหนาแน่นเฉลี่ย   147.65   คน / ตารางกิโลเมตร 
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หมู่
ที ่

ช่ือบ้าน จำนวน
พื้นที ่
(ไร่) 

จำนวน 
ครัวเรือน 

จำนวนประชากร  (คน) 
ชาย หญิง รวม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

บ้านหินโคน 
บ้านโนนเสมา  หมู่ท่ี 2 
บ้านโนนเสมา หมู่ท่ี  3 
บ้านโนนมะนาว 
บ้านสวนปอ 
บ้านหัวละเลิง 
บ้านหนองจระเข้หิน 
บ้านโนนมัน 
บ้านหนองตะครอง 
บ้านหินโคนพัฒนา 
บ้านโคกพลวง 

3,591 
3,200 
2,375 
3,125 
2,353 
2,335 
4,960 
1,553 
1,750 
1,262 
2,000 

289 
273 
117 
185 
149 
161 
241 
111 
107 
112 
 92 

470 
561 
242 
337 
252 
330 
413 
190 
178 
251 
169 

461 
545 
225 
358 
240 
333 
405 
191 
188 
248 
147 

931 
1,106 
467 
695 
492 
663 
818 
381 
366 
499 
316  

รวม 28,504 1,837 3,393 3,341 6,734 
ที่มา:    สำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  (อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา ) 

          ข้อมูล  ณ  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
  
จำนวนประชากรทีอ่าศัยอยู่จริง  จำแนกตามช่วงอายุ ตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 
ช่วงอายุประชากร จำนวนเพศชาย (คน) จำนวนเพศหญิง (คน) จำนวนรวม (คน) 
น้อยกวา่ 1  ปีเต็ม 

1  ปี เต็ม  -  2  ปี 
3  ปี เต็ม  -  5  ปี 

6  ปี เต็ม  -  11  ปี 
12  ปี เต็ม  -  14  ปี 
15  ปี เต็ม  -  17  ปี 
18  ปี เต็ม  -  25  ปี 
26  ปี เต็ม  -  49  ปี 

50  ปี เต็ม -  60 ปีเต็ม
มากกว่า 60 ปีเต็มข้ึนไป 

48 
75 

101 
271 
138 
154 
369 

1,336 
504 
394 

36 
77 

100 
245 
130 
134 
351 

1,305 
528 
428 

84 
152 
201 
516 
268 
288 
720 

2,641 
1,032 
822 

รวมทั้งหมด 3,390 3,334 6,724 
(ข้อมูลจากการจัดเกบ็ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 

1.1.4 การประกอบอาชีพ 
         การประกอบอาชีพของประชากรในเขตตำบลหินโคน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม      

คิดเป็นร้อยละ 90 การผลิตส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน ประกอบอาชีพค้าขาย คิดเป็น     
ร้อยละ 8 และประกอบอาชีพอื่น ๆ  คิดเป็นร้อยละ  2 
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1.1.5 เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ) 
         การคมนาคม เส้นทางเข้าตำบลใช้ทางบก เส้นทางหลวงหมายเลข 226 และทางรถไฟ

จากสถานีอำเภอจักราชถึงสถานีตำบลหินโคน และมีถนนลาดยางบ้านหินโคน - บ้านโนนมะนาว ตัดผ่าน 5 
หมู่บ้าน ในพื้นท่ีตำบลหินโคน 
  1.1.6 แหล่งแม่น้ำลำคลอง 

แหล่งนำ้ธรรมชาต ิ
             ลำน้ำ, ลำหว้ย             2        สาย 
             บึง,  หนองอื่น ๆ          3        แห่ง 

                แหล่งนำ้ที่สร้างข้ึน 
             ถังเก็บน้ำ                  34      แห่ง 
             ฝาย                          6      แห่ง 
             สระ                         30      แห่ง 
             บ่อบาดาล                 58      แห่ง 
             ประปาน้ำดิบ               7       แห่ง 
             ประปาคลอรีน             3       แห่ง 

 1.1.7 สถานที่สำคัญ 
                    ดา้นการศึกษา 

      -  โรงเรียนประถมศึกษา                   จำนวน    2      แห่ง 
      -  โรงเรียนขยายโอกาส                       จำนวน    2      แห่ง 
  ด้านสถาบันและองค์กรศาสนา 
     -  วัด                                       จำนวน    6    แห่ง 
     -  สำนักสงฆ์                               จำนวน    3    แห่ง 
     -  สถานปฏิบัติธรรม                     จำนวน     -   แห่ง    

       ด้านสาธารณสุข 
     -  สถานีอนามัยประจำตำบล                 จำนวน      1    แห่ง 
     -  คลินิก                                         จำนวน      5   แห่ง 
     -  อาสาสมัครสาธารณสขุประจำหมู่บ้าน    จำนวน   145   คน 
     -  อัตราการมีส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 

 
1.1.8 สาธารณูปโภค 
การโทรคมนาคม 
ในตำบลหินโคนมีบริการอินเทอร์เน็ตฟรีประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านท้ังตำบล จำนวน 11 จุด 

          การไฟฟ้า 
ประชากรตำบลหินโคน มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน แต่บางส่วนท่ีไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึงก็แก้ปัญหา

โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ ได้ 
เช่น วิทยุ โทรทัศน์  และหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ระบบไฟฟ้าสาธารณะในแหล่งชุมชน  
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1.1.9 แผนที่พื้นที่เส่ียงภัยของอปท. 
   
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.2 สถานการณ์และแนวโน้มการเกิดสาธารณภัย 

 ๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย 
           สถานการณ์สาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี ตำบลหินโคน ส่วนใหญ่เกิดภัยจาก  อุทกภัย 
วาตภัย  และไฟป่า  ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 1-11 และจากสถานการณ์สาธารณภัยดังกล่าว มักจะมีผู้ประสบภัยท่ีได้รับ
ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตั้งแต่การบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ยังไม่ถึง ข้ันรุนแรงเสียชีวิต 

 ๑.๒.๒ สถิติภัย 
          สถานการณ์สาธารณภัยของ หินโคน ท่ีสำคัญท่ีเกิดข้ึนและสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี ้
   
 
      (1) อัคคีภัย (Fire) 

อ่างลำฉมวก 

บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม  
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ตารางที่ 1-1 :  สถิติการเกิดอัคคีภัยของ (อบต.หินโคน) 

พ.ศ. 
จำนวนครั้ง     

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 
พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 
ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จำนวนบา้นเรือน
ที่ประสบภัย  

เสียชีวิต 
 (คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

๒๕๕๙ ๑ ๑ ๑ - - - 
2560 5 1,2,5,9,11 - - - - 
2561 15 1-11 - - - - 
2562 8 1-11 - - - - 
2563 4 1-11     
2564 6 1-11     
2565 9 1-11 1    
รวม 48 11 2 - - - 

(ท่ีมา : องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนข้อมูล  ณ  วันท่ี ๕  เดือน กันยายน พ.ศ.2565) 
 
        (2) วาตภัย (Storm)   

ตารางที่ 1-2  :  สถิตกิารเกิดวาตภัยของ (อบต.หินโคน) 
 

พ.ศ. 
จำนวนครั้ง      

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 
พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จำนวนบ้านเรือน    ที่
เสียหายทั้งหลัง 

(หลัง) 

จำนวนบ้านเรือน    ที่
เสียหายบางส่วน 

(หลัง) 
๒๕๕๙ 2 4,7 - 8 - 
2560 - - - - - 
2561 - - - - - 
2562 - - - - - 
2563 1 - - - - 
2564 1 - - - - 
2565 1 - - - - 

   (ท่ีมา : องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนข้อมูล  ณ  วันท่ี ๕  เดือน กันยายน พ.ศ.2565) 

       

 

 

 

   (3) อุทกภัย (Flood) 
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ตารางที่ 1-3  :  สถิติการเกิดอุทกภัยของ (อบต.หินโคน) 

พ.ศ. จำนวนครั้ง 
ที่เกิดภัย (ครั้ง) 

พื้นที่   
ประสบภัย 

(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 
ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จำนวน
ครัวเรือน      

ที่ประสบภัย  

พื้นที่
การเกษตร
เสียหาย 

)ไร่(  

จำนวนสัตว ์
ที่รับผลกระทบ 

)ตัว(  

2559 1 - - - - - 
2560 - - - - - - 
2561 - - - - - - 
2562 - - - - - - 
2563 - - - - - - 
2564 1 - - - - - 
2565 1 - - - - - 
รวม       

   (ท่ีมา : องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนข้อมูล  ณ  วันท่ี ๕  เดือน กันยายน พ.ศ.2565) 

 

         (4) ภยัจากดนิโคลนถล่ม (Landslide)  

ตารางที่ 1-4 :  สถิตกิารเกิดภัยจากดินโคลนถล่ม ของ (อบต.หินโคน) 

พ.ศ. จำนวนครั้ง     
ที่เกิดภัย (ครั้ง) 

พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา่ 
ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จำนวนบา้นเรอืน
ที่ประสบภัย  

เสียชีวิต 
 )คน(  

บาดเจ็บ 
)คน(  

2559 - - - - - - 
2560 - - - - - - 
2561 - - - - - - 
2562 - - - - - - 
2563 - - - - - - 
2564 - - - - - - 
2565 - - - - - - 
รวม - - - - - - 

(ท่ีมา : องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนข้อมูล  ณ  วันท่ี ๕  เดือน กันยายน พ.ศ.2565)          
 
 
 
 
 
(5) แผน่ดินไหวและสึนามิ (Earthquake and Tsunami) 

ตารางที่ 1-5  :  สถิติการเกิดภัยจากแผ่นดินไหวและสึนามิ (อบต.หินโคน) 
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พ.ศ. 
จำนวนครั้งที่เกิดเหต ุ

(ครั้ง) 
สถานที่เกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่าความเสียหาย 

(ล้านบาท) 
จำนวน

ผูเ้สียชีวิต 
(คน) 

จำนวน
ผู้บาดเจ็บ 

(คน) 
2559 - - - - - 
2560 - - - - - 
2561 - - - - - 
2562 - - - - - 
2563 - - - - - 
2564 - - - - - 
2564 - - - - - 
รวม - - - - - 

(ท่ีมา : องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนข้อมูล  ณ  วันท่ี ๕  เดือน กันยายน พ.ศ.2565)        

(6) ภัยแล้ง (Drought) 

ตารางที่ 1-6  :  สถิติการเกิดภัยแล้ง (อบต.หินโคน) 

พ.ศ. 
จำนวนครั้งที่เกิดเหต ุ

(ครั้ง) 
สถานที่เกิดเหต ุ

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่าความเสียหาย 

(ล้านบาท) 
จำนวน

ผู้เสียชีวิต 
(คน) 

จำนวน
ผู้บาดเจ็บ 

(คน) 
2559 1 1-11 - - - 
2560 1 1-11 - - - 
2561 1 1-11 - - - 
2562 1 1-11 - - - 
2563 1 1-11 - - - 
2564 1 1-11 - - - 
2565 1 1-11 - - - 
รวม      

(ท่ีมา : องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนข้อมูล  ณ  วันท่ี ๕  เดือน กันยายน พ.ศ.2565)          
 
 
 
 
(7) โรคระบาด (Pandemic)  
ตารางที่ 1-7  :  สถิติการเกิดโรคระบาด (อบต.หินโคน) 

พ.ศ. จำนวนครั้งที่เกิดเหต ุ สถานที่เกิดเหต ุ ผลกระทบความเสียหาย มลูคา่ความเสียหาย 
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(ครั้ง) จำนวน
ผู้เสียชีวิต 

(คน) 

จำนวน
ผู้บาดเจ็บ 

(คน) 

(ล้านบาท) 

2559 - - - - - 
2560 - - - - - 
2561 - - - - - 
2562 - - - - - 
2563 - - - - - 
2564 1 1,6,7 - - 60,000.- 
2565 1 1-11 - - 1,000,000.- 
รวม      

(ท่ีมา : องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนข้อมูล  ณ  วันท่ี ๕  เดือน กันยายน พ.ศ.2565) 

(8) ภัยจากไฟปา่และหมอกควัน (Forest Fire and Smoke)  

ตารางที่ 1-8  :  สถิติการเกิดไฟป่าและหมอกควัน (อบต.หินโคน) 

พ.ศ. 
จำนวนครั้งที่เกิดเหต ุ

(ครั้ง) 
สถานที่เกิดเหต ุ

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่าความเสียหาย 

(ล้านบาท) 
จำนวน

ผูเ้สียชีวิต 
(คน) 

จำนวน
ผูบ้าดเจบ็ 

(คน) 
2559 5 1-11 - - - 
2560 6 1-11 - - - 
2561 8 1-11 - - - 
2562 10 1-11 - - - 
2563 7 1-11 - - - 
2564 9 1-11 - - - 
2565 6 1-11 - - - 
รวม 51 11    

(ท่ีมา : องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนข้อมูล  ณ  วันท่ี ๕  เดือน กันยายน พ.ศ.2565) 

 

 

 

 

 (9) ภัยจากสารเคมี (Chemical incidents) 
ตารางที่ 1-9  :  สถิติการเกิดภัยจากสารเคมี (อบต.หินโคน) 

พ.ศ. จำนวนครั้งที่เกิดเหต ุ สถานที่เกิดเหต ุ ผลกระทบความเสียหาย มูลค่าความเสียหาย 
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(ครั้ง) จำนวน
ผู้เสียชีวิต 

(คน) 

จำนวน
ผู้บาดเจ็บ 

(คน) 

(ล้านบาท) 

2559 - - - - - 
2560 - - - - - 
2561 - - - - - 
2562 - - - - - 
2563 - - - - - 
2564 - - - - - 
2565 - - - - - 
รวม      

(ท่ีมา : องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนข้อมูล  ณ  วันท่ี ๕  เดือน กันยายน พ.ศ.2565) 

(10) ภัยจากการคมนาคม (Transportation) 

ตารางที่ 1-10  :  สถิติการเกิดภัยจากสารเคมี (อบต.หินโคน) 

พ.ศ. 
จำนวนครั้งที่เกิดเหต ุ

(ครั้ง) 
สถานที่เกิดเหต ุ

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่าความเสียหาย 

(ล้านบาท) 
จำนวน

ผูเ้สียชีวิต 
(คน) 

จำนวน
ผู้บาดเจ็บ 

(คน) 
2559 - - - - - 
2560 - - - - - 
2561 - - - - - 
2562 - - - - - 
2563 - - - - - 
2564 - - - - - 
2565 - - - - - 
รวม      

(ท่ีมา : องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนข้อมูล  ณ  วันท่ี ๕  เดือน กันยายน พ.ศ.2565) 

  1.3 สถานการณ์/ความเส่ียงจากสาธารณภัยที่เกิดข้ึนในพื้นที่ (อบต.หินโคน) 
จากการวิเคราะหส์ถานการณส์าธารณภยัและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใต้ฐานขอ้มูล

สถานการณ์สาธารณภัย สถิตกิารเกิดภัย ความถ่ีการเกิดภยั และปัจจัยท่ีทำใหเ้กิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
สามารถจัดลำดับความเสีย่งจากมากไปหาน้อยตามลำดับได ้ดังนี ้

 
 
ตารางที่ 1.11 : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตทุี่ทำให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

ประเภทของภัย ระดับความเสีย่งภัย ปัจจยั/สาเหตุ ทีท่ำให้เกิดความเสี่ยงจาก
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เส่ียงสูง เส่ียง      
ปานกลาง 

เส่ียงตำ่ สาธารณภัย 

อุทกภัย หมู่ท่ี ..4.. หมู่ท่ี ..3... หมู่ท่ี ....... ความเปราะบาง 
1.  เป็นพื้นท่ีราบลุม่ มีแม่น้ำหลายสาย 
พื้นท่ีเสี่ยงบางจุดไม่มีพนังหรือเข่ือนก้ัน
ตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นท่ีหมู่ท่ี....4.....ฯลฯ 
ความล่อแหลม 
1. ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกบ้านพักอาศัย
ติดริมแม่น้ำ โดยเฉพาะพื้นที ่หมู่ท่ีฯลฯ 
ศักยภาพ 
1. มีอุปกรณเ์ตือนภัย  
2. มีเครื่องมือเครื่องจักรในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยฯลฯ 

ภัยแล้ง หมู่ท่ี ..1-11.. หมู่ท่ี ....... หมู่ท่ี ....... ความล่อแหลม......................................... 
ความเปราะบาง....................................... 
ศักยภาพ.................................................. 
 

วาตภัย หมู่ท่ี ..1-11.. หมู่ท่ี ....... หมูท่ี่ ....... ความล่อแหลม......................................... 
ความเปราะบาง....................................... 
ศักยภาพ.................................................. 

อัคคีภัย หมู่ท่ี ..1-11.. หมู่ท่ี ....... หมู่ท่ี ....... ความล่อแหลม......................................... 
ความเปราะบาง....................................... 
ศักยภาพ.................................................. 
 

สารเคมีและ
วัตถุอันตราย 

หมู่ท่ี ...-.... หมู่ท่ี ....... หมู่ท่ี ....... ความล่อแหลม......................................... 
ความเปราะบาง....................................... 
ศักยภาพ.................................................. 

ฯลฯ     
 
     จากการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใต้ฐานข้อมูล
สถานการณ์สาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถ่ีการเกิดภัย และปัจจัยท่ีทำให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
สามารถจดัลำดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อยตามลำดับได ้ดังนี ้
 
 
 
ตารางที่ 1-13  :  ลำดับความเสี่ยงภัยของ (ระบุช่ือ อปท)  

 

ลำดับ    
ความเสี่ยงภัย 

 

ประเภทของภัย 
 

 

ลักษณะของการเกิดภัย 
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1 อุทกภัย น้ำในห้วยลำฉมวกและอ่างลำฉมวกมีระดับสูงขึ้นอย่างตอ่เนื่อง ทำให้
น้ำท่วมบ้านเรอืนประชาชน 

2 วาตภัย เกิดพายฤุดูรอ้นตามฤดูกาล ลมพัดบ้านเรือนและสิง่ปลูกสร้างเสยีหาย 
3 ภัยแล้ง น้ำในห้วยลำฉมวกและอ่างลำฉมวกและแม่น้ำลำคลองแห้งขอด ฝนท้ิง

ช่วง ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภค/บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร 
4 อัคคีภัย ไฟฟ้าลัดวงจร  เผาหญ้า  เผาอ้อย เผาตอซงัข้าว ไฟลามทุ่ง 

 
 
1.4 ปฏิทนิสาธารณภัยประจำปี 
      ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา มีการเกิดสาธารณภัยข้ึนบ่อยครั้งและเกิดข้ึนเป็นประจำในช่วงระยะเวลา

หนึ่ง จึงทำให้ (ระบุชื่อ อปท.) สามารถคาดการณ์การเกิดภัยได้มากข้ึน ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย      
ไฟป่า (ระบุเฉพาะประเภทภัยท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี) นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเป็นสาธารณ
ภัยท่ีเกิดบ่อยครั้งมากข้ึน ซึ่งการคาดการณ์ทำได้ยากเพราะเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ เว้นแต่ในบางช่วงระยะเวลา
หากมีการใช้ถนนมาก เช่น เทศกาลต่างๆ ก็มีแนวโน้มจะเกิดมากข้ึน 
ตารางที่ 1-13  :  ปฏิทนิสาธารณภัยของ (ระบุชือ่ อปท.) เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยไว้ล่วงหน้า (อบต.หินโคน) จึงทำปฏิทินสาธารณภยัที่เกิดข้ึนในพื้นที่ ดังนี ้

ภัย/เดือน 
ระยะเวลาที่เกิดภยั 

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

ภัยแล้ง  
 

           

แผ่นดนิไหว             
พายุฤดูร้อน  

 
           

อัคคภีัย ปีใหม ่ ตรุษจีน 
 

         
 

ปีใหม ่

ไฟปา่             

อุบัติเหตุ 
ทางถนน 

 
ปีใหม ่

   
สงกรานต ์

        
ปีใหม ่

ภัยหนาว      
 

       

ฯลฯ             
 
หมายเหตุ : ……………… เฝ้าระวังตลอดทั้งป ี

บทที ่๒ 
นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนมีเป้าหมายสูงสุด “การรู้รับ-ปรับตัว-ฟื้นเร็วท่ัว-
อย่างยั่งยืน” (Resilience) โดยนำกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกรอบแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ฤดูแล้ง ฝนทิ้งช่วง 
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ประกอบกับแนวโน้มสถานการณ์ภัยท่ีเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งบทเรียนการจัดการสาธารณภัยท่ีผ่านมา นำมาทบทวน 
ปรับปรุง และจัดทำแผนฉบับนี้ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงเก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ทุกหน่วยงาน           
ใช้เป็น      แนวทางในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีสาระสำคัญ              
ดังรายละเอียดตอ่ไปนี ้
2.1 นโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หินโคน 

อปท...... กำหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.หินโคนตามนโยบายการป้องกัน          
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ดังนี ้

2.1.1 มุ่ ง เน้ นการลดความเสี่ ย งจากสาธารณ ภั ยด้ วยการสร้างความตระหนักรู้ ให้ ทุ กภาคส่ วน 
ของสังคมไทยเข้าใจความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อนำไปสู่การประเมินความเสี่ยงและการใช้ข้อมูล
ความเสี่ยงประกอบการวางแผน การลงทุน และการตัดสินใจอย่างรู้เท่าทันภัย 

2.1.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้ยกระดับมาตรฐานระบบการ
จัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการทุกระดับ พร้อมท้ัง
การบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ท่ัวถึง และทันต่อเหตุการณ ์

2.1.3 สร้างระบบการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนโดยจัดให้มีการซ่อมสร้างและฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาวะปกตโิดยเร็วหรือ
ดีกว่าเดิม และปลอดภัยกว่าเดิม เพื่อลดความเสี่ยงเดิมและป้องกันความเสี่ยงใหม่  

2.1.4 สร้างการเป็นหุ้นส่วนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 
ท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ ให้ครอบคลุมทุกมิติ 

2.1.5 เสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญา โดยการยกระดับศักยภาพการ
จดัการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ อปท. 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อบต.หินโคน 
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นท่ี ตำบลหินโคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ในฐานะ
ผู้อำนวยการท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา  ๒๐ จะเข้า
ดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นท่ีโดยเร็วเป็นลำดับแรก มีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับ
ดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร รวมท้ังติดตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ประเมินโอกาสการขยาย
ความรุนแรงของภัย เพื่อรายงานนายอำเภอให้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัย
จากสาธารณภัยขนาดเล็กเป็นสาธารณภัยขนาดกลางต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 วิสัยทศัน ์
สังคมไทยสามารถลดความเสีย่งเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ได้อย่างมีประสทิธิภาพ เพื่อให้ประเทศมีความม่ันคง
อย่างปลอดภัยและยัง่ยืน 
2.4 พันธกิจ 
2.4.1 มุ่งสร้างความตระหนกัรู้ เข้าใจความเสี่ยงจากสาธารณภัย และจัดการความเสีย่งได้อย่างปลอดภัย 
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2.4.2 บูรณาการด้านข้อมูล องค์ความรู้ ภูมิปัญญา เทคโนโลยีการลงทุน บุคลากร และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
กับการศึกษา วิจัย และนวัตกรรมด้านสาธารณภัย 
2.4.3 เสริมสร้างความเป็นหุน้ส่วนโดยการมสีว่นรว่มในการพัฒนาด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
2.4.4 ยกระดับระบบมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินอย่างบูรณาการ 
2.4.5 เพิ่มประสิทธภิาพการฟื้นสภาพ การซ่อมสร้างและฟื้นฟูให้กลับคืนสูส่ภาวะปกตโิดยเร็ว 
รวมท้ังพัฒนาใหด้ีกว่าและปลอดภัยกวา่เดิม 
2.5 เป้าหมาย 
2.5.1 การลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมและป้องกันไม่ใหเ้กิดความเสีย่งใหม ่
2.5.2 การประยุกต์ใช้งานวิจยั นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญา เพือ่ให้ทุกภาคสว่นรู้เท่าทันการจัดการ 
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
2.5.3 การเป็นหุ้นสว่นท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการความเสี่ยง 
จากสาธารณภยัอยา่งเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
2.5.4 ระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินท่ีมีมาตรฐาน ยืดหยุ่น และมีเอกภาพอย่างบรูณาการ 
2.5.5 ระบบการฟื้นฟอูย่างยัง่ยืนในทุกระดับให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 

2.6 ตัวชี้วัดความสำเร็จในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศ แบง่ออกเป็น 2 ตวัชี้วดั ได้แก่ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

2.6.1 การลดความ
สูญ เสียและความ
เสียหาย  

(1) อัตราการเสียชีวิตจากสาธารณภัยต่อประชากร 100,000 คน  
(2) จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยต่อประชากร 100,000 คน  
(3) ความสูญเสียทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากสาธารณภัยโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศ  
(4) ความเสียหายจากสาธารณภัยท่ีมีต่อโครงสร้างพื้นฐานท่ีสำคัญ และการหยุดชะงัก
ของบริการสาธารณะข้ันพื้นฐาน ในจำนวนนั้นรวมถึงสถานพยาบาลและสถานศึกษา 
ด้วยการพัฒนาโครงสร้างและบริการพื้นฐานให้มีความพร้อมรับมือและสามารถฟื้นกลับ
ได้เร็วเมื่อเกิดสาธารณภัย  

2.6.2_ก า ร เ พิ่ ม
ศั ก ย ภ า พ ใน ก า ร
จัดการความเสี่ ยง
จากสาธารณภัย  

(1) จำนวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีมีการบรรจุองค์ประกอบ
ประเด็นการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภยั 
(2) ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างยั่งยืน  
(3) ขีดความสามารถระบบเตือนภัย โดยการจัดหาเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ 
และประชาชนสามารถเข้าถึงการแจ้งเตือนภัยและข้อมูลความเสี่ยงสาธารณภัย  

 

2.7 ยุทธศาสตร์การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย   
 ยุทธศาสตร์ของแผนฉบับนี้ เป็นการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของแผนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตลอดจนยกระดับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล      
เพื่อสร้างการรู้เท่าทันภัยและภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาคส่วน ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 



 

แผนปฏิบัตกิารในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (ระบุชื่อ อปท.) พ.ศ. 2564-2570 หน้า 14 

 

 ยุทธศาสตร์ที ่1 การมุ่งเน้นการลดความเสีย่งจากสาธารณภยั 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเพิ่มประสิทธภิาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการเป็นหุน้ส่วนระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 ยุทธศาสตร์ที ่5 การเพิ่มประสิทธภิาพระบบบริหารจัดการและประยุกต์ใชน้วัตกรรมด้านสาธารณภยั 
 

 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 
 (1) เป้าประสงค ์
 (1.1)  เพื่อจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน โดยการลดความเปราะบาง และความล่อแหลม พร้อมท้ัง

การเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมพร้อมรบักับสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
 (1.2)  เพื่อให้ทุกภาคส่วนดำเนินการลดความเสี่ยงท่ีมอียู่เดมิและป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหม ่ 

 (2) กลยุทธ์ 
 (2.1)  พัฒนาและส่งเสริมให้มีความเข้าใจความเสี่ยงจากสาธารณภัยในทุกภาคส่วน 

 (2.2)  พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
 (2.3)  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 
 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การจัดการในภาวะฉุกเฉนิแบบบูรณาการ 
 
 (1) เป้าประสงค ์
    (1.1)  เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบการจดัการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอยา่งมีมาตรฐาน 

เอกภาพ และยืดหยุ่น โดยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

     (1.2)  เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างรวดเร็ว ท่ัวถึง และทันต่อเหตุการณ์  
     (1.3) เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยให้น้อยท่ีสุด  
 (2) กลยุทธ ์
 (2.1) พัฒนามาตรฐานการจดัการในภาวะฉุกเฉินอย่างมีเอกภาพ 
 (2.2) พัฒนาระบบและเครื่องมือสนับสนุนการเผชญิเหต ุ
 (2.3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์ 
 
 
 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างย่ังยืน 
 
 (1) เป้าประสงค์ 
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  (1.1) เพื่อฟื้นฟูให้ผู้ประสบภัยได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ท่ัวถึง ต่อเนื่อง  
เป็นธรรม สอดรับกับความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลือ และสามารถกลับไปดำรงชีวิต
ได้ตามปกต ิ

  (1.2) เพื่อฟื้นฟูพื้นท่ีประสบภัยให้มีการซ่อมสร้างและฟื้นสภาพให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
หรือให้ดีกว่า และปลอดภัยกว่าเดิม 

 (2) กลยุทธ์ 
 (2.1)  พัฒนาระบบการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (Post - Disaster Need 

Assessment : PDNA) 
 (2.2)  พัฒนาแนวทางบริหารจัดการด้านการฟื้นฟ ู
 (2.3)  เสริมสร้างแนวทางการฟื้นฟูให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสง่เสริมการเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  
 (1) เป้าประสงค์ 

  (1.1)  เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนัก และเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยอย่างยั่งยนื  

  (1.2)  เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดบัชาติและนานาชาติ 
  (1.3)  เพื่อยกระดับการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างมีเอกภาพ 
 (2) กลยุทธ์ 
  (2.1)  เสริมสร้างการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระหว่างประเทศ 
  (2.2)  พัฒนาระบบการประสานความชว่ยเหลอืด้านมนุษยธรรมท่ีมีเอกภาพ 
  (2.3)  ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านมนษุยธรรม 
  (2.4)  ส่งเสริมความเป็นประเทศท่ีมีบทบาทนำด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภยั 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกต์ใชน้วัตกรรมด้านสาธารณภัย 
 
 (1) เป้าประสงค์ 
  (1.1)  เพื่อเสริมสร้างระบบบริหารจัดการ การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญา ให้การจัด         

การความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยระบบอัจฉริยะอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (1.2)  เพื่อสร้างภูมิ คุ้มกันด้วยการรู้ เท่าทันภัยให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างเสมอภาค 

และการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย (Stakeholder) จากทุกภาคส่วน 
 (2) กลยุทธ ์
  (2.1)  พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสาธารณภัย 
  (2.2)  พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  (2.3)  พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ 
       (2.4)  ส่งเสริมการลงทุนด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยแบบมีส่วนร่วมจากภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
  (2.5)  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท.) พ.ศ.2564-2570 ฉบับนี้มุ่ง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย หากได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมท้ังมีภูมิปัญญาท้องถ่ินก็จะสามารถทำให้ชุมชนของ
ตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วมของคนหลากหลายกลุ่มในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
_________________________________________________ 

 

การมุง่เน้นการลด
ความเสี่ยง 

จากสาธารณภัย 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
_________________________________________________ 

 

การจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินแบบบูรณาการ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
_________________________________________________ 

 

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การฟ้ืนฟูอย่างย่ังยืน 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
_________________________________________________ 

 

การส่งเสริมการเป็น
หุ้นส่วนระหว่างประเทศ
ในการจัดการความเส่ียง

จากสาธารณภัย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
___________________________________________________ 

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านสาธารณภัย 

 

 

แผนภาพที่ 2-1 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร ์

 



 

 

แผนปฏิบตัิการในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หินโคน พ.ศ. 2564-2570  

2.8 แหล่งที่มาและวิธีการงบประมาณในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอบต.หินโคน 
      2.8.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ 
 

งบประมาณ สาระสำคัญ 
 

     องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ 

(1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีในการป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัยในเขตพื้นทีข่องตน เพื่อใช้ดำเนินการตั้งแต่ระยะก่อนเกิด ขณะเกิดและหลังเกิดสา
ธารณภัย โดยเฉพาะงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น
เฉพาะหน้าและระยะยาว เช่น การอพยพ การจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว การสงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย การสาธารณสุข การสื่อสาร การรักษาความสงบเรียบร้อย และการ
สาธารณูปโภค เปน็ต้น 
(2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณเพื่อการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในพื้นที่ของตนให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  
ซึ่งกำหนดให้มีแผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ พร้อมทั้งจัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอื่นใดในการแจ้ง 
ให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย 
(3) ให้มีการตั้งงบประมาณในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตนตาม
กรอบแนวทางตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมหีน้าทีต่อ้งทำในเขต
องคก์ารบรหิารสว่นตำบล (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขต

เทศบาล (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
มาตรา 53 ภายใต้บังคบัแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนา้ที่ตอ้งทำในเขตเทศบาล 

(1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50 
มาตรา 56 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล 

(1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 53 
3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 
4) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง         

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจ       

และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น       
ของตนเอง (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน (22) การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าทีใ่นการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนบัสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล
ในการให้บริการสาธารณะ 
         5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน       
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2547 
            - ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละ 



 

แผนปฏิบัติการในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หินโคน พ.ศ. 2564-2570  
 

 

 

งบประมาณ สาระสำคัญ 
 

สี่สิบของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนของปีนัน้ โดยได้รบัอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงื่อนไข... 
             - ข้อ 91 ภายใต้บังคับข้อ 89 ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ตามความจำเป็นในขณะนั้น โดยให้คำนึงถึงฐานะการเงิน 
การคลังขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นนั้น 
          6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559  
                    - ข้อ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่
ขอรับเงินอุดหนุนได้... 
          7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
                   - ข้อ 6 กรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะ
มีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือไม่ก็ตาม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการช่วยเหลอืประชาชนในเบื้องต้น โดยฉับพลันทันที เพื่อ
การดำรงชีพ หรอืบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือระงับสาธารณภัย หรือเพื่อคุ้มครองชีวิต 
และทรัพย์สิน หรือป้องกันภยันตรายที่จะเกิดแก่ประชาชนได้ตามความจำเป็น ภายใต้ขอบ
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
                     ในกรณีการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย 
หรือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการป้องกันและระงับโรคติดต่อ หรือการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้นอ้ยใหเ้สนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน 
                   - ข้อ 7 กรณีมีความจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือ
ฟื้นฟหูลังเกดิสาธารณภัย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้ 
                             (1) กรณีมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินในพื้นที่ เกิดภัย ให้รายงานอำเภอ หรือจังหวัด หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง          
เพื่อพิจารณานำเงินทดรองราชการเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภัย 
                             (2) กรณีมิได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินในพื้นที่เกิดภัย ในการช่วยเหลือประชาชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลอื 
                   - ข้อ 11 การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือทีจ่ำเป็นที่ต้องแก้ไขโดยฉับพลันในการดำรงชีพและความเป็นอยู่
ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิม อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันที ภายใต้ขอบอำนาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย 
                               กรณีสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ ในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รบัความเสียหาย หากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นเห็นว่า การซ่อมแซม
ให้คืนสู่สภาพเดิมจะไม่คุ้มค่าและการก่อสร้างใหม่จะเกิดประโยชน์ต่อทางราชการมากกว่าให้
เสนอคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้
คำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง 
                 - ขอ้ 16 (1) การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงการคลัง โดยอนุโลม 



 

แผนปฏิบัติการในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หินโคน พ.ศ. 2564-2570  
 

 

 

งบประมาณ สาระสำคัญ 
 

                   - ข้อ 18 กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่เบิกจ่ายจากงบกลาง ประเภทเงินสำรองจา่ย ในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี โดยโครงการ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่ 
          8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2560  
                    - ข้อ 5 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีสิทธิเบิกจ่ายได้ 
          9) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
                     - ข้ อ  4  อาสาสมั ค รที่ ได้ รับ ค ำสั่ งจ ากผู้ อ ำนวยการ ผู้ บั ญ ชาก าร 
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย แล้วแต่กรณี เพื่อการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่หรือนอกเขตพืน้ทีไ่ด้รบัค่าใช้จ่ายในอัตราต่อคนต่อวัน 
                      - ข้อ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครในสังกัดของตนตามข้อ 4 ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงฐานะทางการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ด้วย... 
                     - ขอ้ 6 กรณีมีการส่ังใช้อาสาสมัครซึ่งมิได้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพื้นที่ ให้ต้นสงักัดเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของส่วนราชการ 

 
 
 

 2.8.2 งบกลาง 

งบประมาณ 
 

สาระสำคัญ 
 

1. เงินทดรองราชการ          
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยเงินทดรองราชการ     
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉกุเฉนิ  

เมื่อคาดหมายว่าจะเกิดภัยพบิัติขึ้นในเวลาอันใกล ้หรือเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ใด ให้จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร หรอืส่วนราชการท่ีมีเงินทดรองราชการใช้วงเงินทดรองราชการในระหว่าง
ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย มีวัตถุประสงค์เพือ่ดำเนินการช่วยเหลือโดย
เร่งด่วนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของ
ผู้ประสบภัยพิบัติ แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใด การใช้จ่ายเงินต้องเป็น
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนหรือเป็นการซ่อมแซมให้คนืสู่สภาพ
เดิม อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยไม่สามารถใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อ
สร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ได้ ซึ่งการเบิกจ่ายเงินให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการ
ช่วยเหลือที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีแนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ดังนี้ 
 (1) วงเงินในเชิงป้องกันหรือยับยั้ง เมื่อคาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ขึ้นในเวลาอันใกล้ และจำเป็นต้องรีบดำเนินการโดยฉับพลัน ให้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร  
ใชเ้งินในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภยัพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้นได ้โดยไม่ต้องประกาศเขตการใหค้วาม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000  บาท  
   (1.1) ในกรณีกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทา
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งบประมาณ 
 

สาระสำคัญ 
 

สาธารณภัย โดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผูม้ีอำนาจอนุมัติจา่ยเงิน 
  (1.2) ในกรณีจังหวัดอื่น ให้เป็นอำนาจของสำนักงานป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัยจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนมุัติจ่ายเงิน 
  โดยการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง   
  (2) วงเงินในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เมื่อภัยพิบัติฉุกเฉินเกิดขึ้นในท้องที่  
ให้ผู้มีอำนาจดำเนินการประกาศให้ท้องที่นั้นเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  (2.1) กรณีเกิดในกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอำนาจของอธิบดีกรมป้องกัน      
และบรรเทาสาธารณภัย 
  (2.2) กรณีเกิดในจังหวัดอื่น ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับ
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 
 เมื่อได้มีการประกาศให้ท้องที่นั้นเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินแล้วให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ     
เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
 
 
 

2. เงินสำรองจ่าย เพ่ือกรณฉีกุเฉนิ 
หรือจำเปน็เรง่ด่วนที่ตอ้งดำเนนิการ 
โครงการตามนโยบายรัฐบาล 
 

กรณีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณ นอกเหนือจากที่ได้รับ
การจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วไม่เพียงพอและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
รีบดำเนินการ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ให้ส่วนราชการขอรับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้กระทำ
ได้ในกรณีที่เปน็รายจ่าย ดังนี้  
 (1) เป็นรายจ่ายเพื่อการปอ้งกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันมผีลกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน หรอืความมั่นคงของรัฐ 
  (2) เป็นรายจ่ายที่จำเป็นต้องจา่ยเพือ่การเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบตัิ
สาธารณะร้ายแรง 
  (3) เป็นรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่มีจำนวนไม่เพียงพอ
และมีความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณโดยเร็ว 
 (4) เป็นรายจ่ายที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ แต่มีภารกิจจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
ดำเนินการและต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณโดยเร็ว 
  ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2562 

       2.8.3 เงินนอกงบประมาณ เป็นบรรดาเงินท้ังปวงท่ีหน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็น
กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอื่นใด ท่ีต้องนำส่งคลัง แต่มี
กฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้ โดยไม่ต้องนำส่งคลัง 

งบประมาณ 
 

สาระสำคัญ 
 

งบประมาณสนับสนุน      
จากองคก์ร/หน่วยงานต่าง ๆ 

เพื่อสนับสนุนการดำเนินกจิการที่เกีย่วข้องกบัการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานกลางในการประสานและผลักดันการดำเนินงาน
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งบประมาณ 
 

สาระสำคัญ 
 

ภาคเอกชน ทั้งในประเทศ  
และระหว่างประเทศ 

ให้เป็นไปตามหลักการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขขององค์กรผู้ให้การสนับสนุน และไม่ขัดแย้ง
กับแนวทางการดำเนินงานในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ….   
โดยแบ่งเป็นเงินบริจาค กองทุน และอื่นๆ ดังนี้ 
(1) เงินบริจาค  คือ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค รวมทั้งดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สิน
ดังกล่าว โดยการใช้เงินบริจาคให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงิน
หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526  และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2542 รวมถึง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
(2) กองทุน คือ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุน รวมทั้งดอกผลที่เกิดจากเงินหรือ
ทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งการใช้กองทุนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรวี่าดว้ยการรับบริจาคและการให้ความชว่ยเหลอื
ผูป้ระสบสาธารณภัย พ.ศ. 2542 เป็นต้น 
(3)  อื่น ๆ คือ เงินสนับสนุนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทีน่อกเหนือจากเงินบริจาคและกองทุน  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 2-1 : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ (อบต.หินโคน) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

งบประมาณรายจ่ายประจำป ี

งบกลาง 

งบนอกงบประมาณ 
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บทท่ี 3 
หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภยั 

3.1 วงจรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  
 วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นแนวทางการจัดการสาธารณภัยท่ีอธิบายให้เห็นถึง
ลักษณะวงจร เพื่อรับมือกับภัยซึ่งมีลักษณะการเกิดท่ียากแก่การคาดการณ์ผลท่ีเกิดข้ึน ซึ่งอาจมีรูปแบบการเกิด 
ไมซ้่ำเดิม และไม่จำเป็นต้องเป็นลำดับก่อนหลังเสมอไป (Non Linear) จึงต้องมกีารดำเนินการในลักษณะเป็นวงรอบ 
(Closed Loop) อย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถแยกส่วนเฉพาะในแต่ละกระบวนการ ดังนั้น การจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยจึงเป็นการจัดการสาธารณภัยแบบองค์รวม (Holistic Approach) เพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน 
ตั้งแต่การป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การเผชิญเหตุ และบรรเทาทุกข์ ตลอดจนการฟื้นฟู 
ซึ่งการดำเนินการในแตล่ะห้วงเวลาการเกิดสาธารณภัยอาจมีความคาบเกี่ยวกัน (Over lap) รวมท้ังระยะเวลา
ในการดำเนินการข้ึนอยู่กับความรุนแรงของภัยเป็นสำคญั ดังแผนภาพที่ 3-1 

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

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

เพือ่ความปลอดภยัอยา่งยั่งยืน (Resilience) 
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3.2 กลไกการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
ในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย                

ใน อบต.หินโคน จะมีองค์กรท่ีเก่ียวข้องในการอำนวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติตั้งแต่
ระดับประเทศ ซึ่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หินโคน ต้องมีการเชื่อมโยง                   
และรับนโยบายแผนงานแนวทางมาดำเนินการ รวมท้ังการประสานกับหน่วยงานบริหารจัดการสาธารณภัย              
ในระดับอำเภอ และระดับจังหวัดด้วย 

3.2.1  ระดับนโยบาย 
  (1) คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.)  
   มีหน้าท่ีกำหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการพัฒนาระบบ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพ    
โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าท่ีตามท่ีระบุในมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน         
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

 (2) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.)   
  มีหน้าท่ีเสนอนโยบายเก่ียวกับการป้องกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ
และประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าท่ีตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 

 (3) คณะกรรมการบริหารระบบการเตอืนภัยพิบัติแห่งชาติ (กภช.)  
  มีหน้าท่ีเสนอ และจัดทำมาตรการ แนวทาง นโยบาย แผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติ
แห่งชาติ แผนงาน และโครงการในการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาต ิเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงาน
ของหน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าท่ีตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

3.2.2 ระดับปฏิบัติ 
  กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระดับปฏิบัติเป็นศูนย์กลางในการอำนวยการและการประสานการ

ปฏิบัติของหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายใต้แนวคิด 
“ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) )” โดยเรียกชื่อว่า กองบัญชาการป้องกัน        
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ/กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ มีหน้าท่ี            
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยด้วยการบังคับบัญชา อำนวยการ ควบคุม กำกับ และประสานการ
ปฏิบัติ ระหว่างภาคส่วนตั้งแต่ภาวะปกติจนถึงเมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัย โดยจะต้องมีการกำหนด
โครงสร้าง อำนาจหน้าท่ี และมอบหมายเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานในภารกิจหน้าท่ีต่าง ๆ และต้องมีการจัดทำ     
แนวปฏิบัติหรือคู่มือการปฏิบัติงานตามข้ันตอนในแต่ละระดับการปฏิบัติการ (Level of Activation) รวมท้ัง 
ต้องจัดให้มีสถานท่ี และสิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities) สำหรับการปฏิบัติงาน โดยเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะ
เกิดสาธารณภัยข้ึนกลไกดังกล่าวจะปรับเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินโดยการจัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์” ข้ึน ซึ่งแนวทางปฏิบัตใินการจัดตั้งองค์กรปฏิบัตกิารจัดการในภาวะฉุกเฉินจะกลา่วต่อไปในบทท่ี 5 
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 (1) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 
  ทำหน้าท่ีบังคับบัญชา อำนวยการ ควบคุม กำกับ ดูแลและประสานการปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3)      
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ ง (ระดับ 4)                 
มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รบัมอบหมาย เป็นผู้ควบคุมสั่งการ และบัญชาการ 
 (2) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
 ทำหน้าท่ีประสานงาน บูรณาการข้อมูล และการปฏิบัติการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ท้ังใน
ส่วนของสรรพกำลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา         
สาธารณภัยท้ังระบบในภาวะปกติ และในภาวะใกล้เกิดภัย ทำหน้าท่ีเตรียมการเผชิญเหตุ ติดตาม และเฝ้าระวัง
สถานการณ์ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัยพร้อมท้ังรายงาน        
และเสนอความเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับ
การจัดการสาธารณภัยเพื่อตัดสินใจในการรับมือ โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย              
เป็นผู้อำนวยการกลาง  
 (3)  กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
   ทำหน้าท่ีอำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในพื้นท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัด เป็นผู้อำนวยการ       
รองผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรอง
ผู้อำนวยการ ท้ังนี้ ให้มีการจัดประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
 (4)  กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 
   ทำหน้ าท่ีอำนวยการ ควบคุม สนั บสนุน ประสานการปฏิบั ติ ในการป้ องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทำแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย 
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมท้ังดำเนินการสนับสนุน 
การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นท่ีรับผิดชอบ
โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการเป็นผู้รับผิดชอบ มีอำนาจหน้าท่ีและแนวทางปฏิบัติ
ตามหมวด 3 แหง่พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ท้ังนี้ องค์ประกอบและอำนาจหน้าท่ี       
ให้เป็นไปตามท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด 
  (5)  กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขต (กอปภ.สนข.)  
   ทำหน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน  
และมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ของกรุงเทพมหานคร รวมท้ังภาคเอกชนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีร่วมปฏิบัติงานในกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยสำนักงานเขต 
 (6) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (กอปภ.อ.) 
 ทำหน้าท่ีอำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                 
ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอำเภอ/ผู้อำนวยการอำเภอ เป็นผู้อำนวยการ      
ท้ังนี ้ให้มีการจัดประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
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 (7) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัเมอืงพทัยา (กอปภ.เมอืงพทัยา) 
   ทำหน้าท่ีอำนวยการ ควบคุม ปฏิบติัการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจ้งเตือนภัย
เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน พร้อมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเมืองพัทยา  
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอ  รวมถึงมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมท้ัง 
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งมีพื้นท่ีติดต่อหรือใกล้เคียง  
หรือเขตพื้นท่ีอื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา/ผู้อำนวยการเมืองพัทยา เป็นผู้อำนวยการ ท้ังนี้ ให้มีการ
จัดประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมอืงพัทยา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 (8) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.) 
   ทำหน้าท่ีอำนวยการ ควบคุม ปฏิบติัการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจง้เตือนภัย
เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน พร้อมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล 
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอ รวมถึงมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมท้ัง 
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งมีพื้นท่ีติดต่อหรือใกล้เคียง  
หรือเขตพื้นท่ีอื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเทศมนตรี/ผู้อำนวยการเทศบาล เป็นผู้อำนวยการ  ท้ังนี้ ให้มีการจัด
ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
  (9)  กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล (กอปภ.อบต.) 
 ทำหน้าท่ีอำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจ้งเตือนภัย
เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน พร้อมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลให้สอดคล้องกับแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอ รวมถึงมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย 
พร้อมท้ังสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งมีพื้นท่ีติดต่อหรือใกล้เคียง 
หรือเขตพื้นท่ีอื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/ผู้อำนวยการองค์การบริหาร        
ส่วนตำบลเป็นผู้อำนวยการ ท้ังนี้ ให้มีการจัดประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การ
บริหารส่วนตำบล อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีองค์ประกอบ ดงันี ้
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กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนิโคน 
ประกอบด้วย 
1. นายก อบต.หินโคน ผู้อำนวยการ 
2. ปลัด อบต.หินโคน รองผู้อำนวยการ 
3. ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ 
4. ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ 
5. ผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการฯ กรรมการ 
6. เจ้าหน้าท่ี/พนักงานจ้าง กรรมการ 
7. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน กรรมการ 
8. ผู้แทนหน่วยงานของรัฐท่ีนายอำเภอเห็นสมควรแตง่ตัง้ กรรมการ 
9. ผู้แทนสถานศึกษาท่ีนายกอบต. เห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการ กรรมการ 
10. ผู้แทนองค์การสาธารณกศุลในพื้นท่ี ท่ีนายก อบต.เห็นสมควรแต่งตัง้ กรรมการ 
12. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการและเลขานุการ 
 

หมายเหตุ อาจปรบัเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ตามที่นายอำเภอเหน็สมควร 
 

 

อำนาจหน้าที่ 
1.  จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และแผน    

ท่ีเก่ียวข้องเพื่ออำนวยการ ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

2.  กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย เช่น จัดให้มี
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปน็ตน้  

3. จัดตั้งทีมเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัย และแจ้งเตือนภัยเมื่อเกิด   
หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นท่ี และให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉนท้องถ่ิน เพื่อควบคุม         
และบัญชาการ การเผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นท่ี 

4. รวบรวม จัดทำคลังขอ้มูลทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฐานข้อมูลความเสี่ยงภัย
ในพื้นท่ีอปท. 

5.  ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย 
6. สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นท่ีหรือพื้นท่ี

ใกล้เคยีงเมื่อได้รับการร้องขอ 

 

 
 



 

แผนปฏิบัติการในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หินโคน พ.ศ. 2564-2570  
 

 

 

 
แผนภาพท่ี 3-2   กลไกการจดัการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

3.3 บทบาท หน้าที่ และแนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับ อปท. 
3.3.1 การปฏิบัติร่วมกับอำเภอและจังหวัด 

(1) จัดเจ้าหน้าท่ีประสานอำเภอและจังหวัด ในช่วงระยะขณะเกิดภัย พร้อมท้ังรายงานสถานการณ์    
สาธารณภัยท่ีเกดิข้ึนตามข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ 

(2) กรณีสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรงให้ประสานขอกำลังสนับสนุนจากกองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/จังหวัด ตามลำดับ 

3.3.2 การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้างเคียง 
(1) เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นท่ีของ อบต.หินโคนและสาธารณภัยมีความรุนแรงขยายเป็น          

วงกว้าง ให้ผู้อำนวยการท้องถ่ิน อบต.หินโคน รายงานผู้อำนวยการอำเภอ พร้อมท้ังประสานกองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หินโคน ซึ่งมีพื้นท่ีติดต่อหรือใกล้เคียง) ให้สนับสนุนการป้องกัน        
และบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 

(2 ) เมื่ อ เกิด สาธารณ ภั ย ข้ึน ใน เขตพื้ น ท่ี ขอ งเทศบาลจั กราชและ  อบต .พื้ น ท่ี ข้ าง เคีย ง                             
ให้ผู้อำนวยการท้องถ่ิน อบต.หินโคน ให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน เพื่อเป็น
การบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน 
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3.3.3 การปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ 
ในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารนั้น จะต้องมี     

การประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอำนวยการป้องกัน          
และบรรเทาสาธารณภัย อบต.หินโคน และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน ท้ังนี้ ฝ่ายทหารอาจพิจารณาจัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานหรือศูนย์ปฏิบัติงานร่วมระหว่างพลเรือนกับทหาร ข้ึนอยู่กับระดับของหน่วยและสถานการณ์
สาธารณภัยนั้นๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม 
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นครราชสีมา พ.ศ.2564 และข้อตกลงว่าด้วยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ระหว่างผู้อำนวยการจังหวัดกับหน่วยงานทหารในพื้นท่ี ท้ังนี้รายละเอียดการแบ่งมอบ
พื้นท่ีในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของหน่วยทหาร 

3.3.4 การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล 
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หินโคน เป็นศูนย์กลางในการประสาน       

การปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงาน สั่งการ รายงาน การปฏิบัติ      
และสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้อย่างต่อเนือ่ง รวดเร็ว และเชื่อถือได ้โดยมีแนวทางปฏิบติั ดังนี ้

(1) จัดเจ้าหน้าท่ีประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.หินโคน (กรณีเกิดสาธารณภัย)     
เพื่อร่วมปฏิบัตกิารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ 

(2) จัดทำแผนประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล และให้องค์การสาธารณกุศล ในจังหวัด       
จัดเจ้าหน้าท่ีประสานงานกับ อบต.หินโคน ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์และบุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติภารกิจได ้

(3) อบต.หินโคนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ร่วมกับองค์การสาธารณกุศลจัดทำ
แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจ้าหน้าท่ี อุปกรณ์ และเครื่องมือ เพื่อการปฏิบัติงานขององค์กร
ปฏิบตัิในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ 

(4) กรณีท่ีเมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน ถ้าองค์การสาธารณกุศลไปถึงพื้นท่ีประสบภัยก่อน เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ ให้ก้ันเขตพื้นท่ีอันตรายและกันไม่ให้ผู้ท่ีไม่เกีย่วข้องเข้าไปยังพื้นทีอ่ันตราย พร้อมท้ังแจ้งหน่วยงาน
หรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโดยทันที เพื่อดำเนินการควบคุมสถานการณ์สาธารณภัย 

(5) กรณีท่ีได้รับการประสานจาก   หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เช่น ตำรวจ เทศบาล เป็นต้น                
ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วออกไปยังท่ีเกิดเหตุ และให้รายงานตัวท่ีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน                
หรือผู้อำนวยการท้องถ่ิน เพื่อรับมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ 

(6) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ให้องค์การสาธารณกุศล องค์กรเอกชน ช่วยเหลือ เจ้าหน้าท่ี        
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีเกิดเหตุ และพื้นท่ีรองรับการอพยพ ประสาน
หน่วยแพทย์และพยาบาล อีกท้ังให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมท้ังลำเลียง
ผู้ได้รบับาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล โรงพยาบาลประจำอำเภอ รวมท้ังอพยพชว่ยเหลือ   
ผู้ประสบสาธารณภัยไปยังท่ีปลอดภัยหรือพื้นทีร่องรับการอพยพ 

ตารางที่ 3-1 : รายนามภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกศุลในพืน้ที ่(ระบช่ืุอ อปท.) 
ลำดับที่ รายนามภาคประชาสังคม 

และองคก์ารสาธารณกุศล 
โทรศัพท์/โทรสาร รายช่ือผู้ประสานงาน 

๑. 
 
 
 
 

มูลนิธิสว่างเมตตา และหนว่ยกู้ภัย ฮุก 31 
จุดอำเภอจักราช 

085-4801669 
(1669) 

นายอธิวากร 
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3.4 ขอบเขตสาธารณภัย 
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง่ชาติฉบับนี้ ให้เปน็ไปตามความหมาย 

“สาธารณภัย” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ดังนี ้
“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ำ                     

การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ                   
มีผู้ทำให้ เกิดข้ึน อุบั ติ เหตุ  หรือเหตุอื่นใด ซึ่ งก่อให้ เกิดอันตรายแก่ ชีวิต ร่างกายของประชาชน                  
หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และ
การก่อวินาศกรรมด้วย” 

3.5 ระดับการจัดการสาธารณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัยแบ่งเป็น 4 ระดับ ท้ังนี้  ข้ึนกับพื้นท่ี ประชากร ความซับซ้อน หรือ

ความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ตลอดจนศักยภาพด้านทรัพยากร ท่ีผู้มีอำนาจตามกฎหมายใช้ดุลย
พินิจในการตัดสินใจเก่ียวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก ดังนี ้

ระดับ การจัดการ ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย 
1 สาธารณภยัขนาดเล็ก ผู้อำนวยการอำเภอ ผูอ้ำนวยการท้องถิ่น และ/หรือ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม และสั่งการ 
2 สาธารณภยัขนาดกลาง ผู้อำนวยการจังหวัด หรอืผูอ้ำนวยการกรุงเทพมหานคร  

ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ 
3 สาธารณภยัขนาดใหญ่  ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง่ชาติ   

ควบคุม  สั่งการ และบัญชาการ 
4 สาธารณภยัร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรฐัมนตรีมอบหมาย  

ควบคุม  สั่งการ และบัญชาการ 
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นท่ี อบต.หินโคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 

ในฐานะผู้อำนวยการท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 20 จะ
เข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นท่ีโดยเรว็เป็นลำดบัแรก มีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับ
ดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร รวมท้ังติดตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ประเมินโอกาสการ
ขยายความรุนแรงของภัย เพื่อรายงานนายอำเภอ ให้ เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาประกาศ             
หรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัยขนาดเล็กเป็นสาธารณภัยขนาดกลางต่อไป 
 
3.6 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายหลักในการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยของประเทศ โดยมีกฎหมาย/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คำสั่งอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องสนับสนุนการจัดการ       
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้ 
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3.6.1 กฎหมายหลัก 

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และอนุบัญญัติท่ีเก่ียวข้อง รวม 9 ฉบับ 
ได้แก่ 

(1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการบำบัดภยันตราย
จากสาธารณภัย พ.ศ. 2554 

(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับการออกหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัย 

หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์ หรือบริการอื่นใด พ.ศ. 2552 
(5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2554 
(6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(7) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร     

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
(8) ประกาศกรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องแบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัย 
(9) ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่าย         

เงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัตกิรณีฉุกเฉิน 
 3.6.2 กฎหมาย/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คำสัง่ ที่สำคัญเพื่อการสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย   
  (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม         
และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง ได้แก ่
 (1.1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2538 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม  
 (1.2) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานด้านสาธารณูปโภค พ.ศ. 2540  
 (1.3) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย พ.ศ. 2542 
 (1.4) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. 
2547 
 (1.5) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2561  
  (1.6) ระเบยีบสำนักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัตแิห่งชาต ิพ.ศ. 2552 
และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม  
  (1.7) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม   
    (1.8) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ พ.ศ. 
2541  
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  (2)  ระเบียบกระทรวงการคลังที่เกีย่วข้อง ได้แก่ 
  (2.1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 
       - หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 
  (2.2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยใน
ต่างประเทศ พ.ศ. 2562 
  (2.3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ในการรักษาความม่ันคงของประเทศ พ.ศ. 2562 
    (2.4) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อการป้องกันและขจัด
ภาวะมลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. 2527  

   

  (3) พระราชบัญญัติ/ ระเบียบ ประกาศ/ คำสั่งอื่นๆ  
  (3.1) พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 
  (3.2) พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
  (3.3) พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 
  (3.4) พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. 2499 
  (3.5) พระราชบัญญติัลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 
 (3.6) พระราชบญัญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 
 (3.7) พระราชบญัญตัิสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ
หรือการปฏิบัติตามหนา้ท่ีมนุษยธรรม พ.ศ. 2543 
 (3.8) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 
 (3.9) พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542 
 (3.10) พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการงาน พ.ศ. 2554 
 (3.11) พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการ ผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุ
ปฏิบติัราชการ พ.ศ. 2546 
 (3.12) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 
 (3.13) พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 
 (3.14) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 
 (3.15) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 (3.16) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
 (3.17) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
 (3.18) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา้ พ.ศ. 2535 
 (3.19) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
 (3.20) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
 (3.21) พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 
 (3.22) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 
2490 
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 (3.23) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 
 (3.24) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
 (3.25) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 (3.26) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
 (3.27) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
 (3.28) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 
 (3.29) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 
 (3.30) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 
 (3.31) พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 
 (3.32) พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. 2560 
 (3.33) พระราชบัญญัติการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. 2550 
 (3.34) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 (3.35) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
 (3.36) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
 (3.37) พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
 (3.38) พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 
 (3.39) พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2535 
 (3.40) พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 
 (3.41) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485 
 (3.42) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
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บทที่ 4 
การปฏิบัติก่อนเกิดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการลดโอกาสของความรุนแรง     

และผลกระทบท่ีเกิดจากสาธารณภัยได้ด้วยการประเมินความเสี่ยง เพื่อนำมากำหนดนโยบาย แผน และมาตรการ       
เพื่อแก้ไขต้นเหตุของปัญหาในการลดความเสี่ยงท่ีเกิดแก่ชุมชนและสังคม โดยการมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงท่ีมีอยู่เดิม   
และป้องกันไม่ให้เกิดความเสี ่ยงใหม่ด้วยการลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ทำให้เกิดความเปราะบาง        
และเพิ่มศักยภาพในการจัดการให้สังคมมีความพร้อมในการเผชิญเหตุ และฟื้นฟูให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม    
อันนำไปสู่การรู้รับ - ปรับตวั - ฟื้นเร็วท่ัว - อย่างยั่งยืน (Resilience)  

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถงึ โอกาสทีส่าธารณภัยทำให้เกดิการสูญเสียต่อชีวิต 
ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่และภาคบริการต่างๆในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต  
ซึ่งสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับความเสี่ยง ได้แก่ ภัยความล่อแหลม 
ความเปราะบางและศักยภาพ ดังนี ้

 
ความเสี่ยง  (Risk) = 

 
 

 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง, การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการกำหนด
ลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยท่ีเกิดข้ึนและประเมินสภาวะการเปิดรับต่อ
ความเสี่ยง (exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity) ในการรับมือของชุมชน   
ท่ีอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การดำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการ
เกิดผลกระทบจากภัยในพื้นท่ีหนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ 
   ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดจากธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษย์ท่ีอาจนำมา
ซึ่งความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การท่ีผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่างๆ 
หรือองค์ประกอบใดๆ มีท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงและอาจได้รับความเสียหาย 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ท่ีทำให้ชุมชนหรือสังคม
ขาดความสามารถในการปกป้องตนเอง ทำให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟื้นฟูได้อย่าง
รวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิดสาธารณภัย 
และอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ผลกระทบของภัยมีความรนุแรงมากข้ึน 

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถท่ีจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือความสามารถ     
ท่ีอาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากข้ึน 

 
 
 
 

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

        ศักยภาพ (Capacity) 
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4.1 แนวคิดการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในแต่ละประเทศไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้  

โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เนื่องจากสาธารณภัยเป็นเรื่องของคนทุกคน  
จึงจำเป็นต้องมกีารกำหนดแนวทางให้ดำเนินการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยร่วมกันทุกภาคส่วนของประเทศ 
ท้ังนี้ ระดับสากลและระดับภูมิภาคได้มีการจัดทำกรอบการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการลดความเสี่ยง   
จากสาธารณภัยให้เกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผล และได้มีการยอมรับแนวคิดในการปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย หรือ Disaster Risk Reduction: DRR ข้ึน เพื่ อให้ เข้าใจความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
เสริมสร้างศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ลงทุนด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อให้มี
ภูมิคุ้มกันในการพร้อมรับมือและฟื้นคืนกลับได้อย่างรวดเร็ว รวมท้ังพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมพร้อมในการ
เผชิญเหตุสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ และการฟื้นสภาพและซ่อมสร้างให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
ในช่วงการฟื้นฟู 
4.2 เป้าประสงค์ 

4.2.1 เพื่อจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน โดยการลดความเปราะบาง และความล่อแหลม พร้อมท้ังการ
เพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมพร้อมรบักับสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 

4.2.2 เพื่อให้มีมาตรการ ให้ทุกภาคส่วนลดความเสี่ยงท่ีมอียู่เดิมและป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหม่ 

4.3 กลยุทธ์การมุ่งเน้นการลดความเสีย่งจากสาธารณภัย 
 
    

 
(1) แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสีย่งจากสาธารณภัยในพื้นที่ 

อบต.หินโคน มีแนวทางการปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี ้
 (1.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกระบวนการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย  

(1) จัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัย เช่น ฐานข้อมูลสถิติ        
สาธารณภัย ฐานข้อมูลผู้ประสบภัย ฐานข้อมูลเจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัคร ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และฐานข้อมลูอื่นๆ 
ท่ีจำเป็นเพื่อให้พร้อมเรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน และมีการเชื่อมโยงข้อมูลทุกภาคส่วนในทุกระดับ
โดยกำหนดให้มีข้อตกลงระหว่างหน่วยงานในการขอใช้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยงจาก     
สาธารณภัยร่วมกัน เพื่อให้ได้แผนท่ีความเสี่ยง (Risk Map) ท้ังนี้ ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเชิงสถิติเพื่อการ
ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างสม่ำเสมอ  

(1.2) วิเคราะห์ความเสี่ยงโดยสร้างฉากทัศน์/สถานการณ์สมมุติ (Scenario - base risk assessment) 
เป็นการใช้สถานการณห์รือสถิติของภัยท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต เพื่อค้นหาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต (Future 
Risk Scenario) หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
พื้นท่ีนำความรู้และแนวทางปฏิบัติจากภูมิปัญญาท้องถ่ินมาปรับใช้ร่วมกับความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ ผนวกกับปัจจัย       
ท่ีเก่ียวข้องกับความเสี่ยงในทุกมิติ (Inclusive DRR)    
 (2) แนวทางปฏิบัติในการใช้ผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผน 

 อบต.หินโคน วางแผนเพื่อป้องกันความเสี่ยง แก้ไขปัญหาความเปราะบาง และความล่อแหลม                   
การเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในทุกระดับ โดยนำผลการประเมิน
ความเสี่ยงมาเป็นแนวทางในการกำหนดแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยจากทุกหน่วยงาน    
มาใช้ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามภัยประเภทต่างๆ เพื่อจัดลำดับความสำคัญและจัดสรรทรัพยากร 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมให้มกีารประเมนิความเสีย่งจากสาธารณภัยระดบัท้องถ่ิน 
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รวมถึงการสร้างนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยบรรจุในแผนปฏิบัติการ      
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี ้

ตารางที่ 4-1 : แผนงาน/โครงการในการลดความเส่ียงจากสาธารณภยั 
 

ประเภทของภยั 

พื้นที่และระดบัความเสี่ยง 
แนวทางการลดความ
เส่ียงจากสาธารณภัย 

 แผนงาน/
โครงการในการลด

ความเส่ียงจาก   
สาธารณภัย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่ง
งบประมาณ ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต่ำ 

อุทกภัย            
 

ม. .4.
ม. .....   
ม. ..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ม. .3.. 
ม. .....   
ม. ..... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ม. ..... 
ม. .....   
ม. ..... 
 
 
 

 

1. จัดทำฐานข้อมูลสถิติ  
เพื่อนำมาวิเคราะห์พื้นท่ี
เสี่ยงภัย 

2. สร้างระบบการแจ้งเตือน
ภัยให้มีประสิทธิภาพ 

 
 
3 . วิ เคราะห์ ปั จจั ยเสี่ ยง      

และสาเหตุของการเกิดภัย 
4. ประเมินความเสี่ยงภัย

จากอุ ทกภั ยและดิ น
โค ล น ถล่ ม โด ย ก าร
ประเมินภัยและความ
ล่อแหลมเพื่อประเมิน
โอกาสหรือความเป็น   
ไปได้ ท่ีจะเกิดอุทกภัย
แ ล ะ ดิ น โค ล น ถ ล่ ม 
รวม ท้ั งศึ กษ าวิ ธี ล ด
ผลกระทบ เพื่ อนำไป
กำหนดมาตรการท่ี
เหมาะสมในการบริหาร
จัดการภัยจากอุทกภัย
และดินโคลนถล่ม 

ใช้โครงสรา้ง 
1. โครงการขุดลอก   
ลำน้ำสาธารณะ      
และการขุดสระกักเก็บ
น้ำเพื่อปอ้งกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภยั 
2. การสร้างอ่างเก็บ
กักนำ้ และสรา้ง
ระบบระบายน้ำ 
3. ปลูกไม้คลุมหน้า
ดิน กันดินพังทลาย  
4. โครงการก่อสร้าง
ฝาย/เขื่อนป้องกัน
ตลิ่งริมแม่น้ำ 
5. โครงการขุดเจาะ    
บ่อบาดาล 
6. โครงการรณรงค ์  
ปลูกป่า/หญ้าแฝก 
ฯลฯ 
ไม่ใช้โครงสร้าง 
1. การฝึกอบรมให้
ความรูใ้นการ
ชว่ยเหลอืตนเองเมือ่
เกิดอุทกภัย 
2. โครงการด้าน
การจัดทำขอ้มูล
สถิติภัย 

   3. โครงการด้าน
การพัฒนาระบบ

1. อปท. 
2. อำเภอ 
2. จังหวัด 
3.หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1. 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจำปี 

2.
งบประมาณ
อ่ืน 
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ประเภทของภยั 

พื้นที่และระดบัความเสี่ยง 
แนวทางการลดความ
เส่ียงจากสาธารณภัย 

 แผนงาน/
โครงการในการลด

ความเส่ียงจาก   
สาธารณภัย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่ง
งบประมาณ ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต่ำ 

การแจ้งเตือนภัย 
ภัยจากการ
คมนาคมและ
ขนส่ง 

ม. ..1.. 
ม. .....   
ม. ..... 
 

 
 

 

ม. ..9. 
ม. .....   
ม. ..... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
            

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

 

1. การกำหนดจุดเสี่ยงของ
การเกิดอุบัติ เหตุทาง
ถนน 

2. วิ เคราะห์ ปั จจั ยเสี่ ยง      
และสาเหตุของการเกิดภัย 

 

ใช้โครงสรา้ง  
1. โครงการ
ปรับปรุงถนน 
2. โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
ไม่ใช้โครงสร้าง   
1.โครงการอบรม
ให้ความรู้ วินัย
จราจรแก่ประชาชน 
นักเรียน นักศึกษา 
2. โครงการณรงค์      
การสวมหมวก
นิรภัย/คาดเข็มขัด
นิรภัย 
3. ส่งเสริม
มาตราการตรวจจับ 
กวดขันวินัยจราจร 
4. กิจกรรมประชุม
หน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพือ่รว่ม
วิเคราะห์จุดเสี่ยง 
5. กิจกรรมประชุม
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพือ่รว่ม
วิเคราะห์ปัจจัย
เสี่ยง และสาเหตุ
ของการเกิดภัย 
6. กิจกรรมประชุม
ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เก่ียวข้องเพื่อจัดทำ
แผนท่ีเสี่ยงภัยระบุ
เส้ น ท า ง ท่ี เ กิ ด
อุบัติเหตุซ้ำซาก  
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ประเภทของภยั 

พื้นที่และระดบัความเสี่ยง 
แนวทางการลดความ
เส่ียงจากสาธารณภัย 

 แผนงาน/
โครงการในการลด

ความเส่ียงจาก   
สาธารณภัย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่ง
งบประมาณ ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต่ำ 

ฯลฯ 
อัคคีภัย ม.1-11. 

ม. .....   
ม. ..... 
 
 

 

ม. ..... 
ม. .....   
ม. ..... 
 
 

 

ม. ..... 
ม. .....   
ม. ..... 
 
 

 

1. จัดทำฐานข้อมูลสถิต ิ
เพื่อนำมาวเิคราะห์พื้นท่ี
เสี่ยงภัย 
2. วิเคราะห์ปัจจยัเสีย่ง 
และสาเหตุของการเกิดภัย 

1. จัดตัง้ศูนย์
เตรียมความพร้อม
ป้องกันภัยชุมชน
จากภยัอุทกภัย 
วาตภัยและอัคคีภัย 
2. โครงการด้าน
การจัดทำข้อมูล
สถิติภัยฯลฯ 
 

1. อปท. 
2. อำเภอ 
2. จังหวัด 
3.หน่วยงาน
ท่ีเกีย่วข้อง 
 

1. 
งบประมาณ
รายจา่ย
ประจำปี 
2.
งบประมาณ
อ่ืน 
 

ภัยแล้ง ม.1-11. 
ม. .....   
ม. ..... 
 
 

 

ม. ..... 
ม. .....   
ม. ..... 
 
 

 

ม. ..... 
ม. .....   
ม. ..... 
 
 

 

1. จัดทำฐานข้อมูลสถิติ 
เพื่อนำมาวเิคราะห์พื้นท่ี
เสี่ยงภัย 
2. วิเคราะห์ปัจจยัเสีย่ง 
และสาเหตุของการเกิดภัย 

ใช้โครงสรา้ง 
1. โครงการขุดลอก
ลำน้ำสาธารณะ และ
การขุดสระกักเก็บน้ำ
เพื่อปอ้งกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย 
2. การสร้างอ่างเก็บ
กักน้ำ และสร้าง
ระบบระบายน้ำ 
3. โครงการก่อสร้าง
ฝาย/เข่ือนป้องกัน
ตลิ่งริมแม่น้ำ 
4. โครงการขุดเจาะ    
บ่อบาดาล 

ฯลฯ 
ไม่ใช้โครงสร้าง 
1. โครงการด้าน
การจัดทำข้อมูล
สถิตภิัย 

   2. โครงการด้าน
การพัฒนาระบบ
การแจ้งเตือนภัย 

ฯลฯ 

1. อปท. 
2. อำเภอ 
2. จังหวัด 
3.หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 

1. 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจำปี 
2.
งบประมาณ
อ่ืน 
 

ฯลฯ        
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 (3) แนวทางปฏิบัติในการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย           
เพื่อนำไปสูก่ารปฏิบัติ 

 อบต.หินโคนได้กำหนดให้มีสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย               
เพื่อนำไปสู่การปฏิบัต ิดังนี ้
    (3.1) สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนและทุกภาคส่วนได้รับทราบความเสี่ยงของพื้นท่ี
ตนเอง เพื่อให้มีความตระหนัก เข้าใจความเสี่ยงในพื้นท่ีรู้เท่าทันภัย และเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย      
ในการวางแผนและการลงทุนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยการสนับสนุนให้สื่อประชาสัมพันธ์     
ทุกแขนงมีบทบาทในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน เช่น 
การใช้ถนนอย่างปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน การเตรียมการในการรับมอื สาธารณภยั โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสื่อประชาสัมพันธ์ท่ีสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือ 
อินเตอร์เน็ต 
     (3.2) จัดทำ ปรับปรุง และพัฒนาคู่มอืการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk 
Assessment Guideline) โดยให้หน่วยงานภาคในระดับท้องถ่ิน ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยร่วมกับ     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่างๆ ได้รับรู้ความเสี่ยงของพื้นท่ี  
    (3.3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          
ทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครต่างๆ มีส่วนร่วมในการรณรงค์
ในเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

 
 

 
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมุ่งเน้นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหม่และลดความเสี่ยงท่ีมี

อยู่เดิมด้วยมาตรการและวิธีการท่ีหลากหลายในการป้องกันและลดความล่อแหลม เปราะบาง และเพิ่มศักยภาพ         
ในการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ รวมท้ังฟื้นฟูให้กลับคืนสภาพได้อย่างรวดเร็วและดีข้ึนกว่าเดิม      
โดยพิจารณาเลือกใช้วิธีการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้

(1) แนวทางปฏิบัติในการหลกีเลีย่งความเสีย่ง (Risk Avoidance) เช่น 
   (1.1) ย้ าย ท่ีตั้ งชุ มชน หมู่บ้ านและอาคารสถาน ท่ีออกนอกพื้ น ท่ี เสี่ ย งต่อการเกิด 
สาธารณภัย หรือการออกแบบโครงสร้างและใช้วัสดุในการก่อสร้างท่ีมีความคงทนและปลอดภัย 
   (1.2) กำหนด/จัดทำโซนนิง่ เพื่อวางแผนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
   (1.3) จัดทำผังเมือง โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงจากสาธารณภัย    
และมีการบังคับใช้อยา่งเคร่งครัด พร้อมท้ังจัดทำกฎระเบียบมาตรฐานด้านความปลอดภัยในชุมชนท่ีอยู่อาศัย 
  (2) แนวทางปฏิบัติในการป้องกนัและลดผลกระทบจากความเสีย่ง (Risk Prevention and Mitigation)  
 ดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบ โดยดำเนินการท้ังท่ีใช้โครงสร้าง และไม่ใช้โครงสร้าง    
เพื่อขจัดหรือลดโอกาสท่ีสาธารณภัยจะสร้างผลกระทบต่อบุคคล ชุมชนหรือสังคม เพื่อเตรียมการด้าน
ทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์สาธารณภัยท่ีอาจเกิดข้ึน ท้ังการป้องกัน 
บรรเทาและระงับภยัให้มีความพร้อมท่ีจะเผชิญสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  
 
 
 
 

กลยุทธ์ที ่2 พฒันามาตรการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
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 (2.1) มาตราการเชิงใช้โครงสร้าง 
   การป้องกันและลดผลกระทบโดยใช้โครงสร้าง หมายถึง การใช้สิ่งก่อสร้างท่ีมนุษย์สร้างข้ึน 
เช่น อาคาร เข่ือน กำแพง อ่างเก็บน้ำ ฝาย เหมือง เส้นทางคมนาคมเพื่อส่งกำลังบำรุง ป้ายสัญญาณ ฯลฯ   
เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีว่าควรใช้การป้องกัน
แบบใดจึงจะเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเสี่ยงภัยนัน้ๆ ประกอบด้วย 
     (1) จัดหาพื้นท่ีรองรับน้ำและกักเก็บน้ำ เช่น อ่างเก็บน้ำ เข่ือน สระน้ำ ทำนบ เหมือง 
ฝาย รวมท้ังการขุดลอกคูคลอง แหล่งน้ำสาธารณะท่ีตื้นเขิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง     
และการระบายในฤดูฝน  
     (2) ก่อสร้างกำแพง ผนัง หรือรอดักตะกอน เพื่อป้องกันการเอ่อล้นหรือสูญเสียพื้นดิน    
จากการกัดเซาะชายฝั่งของทะเลและแม่น้ำ 
    (3) เสริมความแข็งแรงของโครงสร้างบ้าน อาคาร ให้สามารถตา้นทานแรงจากลมพายุ 
     (4) กรณีการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างในพื้นท่ีเสี่ยงภยัตอ้งให้มีความมัน่คงแข็งแรง
และมีระบบความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้อาคาร ท้ังนี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม รวมท้ังข้อกำหนดและกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 
     (5) ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเพื่อการส่งกำลังบำรงุ หรือเสน้ทางไปสถานท่ีหลบภัยให้ใช้
การได้ตลอดเวลา 
  (2.2) มาตราการที่ไม่ใช้โครงสรา้ง 
   การป้องกันและลดผลกระทบโดยไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการดำเนินการเพื่อช่วยทำให้     
การดำเนินงานในการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  เช่น การใช้มาตรการด้าน
กฎหมายควบคุมมาตรฐานการก่อสร้าง การจัดสรรการใช้ประโยชน์ท่ีดิน การอบรมวิศวกรในการก่อสร้าง   

(1) กําหนดเขตพื้นท่ีและจัดกลุ่มท่ีตั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อหลีกเลี่ยง
พื้นท่ีเสี่ยงภัย เช่น การวางแผนการใช้ท่ีดิน การจัดทำแผนท่ีเสี่ยงภัย การกําหนดมาตรฐาน ความปลอดภัยของ
กิจกรรมต่าง ๆ การกำหนดโซนนิง่ เป็นต้น 

(2) เสริมสร้างความแข็งแรงของตลิ่ง ปลูกต้นไม้ ไม้พุ่ม หญ้าแฝก ป้องกันชุมชนริมนํ้า  
(3) ปรับแผนการเกษตรเพื่อกระจายความเสี่ยง เช่น ปลูกป่าต้นไม้ ปลูกไม้คลุมหน้าดิน  

กันดินพังทลาย ทำแนวปลูกแบบขวาง แนะนำพันธุ์พืชท่ีทนต่อแมลงศัตรูพืชและความแห้งแล้ง รวมถึงส่งเสริม
การปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและสภาพภูมอิากาศ เป็นต้น  

(4) ออกมาตรการท่ีจำเป็นในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
(5) บังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีกับหน่วยงานภาครัฐ    

ในการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องแก่ประชาชนเก่ียวกับ สาธารณภัยต่างๆ       
ท่ีเกิดจากการกระทำของประชาชนเอง เช่น การเผาตอซังขา้ว การเผาใบอ้อย เป็นต้น 
    อบต.หินโคนได้นำแนวคิดการลดความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการสาธารณภัย ภายใต้
การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยต่างๆ ของ อปท. โดยได้จัดทำโครงการ/มาตราการ/แผนงาน 
และแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากทุกหน่วยงานมาใช้ในการป้องกันและลดผลกระทบ  ตามภัย
ประเภทต่างๆ และบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  (3) แนวทางปฏิบัติในการถ่ายโอนความเส่ียง (Risk Transfer) ได้แก่ 
   (3.1) สนับสนุนการสร้างระบบประกันภัย โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เช่น กรมธรรม์
ประกันภัย ซึ่งเป็นการตกลงทำสัญญาร่วมกันระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยท่ีอีกฝ่ายตกลง         
จะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งตามกำหนดระยะเวลาท่ีได้ตกลงกันไว้กับอีกฝ่ายหนึง่ ซึ่งเมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนจะได้รับ
ค่าสินไหมชดเชยบางส่วนหรือท้ังหมดจากผู้รับประกันภัย และส่งเสริมให้ประชาชนซื้อระบบประกันภัยดังกล่าว 
   (3.2) สนับสนุนการออกพันธบัตรสาธารณภัย (catastrophe/CAT bond) ซึ่งคือตราสารหนี้      
ท่ีผลตอบแทนอ้างอิงกับมูลค่าความเสียหาย โดยเมื่อเกิดสาธารณภัยท่ีกำหนดไว้และมูลค่าความเสียหายเกิน
กว่าระดับท่ีกำหนดผู้ออกตราสารจะหักเงินต้นหรือดอกเบี้ยตามข้ันตอนท่ีตกลงไว้ เพื่อชดเชยกับความเสี่ยง     
ท่ีสูงข้ึนแต่หากไม่เกิดสาธารณภัยตามท่ีระบุไว้ในช่วงเวลาท่ีกำหนดผู้ลงทุนก็จะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นคืน 
เมื่อครบกำหนด และส่งเสริมให้ประชาชนซื้อพันธบัตรสาธารณภัยดังกล่าว 

  (4) แนวทางปฏิบัติในการยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) ได้แก่ 
   (4.1) ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

   การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเครื่องมือและกิจกรรมในการสร้าง        
ความพร้อมและเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากร รวมท้ังเปน็การทดสอบการประสานงานและการบูรณาการ
ความร่วมมือ ทำให้ทราบจุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หินโคน และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยให้มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หมายรวมถึงการฝึก การซักซ้อม 
และการฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับ โดยกองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หินโคนจะมีการประสานและสั่งการอำนวยการให้ชุมชน/หมู่บ้าน 
ดำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการบูรณาการ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้พร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบั ติท่ีอาจเกิดข้ึน โดยพิจารณาประเภทของภัยท่ีเป็น
นโยบายเน้นหนักของรัฐบาล หรือภัยท่ีมีความเสี่ยงสูง ตามความจำเป็นของสภาพพื้นที ่

(4.2) การเตรยีมการอพยพ 
    ก ำห น ด ให้ กอ งอ ำน วยก าร ป้ อ ง กัน และบ รร เท าส าธ ารณ ภั ย  อบ ต .หิ น โคน                        

จัดทำแผนอพยพ แผนอพยพส่วนราชการ หรือวางมาตรการการอพยพ ซึ่งอย่างน้อยมีสาระสำคัญ
ประกอบด้วย บัญชีจำนวนผู้อพยพบัญชีส่วนราชการ สิ่งอำนวยความสะดวกในการอพยพ การกำหนดเขตพื้นท่ี
รองรับ การอพยพให้อยู่ในพื้นท่ีเหมาะสม การกำหนดเจ้าหน้าท่ีหรือผู้รับผิดชอบการอพยพไว้ให้ชัดเจน         
การกำหนดเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางอพยพสำรองสำหรับแต่ละประเภทภัย รวมท้ังการสำรวจและการ
จัดเตรียมพาหนะ นํ้ามันเชื้อเพลิง แหล่งพลังงาน และระบบสื่อสารสำหรับการอพยพ  
    เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการ          
และสามารถดำเนินการอพยพเคลื่อนย้ายเป็นไปอย่างมีระบบสามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชน
ไปสู่สถานท่ีปลอดภัยได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
         การเตรียมการอพยพ ใหด้ำเนินการดังนี ้
           1) จัดทำแผนอพยพในพื้นท่ีเสี่ยงจากสาธารณภัยและแผนอพยพส่วนราชการ  
           2) จัดหาสถานท่ีปลอดภัยสำหรับการอพยพประชาชน 
       3) จัดเตรยีมเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางสำรองสำหรับแต่ละประเภทภยั  
       4) จดัทำปา้ยแสดงสัญญาณเตือนภัยบอกเส้นทางอพยพไปสู่สถานท่ีปลอดภัย 
       5) จัดเตรียมสรรพกำลังหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน หรอืหน่วยอพยพ 
       6) จัดเตรียมยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ เช่น รถยนต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ         
ไฟฉาย พลสุ่องสว่าง นกหวีด เสื้อชชูีพ ฯลฯ 
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       7) จัดประชุมหรืออบรมใหค้วามรู้ในการช่วยเหลือตัวเองเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน 
      8) จัดใหมี้การฝกึซ้อมแผนอพยพจากสาธารณภัย 
       9) จัดทำคู่มือการอพยพจากสาธารณภัย ให้ประชาชนศึกษา 
    ท้ังนี้ ในการจัดทำแผนอพยพ การอพยพส่วนราชการ ให้กำหนดรายละเอียดโดยสำรวจ    
และจัดทำบัญชีจำนวนผู้อพยพไว้ล่วงหน้า โดยแยกประเภทตามลำดับความเร่งด่วน การกำหนดเขตพื้นท่ี       
รวมพลและพื้นท่ีรองรับการอพยพ การกำหนดเจ้าหน้าท่ีดำเนินการอพยพไว้ล่วงหน้า โดยระบุหน้าท่ี        
ความรับผิดชอบไว้ให้ชัดเจน การสำรวจยานพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนระบบการสื่อสารสำหรับการ
อพยพ การกำหนดเส้นทางอพยพหลัก และเส้นทางรองท่ีชัดเจน การกำหนดสถานท่ีปลอดภัยเป็นพื้นท่ีรองรับ
การอพยพ การกำหนดระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการอพยพการอยู่อาศัย  
ในพื้นท่ีรองรับการอพยพตลอดจนการอพยพกลับ การให้ความช่วยเหลือ และบริการในการดำรงชีพและระบบ
สุขลักษณะตามสมควรจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมตลอดจนร่างระเบียบในการ
ควบคุมการใช้สิ่งเหล่านี้ 
    นอกจากนี้ ให้แบ่งการปกครองในพื้นท่ีอพยพออกเป็นกลุ่ม และจัดทำทะเบียนและจัด
ระเบียบการปกครอง โดยการจัดแบ่งประเภทของบุคคลตามลำดับเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยทุพพลภาพ คนพิการ 
คนชรา เด็ก และสตรีตามลำดับ และจัดเตรียมพื้นท่ีรองรับการอพยพไว้ล่วงหน้าให้เป็นตามลักษณะ         
ความจำเป็น เช่น ต้องห่างจากพื้นท่ีอันตราย ไม่กีดขวางหรือเหนี่ยวรั้งการปฏิบัติการ เป็นพื้นท่ีท่ีสามารถ
จัดการด้านสุขลักษณะได้ มีความสะดวกในเส้นทางคมนาคม และมีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบ
สาธารณปูโภคตามสมควร 

 (4.3) การเตรียมการจัดตัง้ศนูยพ์ักพิงช่ัวคราว 
ศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นการแก้ปัญหาท่ีอยู่อาศัยชั่วคราวในสถานการณ์ท่ีเกิดสาธารณภัยข้ึน 

ซึ่งรัฐต้องมีการเตรียมแผนรับมือต่อจากการอพยพในภาวะฉุกเฉิน โดยกำหนดอาคารท่ีจะใช้เป็น ศูนย์พักพิง
ชั่วคราวไว้และการบริหารจัดการในศูนย์พักพิงชั่วคราว เพราะจะมีผลโดยตรงต่อการดำรงชีวิตและศักดิ์ศรีกับ
ผู้ประสบภัยท่ีเข้าพักพิง ท้ังนี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หินโคน มีแนวทางปฏิบัติ
สำหรับเตรียมการจัดตัง้ศูนยพ์ักพิงชั่วคราวท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพควรประกอบดว้ยอย่างน้อย ดังนี้  

(4.4.1) จัดหาสถานท่ีตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัย อปท. ต้องดำเนินการคัดเลือกสถานท่ีตั้งจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ           
กลุ่มเปราะบาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการเกิดซ้ำ มีการคมนาคมท่ีสะดวก มีความพร้อม            
ของสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า รวมท้ังต้องกำหนดนโยบายในการเปิดและปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวให้ชัดเจน  

(4.3.2 ) กำหนดให้มีปัจจัยความจำเป็นข้ันตํ่าของศูนย์พักพิงชั่วคราวท่ีเหมาะสม           
ตามมาตรฐานสเฟียร์  

(4.3.3) จัดการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว ให้กําหนดผู้รับผิดชอบภายในศูนย์พักพิง
ชั่วคราว ตามโครงสร้างแผนการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ได้แก่ ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ซึ่งอาจ
เป็นได้ท้ังหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้นำชุมชน หรือผู้อำนวยการโรงเรียน (กรณีโรงเรียน
เป็นศูนย์ฯ) ท้ังนี้ ศูนย์พักพิงชั่วคราวอาจมีโครงสร้างภายในแบ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายอำนวยการตาม
ความเหมาะสม  

(4.3.4) ให้มีการบริหารจัดการข้อมูลผู้อพยพ โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลท่ีจำเป็น 
ประกอบด้วย ข้อมูลประชากร ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลด้านธุรการ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      
เป็นหน่วยงานหลักในการจดัทำแผนบริหารจดัการศูนยพ์ักพิงชั่วคราว 
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 (4.4) แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)  
 แผนการบริหารความต่อเนื่อ ง เป็นแผนปฏิบั ติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉินใน

สถานการณ์เมื่อเกิดภัยต่างๆ เช่น ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร ฯลฯ ซึ่งจาก
สภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องหยุดชะงักการดำเนินงานหรือไม่
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานส่วนราชการหรือองค์กรต่าง ๆ จึงต้องจัดทำ
แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ข้ึน เพื่อเป็นแผนรองรบัการดำเนินภารกิจ
ของหน่วยงานหรือองค์กรในช่วงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง 
เช่นเดียวกับในช่วงภาวะปกติ ซึง่จะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อหน่วยงานหรือ
องค์กรได้ แผนการบริหารความต่อเนื่องควรมสีาระสำคัญ ดังนี้ 
   (1) วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความตอ่เนื่อง 
   (2) ขอบเขตสถานการณ์ความเสี่ยงภัย เช่น แผนรับมือสถานการณ์ภัยจาก
อุทกภัย/อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ฯลฯ 
   (3) กำหนดสถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง 
   (4) กำหนดข้ันตอนการปฏิบัต ิ
        - บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ปฏิบตัิงาน เช่น ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล 
ทีมกู้ชีพกู้ภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณ์และข้ันตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรัพยากรที่จำเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
        - ข้ันตอนการฟื้นฟูหน่วยงานหลังผ่านพ้นวิกฤต 
 
      ฯลฯ 
 
 (4.5) การแจ้งเตอืนภัย 
  การแจ้งเตือนภัย (Warning) เป็นการดำเนินการแจ้งเตือนภัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึน เพื่อเตรียมความพร้อม การป้องกัน และการลดผลกระทบ      
โดยการให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสาธารณภัยและการแจ้งเตือนภัยท่ีรวดเร็วไปยังพื้นท่ีและกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อให้หน่วยงานและประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที          
ท้ังนี้ การแจ้งเตือนภัยจะหมายรวมถึงการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ตัง้แต่การให้ข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์และทันเหตุการณ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไปยังหน่วยงาน/องค์กร และประชาชน เพื่อให้หน่วยงาน
และ/หรือบุคคลท่ีกำลังเผชิญความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยสามารถกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง (ติดตาม 
วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์) โดยระบบเตือนภัยแบบครบวงจร (End-to-End Warning System)      
จะมุ่งเน้นกระบวนการดำเนินการตั้งแต่ต้นทางในการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง เพื่อแจ้งเตือนไปยัง
หน่วยงานและประชาชนให้มีความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยและสามารถอพยพไปยังพื้นท่ีปลอดภัยได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ท่ีได้จัดเตรยีมไว้  
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 (4.5.1) แนวทางปฏิบัติของระบบการเตือนภัย ดำเนินการจัดหา ติดตั้ง และพัฒนา
โครงสร้างระบบเตือนภัย ระบบสื่อสารและโครงสร้างพื้นฐานด้านการเตือนภัยในการพัฒนาการแจ้งเตือนภัย 
วิเคราะห์ข้อมูลสาธารณภัยและการส่งข้อมูลท่ีถูกต้องรวดเร็วไปยังส่วนราชการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง             
และประชาชนซึ่งการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการแจ้งเตือนและเฝ้าระวังภัยท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย    
4 องค์ประกอบหลัก ตามแผนภาพท่ี 4-1 ได้แก่ 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

แผนภาพที่ 4-1 องคป์ระกอบสำคญัของระบบการเตือนภัย 

 (1) การรับรู้และเข้าใจความเสี่ยง (Risk Knowledge) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลท่ีเป็นระบบ และคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของภัยอันเนื่องจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น การขยายตัวของ
เมือง ฯลฯ มาใช้ในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อนำมาสนับสนุน/ตัดสินใจในการแจ้งเตือนภัยให้
ตรงกับพื้นท่ีท่ีจะได้รับผลกระทบเมื่อสาธารณภัยเกิดข้ึนการประเมินความเสี่ยงไม่ควรดำเนินการเพียงครั้งเดียว
ควรมีการปรับปรุงตามระยะเวลา โดยข้ึนอยู่กับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม กาลเวลา และบริบทของพื้นที ่
 (2) การติดตามสถานการณ์และการพยากรณ์ (Monitoring and Forecasting) 
เป็นขั้นตอนในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และการวิเคราะห์คาดการณ์สาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนเชิง
พื้นท่ีในแต่ละระดับ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม แบบจำลองการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก (Data 
Analytical BIG DATA) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพื่อให้การคาดการณ์มีความ
ถูกต้อง แม่นยำ ครอบคลุม และรวดเร็ว 
 (3) การแจ้งเตือนภัยและการสื่อสาร (Dissemination_and Communication)    
ต้องจัดทำข้อความ หรือคำแจ้งเตือนทีช่ัดเจน เข้าใจง่าย และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน/ประชาชนมากท่ีสุด (เวลา
ท่ีจะเกิดสาธารณภัย ระยะเวลาการเกิด พื้นท่ีท่ีจะได้รับผลกระทบ แนวทางการปฏิบัติและการเตรียมพร้อม ฯลฯ) 
เพื่อให้ประชาชนไม่เกิดความสับสนและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกวิธี รวมท้ังจะต้องจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสื่อสาร (Communication Infrastructure) และระบบ/อุปกรณ์เตอืนภัยให้ครอบคลุมพื้นท่ีเสี่ยงภัย 
 (4) ความตระหนักรู้และการตอบสนองต่อการแจ้งเตือนภัย (Public 
Awareness and Response Capability) เมื่อชุมชน/ประชาชนในพื้นท่ีได้รับข้อความ/สญัญาณแจง้เตือนแลว้
ต้องรู้เท่าทันภัยโดยตระหนักถึงความปลอดภัย การป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่จะ
เกิดข้ึน ตั้งแต่การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน การป้องกันและลดผลกระทบ ความสามารถจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน ตลอดจนการอพยพไปยังพื้นท่ีปลอดภัย  
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  (4.5.2) แนวทางปฏิบัติการแจ้งเตือนภัย เนื่องจากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะ          
ภัยธรรมชาตมีิระยะเวลาในการเกิดท่ีแตกต่างกัน ดังนัน้ ในการแจง้เตือนภัยให้พิจารณาระยะเวลาของการแจ้ง
เตือนภยัตามแต่ละประเภทของสาธารณภยั อบต.หินโคน  กำหนดกระบวนการเตือนภัย ดังนี้ 

    (1) การเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ ์
1) จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพื่อทำหน้าท่ีเฝ้าระวัง      

และติดตามสถานการณ์ข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์สาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนตลอด 24 ชั่วโมง 
พร้อมท้ังประสานการปฏิบัติกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างเคียง 

2) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ์ธรรมชาติ ข้อมูล
สถานการณ์และการแจ้งข่าว การเตือนภัยจากกองอำนวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป          
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุทกศาสตร์       
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมท้ังสื่อต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เฝ้าระวัง ประเมิน
แนวโน้มการเกิดภัย 

3) จัดทีมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ
ถึงระยะเวลา ภาวะท่ีจะคุกคาม (อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันความตื่นตระหนก     
และความสับสนในเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน และให้ความสำคัญกับผู้ท่ีต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้พิการ 
ท้ังนี ้ความถ่ีของการแจ้งขา่วเตือนภัยข้ึนอยู่กับแนวโน้มการเกิดภยั 

4) จัดให้มีอาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง และแจ้งข่าว เตือนภัยระดับชุมชน ทำหน้าท่ีติดตาม เฝ้าระวังปรากฏการณ์
ธรรมชาติท่ีมีแนวโน้มการเกิดภัย แจ้งข่าว เตือนภัยแก่ชุมชน และรายงานสถานการณ์ให้กองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หินโคน โดยใช้ระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจง้เตือนภัยของชุมชน 

การติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ ท่ีอาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย        
รวมท้ังทำหน้าท่ีเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อบต.หินโคนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์จากข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับ               
และตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล เพื่อตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 

รายงานสถานการณ์ภัยและผลการปฏิบัติให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา         
สาธารณภัยอำเภอและจงัหวัดทราบเป็นระยะๆ เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกัน 

(2) การแจ้งเตือนล่วงหน้า 
  เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารท่ีบ่งชี้ว่า มีแนวโน้มท่ีจะเกิดสาธารณภยัข้ึนใน

พื้นท่ีท่ีมีความเสี่ยงภัยไปยังส่วนราชการ หน่วยงาน และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละ
ระดับ และประชาชน เพื่อให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี ้ระยะเวลาสำหรับ
การแจ้งเตือนล่วงหน้าข้ึนอยู่กับสาธารณภัยแต่ละประเภท โดยให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อบต.หินโคน เป็นหน่วยประสานงานในการจัดวางแนวทาง มาตรการ และข้ันตอนการปฏิบตัิร่วมกับหน่วยงาน
ท่ีมีหน้าท่ีในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และแจกจ่ายข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้การแจ้งเตือน
ล่วงหน้าท่ีมีมาตรฐานเป็นรูปแบบเดียวกันซึ่งสะดวกต่อการรับทราบและทำความเข้าใจ กับข้อมูลท่ีได้รับ   

(3) การแจ้งเตือนภัย  
       หากประเมินสถานการณ์แล้วคาดว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยมากกว่า        
ร้อยละ 60_ให้มีการแจ้งเตือนภัยทันทีกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับและประชาชน
ในพื้นท่ีเสี่ยงภัย ในการเตรยีมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึน โดยมข้ีอมูลการแจ้งเตือนภัย ดังนี ้

 คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพื้นที่ท่ีจะเกิดสาธารณภัย 
 ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนและความยาวนานของภัย (ระยะเวลา) 
 แนวทางการปฏิบัติตนของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน 

ในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึน ท้ังนี ้ให้นำแนวทาง มาตรการ และข้ันตอนการ
ปฏิบัติจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติดว้ย 
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 การเตรียมความพร้อมรับมือ เช่น อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค  เป็นต้น 
 ท้ังนี้ ระยะเวลาในการแจ้งเตือนล่วงหน้าข้ึนอยู่กับสถานการณ์และประเภทของ
สาธารณภัย เช่น ดนิโคลนถล่ม/น้ำปา่ไหลหลากอาจมรีะยะเวลาในการแจ้งเตือน 1-2 วัน ในขณะท่ีธรณีพิบัติภัยสึนามิ
จะมีระยะเวลา 1-2 ชั่วโมงในการแจ้งให้อพยพ โดย อบต.หินโคน กำหนดวิธีการแจ้งเตือนภัย ดังนี้  
       (1) แจ้งเตือนผ่านหน่วยงาน โดยใช้กลไกระบบการบริหารราชการแจ้งเตือน        
ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึง การปกครองท้องท่ี ได้แก่ กำนัน      
และผู้ใหญ่บ้าน หน่วยช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยผ่านหน่วยงานระดับต่างๆ ไปสู่ระดับพื้นท่ี ให้กับกลุ่ม       
ผู้ไดร้ับผลกระทบ และประชาชนท่ัวไป 
      (2) แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ วิทยุชุมชน วิทยุ
สมัครเล่น โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หอกระจายข่าว หอเตือนภัย เสียงตามสาย ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน โทรโข่ง 
นกหวีด หรือสัญญาณเสยีงท่ีกำหนดใชเ้ป็นสัญญาณเตือนภัยประจำหมู่บ้านหรือตำบล  หรือแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
 (4) รับมือและอพยพ หากคาดว่าสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจะส่งผลกระทบ  ต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ี ให้ผู้อำนวยการท้องถ่ินสั่งการให้อพยพไปยังพื้นท่ีปลอดภัย หรือพื้นท่ีท่ีหน่วยงาน
ราชการ มูลนิธิ องค์กร หรือเอกชนได้จัดเตรียมไว้ โดยกำหนดแนวทางและข้ันตอนการปฏิบัติ รวมท้ังแผน
เผชิญเหตุ สำหรับส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรเอกชน ในการรับมือกับสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน โดยจะ
ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพื้นท่ี เช่น ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต กองกำลังทหารเป็นหน่วยงาน
สนับสนุนทรัพยากร ยานพาหนะ เครื่องมือพิเศษ ท้ังนี้ หากเกินศักยภาพท่ีจะรับมือกับสถานการณ์ได้ ให้
รายงานกองอำนวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอทราบทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการแจ้งเตอืนภัย 

แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทาง 
-  สถานีวิทยุกระจายเสียง /สถานโีทรทัศน์ 
-  วิทยุสมคัรเล่น โทรศัพท์มือถือ /โทรสาร 
-  หอกระจายข่าวเสียงตามสาย 
-  ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน 
- แอพพลิเคชัน่ไลน ์(Line) ฯลฯ 

 

แจ้งเตือนผ่านหน่วยงาน  
-  ส่วนราชการภายในอำเภอ 
-   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ที ่
-  กำนัน/ผู้ใหญ่บา้น 
-  กลุม่ผูไ้ด้รบัผลกระทบ (พื้นที่เสี่ยงภยั) เช่น   
กลุม่ผู้ประกอบการ 
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แผนภาพกระบวนการแจ้งเตือนภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที ่4 - 2 : กระบวนการแจ้งเตือนภัย 

 (4.5.3) แนวทางปฏิบัติพัฒนาและเช่ือมโยงระบบการแจ้งเตือนของคนและชุมชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อทำให้การเตือนภัยมีความแม่นยำ น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีแนวทาง ดังนี ้

    (1) นำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ ในการพยากรณ์  คาดการณ์  ติดตาม
สถานการณ์การเกิดสาธารณภัย 

    (2) จัดทำระเบียบปฏิบัติประจำ (Standard Operating Procedure : SOP)     
ในการแจ้งเตือนประชาชนเมื่อเกิดคาดว่าจะเกิดภัยข้ึนในชุมชน และเสริมสร้างขีดความสามารถของเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานในการแจ้งเตือนภัย 

    (3) จดัวางระบบสื่อสารหลัก อย่างน้อย 2 ระบบ และระบบสื่อสารสำรอง 
    ระบบสื่อสารหลักท่ีกำหนดไว้ คือ ...โทรศัพท์.............. 
    ระบบสื่อสารสำรองที่กำหนดไว้ คือ .....วิทยุสื่อสาร.................. 

    (4) เตรียมความพร้อมและสร้างความตระหนัก รวมถึง ให้ประชาชนมีการรับรู้
และเข้าใจความเสี่ยงจากข้อมูลท่ีได้รับ โดยจัดให้มีการฝึกอบรม เช่น อาสาสมัครแจ้งเตือนภัยในตำบล           
และหมู่บ้าน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเก่ียวกับระบบเตือนภัยท่ีมีความแตกต่างกันของภัยแต่ละประเภท เปน็ต้น  
    (5) จัดให้มีการฝึกกระบวนการระบบเตือนภัยเพื่อเป็นการทดสอบแผนปฏิบัตกิาร 
แผนเผชิญเหตุ ข้ันตอน เครื่องมือ อุปกรณ์ และความพร้อมของประชาชนท้ังในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล 
หมู่บ้าน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 (4.5.4) แนวทางปฏิบัติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ใหน้ำเทคโนโลยีมาสนับสนุนในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น แผนท่ีเสี่ ยงภัย แอพพลิ เคชั่ น  จัดทำ Web Service ในการนำเสนอข้อมูลและ Mobile 
Application เพื่อเป็นช่องทางในการให้บริการข้อมูล และแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชน และกลุ่มเปราะบาง   
ผ่านสมาร์ทโฟน (Smart Phone) หรือแท็บเล็ต (Tablet) หรือระบบอื่นท่ีสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 

      เฝ้าระวัง ติดตาม    
        สถานการณ ์

ชีวิตและ
ทรพัย์สิน

ของ
ประชาชน 

  การแจ้งเตือน
ล่วงหน้า 

    การแจ้งเตือนภัย    การรบัมือ 
    และอพยพ 

• เฝ้าระวงัสถานการณ์ 
  สาธารณภัย 
• เฝ้าระวังการ  
  เปลี่ยนแปลงของสภาพ 
  อากาศ 
• เฝ้าระวังระดับน้ำใน 
  เขื่อน การระบายน้ำ 
• เฝ้าระวังระดับน้ำใน   
  แม่น้ำ 
• ตดิตามระดบัน้ำในคลอง  
• ตดิตามระดบัน้ำทะเล 
• ส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูล 
  และแลกเปลี่ยนข้อมลู 
• หน่วยปฏบิัติเตรียม  
  ความพร้อมเตรียม 
  ประชาชน 
 
 
 
 
 

• หน่วยงานเฝ้าระวัง 
  วิเคราะห์ข้อมลู 
• ประเมนิความเสี่ยงภัย 
• สง่ผลวิเคราะห์เข้า 
  คลังข้อมูล 
• คาดว่ามีผลกระทบให ้
  ขอ้มูลแก่ประชาชนและ 
  หน่วยปฏบิัต ิ
• หน่วยปฏบิัติแจ้งเตือน 
  ภัยล่วงหน้าคูข่นาน 
• ให้กองอำนวยการ 
  ปอ้งกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย อปท.  
  จัดตั้งศูนยป์ฏิบตัิการ   
  ฉุกเฉนิ อปท. 
 
 
 
 
 

• คาดว่าผลกระทบรนุแรง  
  Command Center  
  ส่งให้แจ้งเตือนภัย 
• แจ้งเตือนประชาชนผ่าน 
  สื่อและเครื่องมือ  
  อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ  
• แจ้งเตือนหน่วยปฏิบัติ  
  หน่วยปฏบิัติแจ้งเตือน 
  คูข่นาน 
• ประสานภาคเครือข่าย  
  เตรียมทรัพยากร 
• ตั้งศูนย์พักพิง 
• การแจ้งยกเลิกการแจ้ง 
  เตือนภยั 
 
 
 
 
 

• อพยพ 
• บรหิารจัดการ 
  ศูนย์พักพิง 
• การรายงานสถานการณ์ 
• การจัดการในภาวะ 
  ฉุกเฉินตามแผนอพยพ 
• การส่งผู้อพยพกลบั 
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 (4.6) เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรสาธารณภัย 
          (4.6.1) จัดทำแผนและข้ันตอนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้           
และยานพาหนะ เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
  (4.6.2) จัดให้มีสิ่งของสำรองจ่ายเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้แก่ อาหาร เสื้อผ้า 
เครื่องนุ่งห่ม เต็นท์ ท่ีพักชั่วคราว ยารักษาโรค อุปกรณ์เครื่องใช้ท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เครื่องจักรกล         
สาธารณภัย อุปกรณ์เครื่องมือพิเศษสำหรบัแต่ละประเภทภัย วัสดุสิ้นเปลือง รวมท้ังสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  
  (4.6.3) จัดให้มีการระดมทรัพยากรอื่น ๆ เช่น คน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี 
ข้อมูลสาธารณภัย รวมถึงผู้เชี่ยวชาญพิเศษ การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเพื่อเป็นการสร้างความเป็นหุ้นส่วน
ร่วมกันของทุกหน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมูลนิธิต่าง ๆ  
                                (4.6.4) บูรณาการระดมทรัพยากรจากหลายหน่วยงานให้มีความพร้อมรับมือกับ          
สาธารณภัย ได้แก่ การประเมินความต้องการในการใช้ทรัพยากรในแต่ละประเภทภัย การประมาณทรัพยากร        
ท่ีจำเป็นต้องใช้ การตรวจสอบสถานะความพร้อมใช้ของทรัพยากร การบำรุงรกัษา การฝึกทักษะความชำนาญ
ในการใช้งานอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ การจัดทำฐานข้อมูลบัญชีทรัพยากร การวางระบบการจัดสรรทรัพยากร 
รวมท้ังระบบการระดมสรรพกำลัง การวางแผนระบบโลจิสตกิส์ และการจัดทำคู่มอืปฏิบัติงาน 
  (4.6.5) จัดทำคำของบประมาณเพื่อการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม 
การเผชิญเหตุและการจัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 
 
 
 

เป็นการมุ่งเน้นบทบาทการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในฐานะหุ้นส่วนในการป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย ด้วยการกำหนดบทบาทของแต่ละภาคส่วนให้มีความชัดเจน เพื่อสร้างการรับรู้บทบาท ภารกิจ      
และความรู้สึกในความเป็นส่วนหนึ่งของการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้ “ร่วมคิด       
ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา” ตามวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งเป็นแนวทางในการนำ
เรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้าสู่กระแสหลักในการพฒันาอยา่งยั่งยืนของประเทศ (Mainstreaming 
Disaster Risk Reduction into Development) และเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือภูมิคุ้มกันให้แก่ชุมชน 
สังคม และประเทศต่อไป  

ท้ังนี้ อบต.หินโคน ได้กำหนดนโยบายการสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยเป็นนโยบายสำคัญของจังหวัด โดยขับเคลื่อนการบูรณาการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย                   
ให้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังให้ความสำคัญในการวางแผน และจัดสรรงบประมาณ          
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ดังนี ้

 (1) แนวทางปฏิบติัในการกำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญของท้องถ่ิน 
                 (1.1) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในฐานะหุ้นส่วนในการลดความเสี่ยง        
จากสาธารณภัย ได้แก่ การร่วมจัดทำแผนปฏิบตัิการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และระบุแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน            
และสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐร่วมกับเอกชน ในกระบวนการวางแผน และข้ันตอนการจัดสรร
งบประมาณ 
 (1.2) สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณสำหรับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเผชิญเหตุ              
และการฟื้นฟู เช่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นต้น 
 (1.3) สร้างความเข้มแข็งในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน และการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสรา้งความเปน็หุ้นส่วนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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 (1.4) จัดทำแผนรองรับการดำเนินภารกิจการให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิด          
สาธารณภยัข้ึน เพื่อเป็นการเร่งให้การดำเนินงานหรือการให้บริการแก่ประชาชนกลับมาให้เหมือนภาวะปกติ 
 (1.5) ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนโดยการให้เอกชนเข้ามา          
มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาการบรหิารจัดการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการข้ันพื้นฐาน 
รวมถึงการให้บริการท่ีเก่ียวข้องอื่น ๆ ให้แก่ประชาชนภายใต้กรอบความเสี่ยงและระยะเวลาท่ีกำหนด          
เช่น จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาครัฐในการนำนโยบายการลดความเสี่ยง   
จากสาธารณภัยไปสูก่ารปฏบิัต ิ
 
 

(2) แนวทางปฏิบัติในการร่วมเป็นหุ้นส่วนในการลดความเส่ียงจากสาธารณภยัของชุมชน 
       ชุมชนมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

เนื่องจากชุมชนต้องอาศัยอยู่ในพื้นท่ีของตนซึ่งมีความเสี่ยง หากชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมท้ัง           
มีภูมิปัญญาท้องถ่ินในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ก็สามารถทำใหชุ้มชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย      
หรือฟื้นตัวจากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีแนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยง    
สาธารณภยัของชุมชน ดงันี ้

   (1) การทำความเข้าใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ให้สำรวจชุมชน         
เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและศักยภาพ รวมท้ังกลุ่มเปราะบางของชุมชน แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทำเป็น  
แผนลดความเสี่ยงภัยของชุมชน 
                 (2) ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมรับมือกบัสาธารณภัย 
                 (3) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟื้นฟูชุมชนหลังจากเกิด   
สาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในระดับท้องถ่ิน ระดับอำเภอ   
และระดับจังหวัด เพื่อให้แผนมีการบูรณาการและตอบสนองความต้องการชองชุมชนได้อย่างแท้จริง 
                 (4) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เช่น การสร้างบ้านเรือนให้มีความ
เข้มแข็งและอยู่ในพื้นท่ีปลอดภัย รวมท้ังมีการเตรยีมพร้อมในครอบครวัหากต้องอพยพออกจากท่ีพักอาศัยเดิม 
                 (5) จัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางเพื่อให้มี
ศักยภาพมากข้ึน 
                 (6) สร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดความรุนแรงจาก 
สาธารณภัย เชน่ ชุมชนท่ีโดนน้ำท่วมบ่อยอาจมีการสร้างฝายชะลอน้ำหรือทำพื้นท่ีแก้มลิงเพื่อพักน้ำ เป็นต้น 
                 (7) เตรียมสิ่งของยังชีพท่ีจำเป็นก่อนที่จะเกิดสาธารณภัย 
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บทที ่5 
การปฏิบัติขณะเกิดภัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ 
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน เป็นการปฏิบัติการเผชิญเหตุเพื่อบรรเทาความรุนแรงของสาธารณภัย      

รวมท้ังการรักษาขวัญ สร้างความมั่นใจ และปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นระเบียบของเจ้าหน้าท่ี และประชาชน 
โดยให้ยึดถือว่าการรักษาชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเป็นเรื่องเร่งด่วนลำดับแรก ท่ีจะต้องเร่งเข้าระงับ
เหตุ และให้ความช่วยเหลือ ท้ังนี้ การจัดการในภาวะฉุกเฉินต้องใหค้วามสำคัญ กับมาตรฐาน เอกภาพ ด้วยการ
ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยการจัดโครงสร้างองค์กรปฏิบัติ ระบบการจัดการ
ทรัพยากร และแบ่งมอบภารกิจความรับผิดชอบตามความเหมาะสม ทรัพย์สิน ทรัพยากร สภาพแวดล้อม      
และสังคมให้มีผลกระทบน้อยท่ีสุด ดังนั้น ในภาวะปกติจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้เพื่อให้สามารถ     
เผชิญกับเหตุสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนได้ 

5.1 แนวคิดการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
 5.1.1 มาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
        ให้มีการจัดการในภาวะฉุกเฉินภายใต้รูปแบบ ระบบ และความเข้าใจท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
เพื่อให้การจัดการสาธารณภัยสามารถเชื่อมต่อพื้นท่ีและภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ได้ทันที โดยการนำระบบ
การบญัชาการเหตุการณ์มาบังคับใช้กับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีเข้าปฏิบัติการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 

 5.1.2 เอกภาพการจัดการในภาวะฉกุเฉนิ 
ให้มีการกำหนดลำดับการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ว่าจะรับหน้าท่ีและ

ภารกิจจากผู้ใด หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลักในการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน หน่วยงานใดทำหน้าท่ี
สนับสนุน รวมท้ังมีการแบ่งความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ด้วยการกำหนดแนวทางปฏิบัติ (วัตถุประสงค์)  
กลยุทธ์/ยุทธวิธีท่ีชัดเจน ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเข้าร่วมในการเผชิญเหตุสาธารณภัย 
ท่ีเกิดข้ึนสามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างรวดเร็ว ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 

 5.1.3 ความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
 ในระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉิน จำเป็นต้องมีโครงสร้างองค์กรปฏิบัติท่ีมีความยืดหยุ่น เพื่อให้
สามารถตอบโต้กับเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ทุกประเภทและทุกขนาด เนื่องจากต้องอาศัยการประสาน         
การดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน ขอบเขตอำนาจหน้าท่ี พื้นท่ีรับผิดชอบ รวมถึงสาขาวิชาชีพท่ีหลากหลาย 
ดังนั้น โครงสร้างขององค์กรปฏิบัติจึงต้องมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับแต่ละสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยอาจ
ปรับเปลี่ยนท้ังจำนวนบคุลากร บทบาทหน้าท่ี และกิจกรรม 

5.2 เป้าประสงค์ 
5.2.1 เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่าง มีมาตรฐาน ยืดหยุ่น 

และเป็นเอกภาพ โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
5.2.2 เพื่อใหผู้้ประสบภัยได้รบัความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างรวดเร็ว ท่ัวถึง และทันต่อเหตุการณ์  
5.2.3 เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนท่ีไดร้ับผลกระทบจากสาธารณภัยให้น้อยทีส่ดุ 
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5.4 กลยุทธ์การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
 
 
   
  

การสร้างมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินอย่างมีเอกภาพ เป็นการวางแผนการเผชิญเหตุสาธารณ
ภัยท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ระบบข้อมูล การสนับสนุน
การตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการใช้แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมเป็นมาตรฐานเพื่อให้การจัดการ     
ในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(1) แนวทางปฏิบัติในการแจ้งเตือนภัยของหน่วยงานภาครฐัในการจัดการสาธารณภัย 
อบต.หินโคนได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเตือนภัยของหน่วยงานภาครัฐในการจัดการ           

สาธารณภัย โดยใช้แนวทางตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ซึ่งกำหนดระดับของสถานการณ์
สาธารณภัย สำหรับใช้ เป็นกรอบแนวคิดในการแจ้งเตือนภัย และเพื่ อ เป็นแนวทางให้หน่ วยงาน                            
ท่ีเกี่ยวข้องนำไปปรับใช้ตามภารกิจ/หน้าท่ีของหน่วยงานในการจัดการสาธารณภัย โดยกำหนดความหมายของ
สีตามสถานการณ์ของสาธารณภัยไว้ 5 ระดับ ดังนี ้ 

 

สีแดง  หมายถึง  สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่แต่ในสถานท่ีปลอดภัย
หรือต้องอพยพไปยังสถานท่ีปลอดภัย และปฏิบัตติามข้อสั่งการ 

สีส้ม  หมายถึง  สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าท่ีกำลังควบคุม
สถานการณ์ ให้อพยพไปยังสถานท่ีปลอดภัย และปฏิบัติตามแนวทางท่ี
กำหนด 

สีเหลือง หมายถึง  สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้มท่ีสถานการณ์จะ
รุนแรงมากข้ึน ให้จัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และปฏิบัติตาม
คำแนะนำ 

สีนำ้เงิน หมายถึง  สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตามข้อมลูข่าวสารอย่างใกล้ชดิ 

สีเขียว หมายถึง  สถานการณ์อยูใ่นภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นประจำ  

  (2) แนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 
 (2.1) เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นที่ อบต.หินโคน ดำเนินการดงันี ้
  (2.1.1) เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขต อบต.หินโคน ให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้อำนวยการท้องถ่ินของ อบต.หินโคน เข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และให้แจ้ง
ผู้อำนวยการอำเภอจักราช และผู้อำนวยการจังหวัดนครราชสีมา ทราบทันที 
  (2.1.2) กรณีท่ีพื้นท่ีท่ีเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้อำนวยการท้องถ่ินหลายคน ผู้อำนวยการท้องถ่ินคนหนึ่งคนใดจะใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อนก็ได้  
แลว้ให้แจง้ผู้อำนวยการทอ้งถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว  

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินอย่างมีเอกภาพ  
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  (2.1.3) กรณีผู้อำนวยการท้องถ่ินมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจาก
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นท่ีของตน ให้
แจ้งให้ผู้อำนวยการอำเภอ หรือผู้อำนวยการจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อสั่งการโดยเร็วต่อไป 
  (2.1.4) ผู้อำนวยการในเขตพื้นท่ีท่ีติดต่อหรือใกล้เคียงมีหน้าท่ีสนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้อำนวยการซึ่งรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีติดต่อหรือใกล้เคียง
นั้น 
  (2.1.5) เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน เจ้าพนักงานท่ีประสบเหตุมีหน้าท่ีต้องเข้าดำเนินการ
เบื้องต้นเพื่อระงับภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อำนวยการท้องถ่ินเพื่อสั่งการต่อไป และในกรณีจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
ให้เจ้าพนักงานมอีำนาจดำเนินการใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองชีวิตหรือป้องกันอันตรายท่ีจะเกิดแก่บุคคลได ้
  (2.1.6) กรณีเจ้าพนักงานจำเป็นต้องเข้าไปในอาคาร หรือสถานท่ีท่ีอยู่ใกล้เคียงกับ
บริเวณท่ีเกิดสาธารณภัยเพื่อทำการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีแล้ว เว้นแตไ่ม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลานั้น หรือเมือ่มี
ผู้อำนวยการอยู่ด้วย และหากทรัพย์สินนั้นเป็นสิ่งท่ีทำให้เกิดสาธารณภัยได้ง่าย ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจสั่งให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารหรอืสถานท่ีดังกล่าวได ้หากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจขนย้ายทรัพย์สินนั้นได้ตามความจำเป็นแก่การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยเจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกล่าว 
  (2.1.7) ให้ผู้อำนวยการในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบสำรวจความเสียหายท่ีเกิดข้ึน และทำ
บัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินท่ีเสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมท้ังออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้
เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู 
  (2.1.8) ในกรณีท่ีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) นายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอำนาจสั่งการผู้บัญชาการ ผู้อำนวยการ หน่วยงานของรัฐ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมตลอด
ท้ังให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน โดยมีอำนาจเช่นเดียวกับผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ และผู้อำนวยการแต่ละระดับ 

  (3) แนวทางปฏิบตัิในการจดัต้ังองค์กรปฏบิัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
   (3.1) การจัดตั้งองค์กรปฏบิัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน อบต.หินโคน 

ทำหน้าท่ี เป็นกลไกท่ี เป็นศูนย์กลางการปฏิบั ติ ในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Operation Centre : EOC) เพื่อให้การวิเคราะห์ ประเมิน ประสานงาน และปฏิบัติภารกิจต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้องในการจัดการเหตุการณ์หนึ่ งๆ ในภาวะฉุกเฉินมีความเป็นเอกภาพ โดยมีองค์ประกอบ                 
และโครงสร้างภายในองค์กรท่ีจำเป็น เหมาะสม และสอดคล้องกับภารกิจระดับการจัดการสาธารณภัย         
ของประเทศในแต่ละระดับ เพื่อให้เกิดความคล่องตวั มีความยืดหยุ่น และมีประสทิธิภาพ 

 
    ท้ังนี้ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึน ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัย อบต.หินโคน จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน ศปก. อบต.หินโคน. ข้ึน โดยมีผู้อำนวยการ
ท้องถ่ินเป็นผู้ควบคุมและสั่งการ เพื่อทำหน้าท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะ
ปกติ      พร้อมท้ังประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพื้นท่ีรับผิดชอบ และประสานความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยทุกข้ันตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตาม
ขีดความสามารถโดยลำพัง ให้ขอรับ การสนับสนุนจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย               
อบต.หินโคน ในเขตพื้นท่ีติดต่อหรือใกล้เคียง) และ/หรือ กองอำนวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอำเภอ 
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 (3.2) โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิน่ อบต.หินโคน  
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 5-1 : โครงสรา้งศนูยป์ฏบิัติการฉุกเฉินทอ้งถิน่ 

หมายเหตุ : โครงสร้างดังกล่าวสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์โดยยึดหลักมาตรฐาน 
เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

 (3.2) บทบาทหน้าที่ภายในโครงสรา้งศูนย์ปฏบิัติการฉกุเฉนิ อบต.หินโคน มีดังนี ้
(3.2.1) คณะที่ปรึกษา/ผู้เช่ียวชาญ มีหน้าท่ี ให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ ข้อมูล 

ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัย 
ท่ีเกิดข้ึน โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ พร้อมท้ังปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดตามท่ี
ผู้อำนวยการทอ้งถิ่นเห็นสมควร 

(3.2.2) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าท่ี ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับ              
ส่วนต่างๆเพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและสื่อมวลชน รวมท้ังปฏิบัติการ         
ทางจิตวิทยามวลชน  
   (3.2.3) ส่วนปฏิบั ติการ มีหน้าท่ี ปฏิบัติการลดอันตรายท่ีเกิดข้ึนโดยเร็ว                
โดยรักษาชีวิตและปกป้องทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟื้นฟูสู่สภาวะปกติ ค้นหาและกู้ภัย กู้ชีพ 
รักษาพยาบาล การแพทย์และสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบร้อย การจราจร ผจญเพลิง โครงสร้างพื้นฐาน 
สารเคมี  และวัตถุอันตราย กัมมันตรังสี ส่งกำลังบำรุง การขนส่ง อพยพ และบริหารจัดการผู้เสียชีวิต  
      
 

ที่ปรึกษา/ผู้เช่ียวชาญ 

ศูนย์ประสานการปฏิบัติ 

ศูนย์ข้อมูลประชาสมัพันธ์รว่ม 

ส่วนปฏิบัติการ ส่วนอำนวยการ ส่วนสนับสนุน 

ผูอ้ำนวยการท้องถิ่น 

พื้นที่ 

กลุ่มภารกิจ 

หนว่ยสถานการณ ์

หน่วยทรัพยากร 

หน่วยเอกสาร 

แผนกการเงิน แผนกบริการ แผนกสนับสนุน 

หน่วยจัดหา 
สิ่งอุปกรณ ์

หน่วยสนับสนุน
ภาคพืน้ 

หน่วยสถานที ่
หน่วยพัสด ุ

หน่วยจัดซื้อ จัดจ้าง 

หน่วยการเงิน บัญชี 

หน่วยเสบียง 

หน่วยแพทย์ 

หน่วยสื่อสาร 



 

แผนปฏิบัติการในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หินโคน พ.ศ. 2564-2570  
 

 

 

(3.2.4) ส่วนอำนวยการ มีหน้าท่ี ติดตามสถานการณ์  วิ เคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์  แจ้งเตือนภัย รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจำเป็นในการ
สนับสนุนทรัพยากร ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลท่ีได้รับจาก
ส่วนปฏิบัติการเป็นฐานดำเนินการ พร้อมท้ังให้การสนับสนุนสถานท่ีปฏิบัติงานแก่กองอำนวยการป้องกัน      
และบรรเทาสาธารณภัย อบต.หินโคนศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.หินโคน ฯลฯ  
     (3.2.5) ส่วนสนับสนนุ มีหน้าท่ี ดังนี ้
                (5.1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านท่ีจำเป็น เพื่อให้การ
จัดการในภาวะฉุกเฉินดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว พื้นฟูพื้นท่ีประสบภัย 
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟู และงานชุมชน 
               (5.2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงิน      
และการบัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ 
    ท้ังนี้  การจัดบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ินรายละเอียดตาม    
แผนภาพท่ี 5-2 : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจำศูนย์ปฏบัิติการฉกุเฉินท้องถ่ิน 
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- ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ชีพกู้ภัย  
- ผู้อำนวยการโรงเรยีนในพื้นที่ 
- ผู้นำชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
- ฯลฯ 
 

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ 5-2 : (ตวัอย่าง) การจัดบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบตัิการฉุกเฉนิทอ้งถ่ิน 
 

หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ินปรับได้ตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กับ
สถานการณ์และความรนุแรงของสาธารณภัย และตามท่ีผู้อำนวยการท้องถิ่นเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นท่ี 
 
  
 

ผู้อำนวยการทอ้งถ่ิน 

ศนูยป์ฏบิัติการฉุกเฉิน อบต.หินโคน 

ส่วนปฏบิัติการ 

- รองนายก คนท่ี 1 
- ฝ่ายป้องกันและรักษาความ

สงบเรียบร้อย 
- กองช่าง/ส่วนโยธา 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบล 
- กำนนั 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี.1-11.... 
- สมาชิกสภา เทศบาล/อบต. ... 
- อาสาสมคัรต่างๆ  เช่น      

อปพร. /ตำรวจบ้าน /อสม. 
- ผู้นำชุมชน 

 

                   ฯลฯ 
 
 
 
 

 
 
 
 
               

 
 
 

ส่วนสนบัสนุน ส่วนอำนวยการ 

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

- สำนักปลัดเทศบาล/อบต. ...... 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี............. 
- สมาชิกสภา เทศบาล/อบต. ... 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

อปพร. /ตำรวจบ้าน /อสม. 
- ผู้นำชุมชน 

 
ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 

- รองนายก คนท่ี ............ 
- กองสวสัดิการและสังคม 
- สำนักการศึกษา 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 
- กองคลัง 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี............. 
- สมาชิกสภา เทศบาล/อบต. ..... 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น อปพร. 

/ตำรวจบ้าน /อสม. 
- ผู้นำชุมชน 

ฯลฯ 
 
 

- กองวิชาการและแผนงาน 
(เทศบาล) 

- สำนักปลัด อบต.  
(งานประชาสัมพนัธ)์ 

- ฯลฯ 

ศูนย์ข้อมูลประชาสมัพนัธ์รว่ม 
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 (3.3) ผู้มอีำนาจหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้ที่เก่ียวข้องอย่างเป็น
เอกภาพและชัดเจนแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดบัจังหวัด อำเภอ และระดับทอ้งถิ่น (ตามแผนภาพท่ี 5-3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต กทม. 
(มาตรา 32) 
 

แผนภาพที่ 5-3  การกำหนดบุคคลผูม้ีอำนาจในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                  ตามพระราชบัญญัตปิ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

 

 

สา
ธารณ
ภยั 

ควบคุมและกำกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่ว
ราชอาณาจักร (มาตรา 13) 

ควบคุมและกำกับการปฏิบัติหน้าที่ของ ผอ./รอง ผอ./ผช.ผอ. 
เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร ได้ทั่วราชอาณาจักร (มาตรา 
14) 

รบัผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด 
(มาตรา 15) 

ช่วยเหลือ ผอ.จังหวัด และปฏิบติัหน้าที่อื่นตามที่ ผอ.จว.
มอบหมาย (มาตรา 18) 

ช่วยเหลือ ผอ.กทม. ในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นตามที่ ผอ.กทม.มอบหมาย (มาตรา 35) 

รับผดิชอบและปฏิบัตหิน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสา-
ธารณภัยในเขตของตน และมหีน้าที่ช่วยเหลือ ผอ.กทม. ตามที่
ได้รับมอบหมาย (มาตรา 36) 
 

รบัผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา-       
สาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตนและมีหน้าที่ช่วยเหลือ ผอ.
ท้องถิ่น ตามที่ไดร้ับมอบหมาย (มาตรา 20) 
 

รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของ
ตนและมีหน้าที่ช่วยเหลือ ผอ.จว./ผอ.อ. ตามที่ได้รับ
มอบหมาย (มาตรา 20) 

นายกรัฐมนตร/ีรฐัมนตรทีี่ได้รบัมอบหมาย 

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ (รมว.มท.) 

รองผู้บัญชาการ (ปมท.) 

ผู้อำนวยการกลาง (อ.ปภ.) 

ผอ.จงัหวัด (ผวจ.) 

รอง ผอ.จังหวัด (นายก อบจ.) 

ผอ.กทม. (ผว.กทม.) 

รอง ผอ.กทม. (ปลัด กทม.) 

ผู้ช่วย ผอ.กทม. (ผอ.เขต) 

ผอ.อำเภอ. (นายอำเภอ) 

ผอ.ทอ้งถิ่น 
(นายก อบต./นายกเทศมนตรี/นายกเมืองพทัยา) 

ผช.ผอ.ท้องถิ่น 
(ปลดั อบต./ปลัดเทศบาล/ปลัดเมืองพัทยา) 

สาธารณภัย 
ร้ายแรงอย่างย่ิง

ย่ิง 

สัง่การให้
ดำเนินการ
อย่างหนึ่ง

อย่างใดเพื่อ
ป้องกันและ

บรรเทา    
สาธารณภยั 

/  

ให้ความ
ช่วยเหลือ

ประชาชนใน
พื้นทีท่ี่
กำหนด  

(มาตรา 31) 

รับผดิชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอำเภอ
ของตน และช่วยเหลือ ผอ.จว. ตามที่ได้รับมอบหมาย (มาตรา 
19) 

ช่วยเหลือผู้บัญชาการ มอีำนาจบังคับบัญชาและส่ังการ ตามที่
ผู้บัญชาการมอบหมาย (มาตรา 13) 
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 (4) แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและการประกาศเขตให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภยัตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
  (4.1) การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย  
          กรณีเกิดสาธารณภัยตามนิยามของมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 ซึ่งปรากฏชัดเป็นท่ีทราบโดยท่ัวไปในเขตพื้นท่ีนั้น ให้มีการประกาศเขตพื้นท่ีประสบ   
สาธารณภัยทันที หรือในกรณีเพื่อประโยชนต์่อการจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นท่ีดังกล่าวตามข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ 
และใช้เป็นหลักฐานยืนยันถึงข้อเท็จจริงเก่ียวกับสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคเอกชน สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตามระเบียบกฎหมาย   
ท่ีเก่ียวข้องก็สามารถออกประกาศเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภยัได้ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี ้
       (4.1.1) เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นท่ีใดให้กองอำนวยการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอและหรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและรายงานสถานการณ์สาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด.... ทราบ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตัดสินใจประกาศเขตพื้นท่ีประสบภัย 
     (4.1.2) เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนและส่งผลกระทบต่อสาธารณชน และก่อให้เกิดอันตราย     
ต่อชีวิต ร่างกาย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน ในพื้นท่ี ให้ผู้อำนวยการจังหวัด
ประกาศเขตพืน้ท่ีประสบภัยสาธารณภัยตามดุลพินิจ โดยมแีนวทางการประกาศ ดังนี ้

(1) ระบปุระเภทสาธารณภยั 
(2) สาเหตุการเกิดสาธารณภยั 
(3) ชว่งเวลา ท่ีเกดิสาธารณภัย 
(4) พื้นที่ท่ีเกิดสาธารณภัย 
(5) ผลกระทบต่อสาธารณชนและก่อให้เกดิอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือก่อให้เกดิ

ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน 
เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นท่ี กำหนดให้มีการออกประกาศเขตพื้นท่ี

ประสบสาธารณภัยได้ตามดุลยพินิจ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน 
สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตามระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดับ การจัดการ ผู้ออกประกาศเขตพื้นทีป่ระสบสาธารณภัย 
1 สาธารณภัยขนาดเล็ก  ผู้อำนวยการจังหวัด / ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร  
2 สาธารณภัยขนาดกลาง  ผู้อำนวยการจังหวัด / ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร  
3 สาธารณภัยขนาดใหญ ่ ผู้บญัชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
4 สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง  นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรมีอบหมาย  

 

ท้ังนี้ ผู้ประสบภัยอาจขอให้มีหนังสือรับรองพื้นท่ีประสบภัย ท้ังท่ีเป็นบุคคล และนิติบุคคลได้ โดยให้
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดรูปแบบ แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภัย 
และหนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
  (4.2) การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
    ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการนำเงินทดรองราชการมาใช้จา่ยในการให้ความช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นกรณีเร่งด่วนตามความจำเป็นและเหมาะสม เมื่อเกิดภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินข้ึนในท้องท่ีหนึ่งท้องท่ีใด โดยมุ่งหมายท่ีจะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย



 

แผนปฏิบัติการในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หินโคน พ.ศ. 2564-2570  
 

 

 

พิบัติ แต่มิได้มุ่งหมายท่ีจะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใด ซึ่งการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

เมื่อภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดข้ึนในท้องท่ีใด ให้ผู้มีอำนาจดำเนินการประกาศให้ท้องท่ีนั้น        
เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตกิรณีฉุกเฉิน ดังนี ้

พื้นที ่ ผู้มีอำนาจ 
กรุงเทพมหานคร อธิบดกีรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จงัหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ                
ภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 
     หากไม่สามารถประชุม ก.ช.ภ.จ. ได้ทันท่วงที และผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นว่าความเสียหายดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลัง
กำหนด ก็ให้มีอำนาจพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปก่อนได้โดยไมต้่องขอความเห็นชอบจาก ก.ช.ภ.จ. 

 การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต้องกำหนดพื้นท่ี 
และระยะเวลาของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินั้นด้วย ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ     
และเงื่อนไขท่ีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 (5)  แนวทางปฏิบัติในการตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภยั 
                      ให้ผู้บัญชาการหรือผู้อำนวยการใช้เกณฑ์หรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ประกอบการพิจารณา
ยกระดับการจัดการสาธารณภัย ดังนี้  

เกณฑ์/เง่ือนไข ข้อมูลที่ใช้ระบุเง่ือนไข 
(1) พื้นที่ พื้นทีใ่ช้สอยในลักษณะต่าง ๆ ท่ีไดร้ับผลกระทบ และความเสียหาย 

(1.1) พื้นที่ทางการเกษตรและปศุสัตว์  
(1.2) พื้นที่ธรุกิจ อุตสาหกรรม และการประกอบการ  
(1.3) พื้นทีอ่ยูอ่าศัย )งคาเรอืนนวนหลัจำ  (  
(1.4) พื้นทีท่างธรรมชาติ 

(2) ประชากร จำนวนและลักษณะของประชากรในพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบ 
(2.1) จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ  
(2.2) จำนวนผูอ้พยพ  
(2.3) จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 

(3) ความซับซ้อน ความยากง่าย สถานการณ์แทรกซ้อน และเงื่อนไขทางเทคนิคของสถานการณ์ 
(3.1) ความรุนแรงของภัย ความเฉพาะเจาะจงทางเทคนิคของภัย         
การเกิดภัยตอ่เนือ่ง  
(3.2) ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนหรือส่งผลกระทบต่อสาธารณูปโภคพื้นฐาน สถานท่ี

สำคัญ และเส้นทางการให้ ความช่วยเหลือ 
(3.3) การคาดการณ์การขยายตัวของภัย พื้น ท่ี ท่ีจะเสียหายต่อไป  

ระยะเวลาท่ีการดำเนินกิจกรรมปกติที่ต้องหยุดชะงัก ระยะเวลาท่ีต้อง
ใช้ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ และระยะเวลาท่ีต้องช่วยฟื้นฟู
เบื้องต้น 

(4) ศกัยภาพด้านทรัพยากร ความสามารถในการปฏิบัติงานจากทรัพยากร 
(4.1) กำลังคน ท้ังของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน พร้อมท้ัง
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เกณฑ์/เง่ือนไข ข้อมูลที่ใช้ระบุเง่ือนไข 
อาสาสมัครหน่วยต่าง ๆ 

(4.2) เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ และอุปกรณ์พิเศษต่าง ๆ ท่ีต้องใช้
ตามแต่ลักษณะทางเทคนิคของภัย 

(4.3) ปัจจัยยังชีพสำหรับแจกจ่ายแก่ผู้ได้รับผลกระทบของหน่วยงานหลัก 
และจากการสนับสนุนจากภาคีหลัก 

(4.4) แหล่งท่ีมาและจำนวนเงนิงบประมาณจากหนว่ยงานในพื้นท่ี 
(5) การพิจารณาตัดสนิใจ
ของผู้บัญชาการ /
ผู้อำนวยการ 

ดุลยพินิจจากการประเมินสถานการณ์จากเงื่อนไขต่าง ๆ 
(5.1) ขอบเขตการปกครอง 
(5.2) การประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัย 

 ท้ังนี้  ให้ ใช้ เกณฑ์ เงื่อนไขทางด้านพื้ น ท่ี/ประชากร/ความซับซ้อน/ศักยภาพด้านทรัพยากร              
และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผู้อำนวยการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบกันเป็นเกณฑ์ในการ
นำเสนอเพื่อยกระดับการจัดการสาธารณภัย 
 (6) แนวทางการปฏิบัติในการอพยพ 
        เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นท่ีใด และการอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีนั้นจะเป็น
อันตราย ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550             
มีอำนาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีนั้น ออกไปจากพื้นท่ีอย่างเป็นระเบียบ ท้ังนี้ ให้ดำเนินการอพยพก่อนเกิด      
สาธารณภัย และจัดให้มีกำลังเจ้าหน้าท่ีเข้ารักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันทรัพย์สินของประชาชน      
โดยให้ผู้นำชุมชนและหน่วยงานปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี ้
           (6.1) การอพยพเคลื่อนย้าย 
       (6.1.1) การตัดสินใจอพยพ 
       (1) ในเขต อบต.หินโคน นายก อบต.หินโคน  ในฐานะผู้อำนวยการท้องถ่ิน             
หรือผู้ ได้ รับมอบหมายเป็นผู้ ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพื้ น ท่ีประสบภัย                
โดยมีปลัด อบต.หินโคนในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถ่ินเป็นผู้ช่วย 
    (2) ในเขตพื้นท่ีหมู่บ้าน กำหนดให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเป็นผู้ตัดสินใจและ
ควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพื้นท่ีประสบภัย โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา อบต.หินโคน           
เป็นผู้ช่วย ทุกข้ันตอนการปฏิบัติต้องประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณ์ไปยัง นายก อบต.หินโคน ใน
ฐานะผู้อำนวยการทอ้งถิ่น เบอร์โทรศัพท์....088-3441344.... 
   (6.1.2) เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือน ให้แจ้งประชาชนต้องเตรียมตวัไว้ให้พร้อมสำหรับ      
การอพยพ โดยจัดเตรียมกระเป๋าท่ีมีของมีค่า เงินสด เอกสารสำคัญ ของใช้จำเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร 
น้ำดื่ม เท่าท่ีจำเป็น รวมท้ังดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวให้อยู่ในความสงบ ก่อนออกจากบ้านเรือนต้องปิด
บ้านเรือนให้มิดชิดท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ และเดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจำชุมชนโดยเร็ว 
   (6.1.3) หน่วยอพยพ ต้องศึกษาเส้นทางท่ีจะเข้าสู่พื้นท่ีเป้าหมาย และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะสำหรับการอพยพให้พร้อมปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ตลอดเวลา รวมท้ังติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนหรือ
ผู้นำหมูบ่้านทุกระยะ ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในข้ันตอนการอพยพต่อผู้อพยพ  

(6.1.4) จัดลำดับความสำคัญของผู้อพยพ โดยแบ่งกลุ่มผู้อพยพท่ีต้องได้รับการดูแล      
เป็นพิเศษ (กลุ่มเปราะบาง) เช่น กลุ่มผู้ป่วยทุพพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก สตรี ควรได้รับการพิจารณา     
ให้อพยพไปก่อน เป็นต้น กรณีเด็ก บิดาและมารดาควรอพยพไปด้วยกันท้ังครอบครัว และควรอพยพเป็นกลุ่ม  
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(6.1.5) จัดให้มีสถานท่ีปลอดภัยและท่ีพักพิงชั่วคราวแก่ผู้อพยพและเจ้าหน้าท่ี โดยจัด
ระ เบี ย บ พื้ น ท่ี พั กพิ ง ให้ เห ม าะ ส ม เป็ น สั ด ส่ วน แ ล ะมี ร ะบ บ สุ ข าภิ บ าล  โด ย ให้  ส ำนั กป ลั ด ฯ                           
เป็นหน่วยงานรับผดิชอบหลกั 

(6.1.6) การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว และสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคม
สงเคราะห์  เพื่อการฟื้นฟูด้านสังคมและจิตใจให้แก่ผู้ประสบภัย และผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยให้โดยให้
กองสวัสดิการและสังคม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

(6.1.7) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพื้นท่ีท่ีเกิดสาธารณภัยและพื้นท่ีใกล้เคียง 
รวมท้ัง  จดัระเบียบการจราจรในพื้นท่ีพักพงิชั่วคราวเพื่อรองรับการอพยพ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิต   และทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการ และสามารถดำเนินการอพยพเคลื่อนย้าย เป็นไปอย่างมี
ระบบ สามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสู่สถานท่ีปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

(6.1.8) ให้ความช่วยเหลือผู้อพยพในการขนย้ายทรัพย์สินของใช้ในพื้นท่ีท่ีเกดิสาธารณภัย        
และพื้นท่ีใกล้เคียงตามท่ีได้รับการร้องขอ โดยให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
หลักหากไม่เพียงพอประสานหน่วยงานทหารในพื้นที ่

(6.1.9) ให้มีการจัดทำทะเบียนเพื่อตรวจสอบจำนวนผู้อพยพและผู้ท่ียังติดค้างในพื้นท่ี   
โดยใหง้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปน็หนว่ยงานรับผิดชอบหลัก 

(6.1.10) จัดให้มีการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นท่ีอพยพ โดยให้ รพ.สต. 
และโรงพยาบาลในเขตพื้นท่ี ร่วมกันดำเนินการ 

(6.1.11) จัดให้มีระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยของพื้นท่ีรองรับการอพยพ โดยจัด
กำลังเจ้าหนา้ท่ีตำรวจและอาสาสมัครตามความเหมาะสม  

   (6.1.12) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีตำรวจในพื้นท่ีเพื่อจัดกำลังดูแล
บ้านเรือนและทรัพย์สินของผู้อพยพเป็นระยะๆ หากกำลังเจ้าหน้าท่ีตำรวจไม่เพียงพอ ให้ใช้กำลังสนับสนุนจาก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือจัดหาอาสาสมคัรจากประชาชน แต่หากสถานการณ์ล่อแหลม
เสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตห้ามเจ้าหน้าท่ี/อาสาสมัครออกปฏิบัติหน้าท่ีในพื้นท่ีเสี่ยงโดยเด็ดขาดจนกว่า
สถานการณ์จะบรรเทาความรุนแรงลง และสามารถเข้าไปตรวจในพื้นท่ีได้ โดยไม่มีความเสี่ยง พร้อมท้ังให้มี   
การประชาสัมพันธ์ให้ผู้อพยพทราบสถานการณอ์ย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 

 (6.1.13) จัดหาพื้นท่ีรองรับสำหรับการอพยพสัตว์เลี้ยง โดยขอให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ดำเนินการสำรวจ จัดทำบัญชี  ประชาชนผู้ เลี้ยงสัตว์                 
และผู้ประกอบการ รวมท้ัง จัดเตรียมยานพาหนะ เครื่องจักรกล สำหรับใช้ในการอพยพ หากไม่เพียงพอให้
ประสานงานหน่วยงานท่ีมีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ  
  (6.2) การยกเลิกสถานการณ์ 
  (6.2.1) ให้ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
พร้อมท้ังตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่งจนแน่ใจ และมีการยืนยันความชัดเจนว่าสถานการณ์คลี่คลายกลับ        
สู่ภาวะปกตแิล้ว ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นรายงานข้อมูลให้ผู้อำนวยการอำเภอทราบ เพื่อประกาศยุติสถานการณ์
สาธารณภัยในพื้นท่ี และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันความสับสน 
พร้อมท้ัง ให้มีการยืนยันความชัดเจนถึงการยกเลิกสถานการณ์ และแจ้งให้ผู้อพยพเตรียมพร้อมในการอพยพ
กลับสู่พื้นท่ีอยู่อาศัยต่อไป 
  (6.2.2) เมื่อได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อำนวยการท้องถ่ิน ผู้อำนวยการอำเภอ 
ตามลำดับ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ประกาศยุติสถานการณ์ว่าสาธารณภัยได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้แจ้งข้อมูล
ดังกล่าวให้ผู้อพยพทราบเพื่อเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ท่ีตัง้ต่อไป 
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  (6.2.3) เมื่อยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อบต.หินโคน ให้ส่งมอบภารกิจท่ีต้อง
ดำเนินการต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานนั้นต่อไป เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
 (6.3) การอพยพกลับ 
  เมื่อประชาชนได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจนให้ผู้นำชุมชน          
หรือผู้นำกลุ่มอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการอพยพกลับและรอรับการแจ้งจุดอพยพกลับ   
โดยการจัดระเบียบและลำดับก่อนหลังของการอพยพกลับอย่างเป็นระบบไปสู่พื้ น ท่ีอยู่อาศัยเดิม              
พร้อมท้ังประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 
 (6.4) การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.หินโคน แบ่งประเภทของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีจะอพยพมาอยู่ในพื้นท่ีปลอดภัยตามลำดับและความจำเป็นเร่งด่วน พร้อมท้ังกำหนดพื้นที่รองรับ
การอพยพส่วนราชการ ครอบครัวส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ล่วงหน้า โดยการดำเนินการ
อพยพให้เป็นไปตามแผนอพยพส่วนราชการ เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้ตามปกติ 

 

  
 
     
 1) แนวทางปฏิบัติในการสือ่สารและโทรคมนาคม 
  (1) การเตรยีมความพร้อมด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม 
      การเตรียมความพร้อมด้านระบบและเครื่องมือสื่อสาร อบต.หินโคน มอบหมายให้เป็นผู้
กำกับดูแลและใช้งานความถ่ีวิทยุ..162.525 hm .เพื่อใช้เป็นความถ่ีวิทยุกลางสำหรับติดต่อประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สำหรับการประสานงาน  ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอื่นๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไม่ปกติ โดยกำหนดให้  กสทช                     
.เป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้งานภายใน อบต.หินโคน 
 (2) การปฏิบัติงานด้านสื่อสารและโทรคมนาคมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉนิ 
  (2.1) จัดตั้งศูนย์สื่อสารและจัดให้มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารอื่นๆ 
ท่ีจำเป็นใหใ้ช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอื่นได้ตามปกติโดยเร็ว
อย่างท่ัวถึงทุกพื้นที ่
  (2.2) ใช้โครงข่ายสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุสื่อสารเป็นหน่วยงานหลัก 
     หน่วยงานหลักท่ีวางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่....อบต.หินโคน.....หมายเลข
โทรศัพท์........044-950420-1........ โทรสาร....................................................................... 
     หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่............หมายเลขโทรศัพท์................................................ 
โทรสาร................................................................... 
 

 
 

ลำดับที ่ ช่ือหนว่ยงาน นามเรียกขาน ความถีว่ิทยุ โทรศพัท ์ โทรสาร หมายเหต ุ

1 อบต.หินโคน อบต.หินโคน 162.525 044-950240-1   

2       

กลยุทธ์ที ่2 พฒันาระบบและเครื่องมอืสนบัสนนุการเผชิญเหต ุ
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      แผนภาพที่ 5-4 : ผังสือ่สารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หินโคน   

(2) แนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 
  ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ อบต.หินโคน เป็นหน่วยงานหลัก ดำเนินการ ดังนี ้
    (2.1) เผยแพร่ข่าวสารท่ีคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยให้ส่วนราชการและประชาชนได้รับรู้
และเขา้ใจสถานการณ์ (Situation Awareness) ในทุกระยะการจัดการภัย โดยผ่านช่องทางการสื่อสารท่ีกำหนด
ไว้ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หอกระจายข่าว สื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลท่ีถูกต้อง รวดเร็ว 
เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น และลดความตื่นตระหนกท่ีเกิดจากการรับรู้     
และความเข้าใจท่ีไม่ถูกตอ้ง 
  (2.2) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) ณ พื้นท่ีท่ีเกิดเหตุ ซึ่งอยู่
ภายใต้การกำกับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม เพื่อทำหน้าท่ีประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะ           
ท่ีเก่ียวข้องกับการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเป็นศูนย์ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อสำหรับสื่อข่าวสารทุกประเภทท่ีได้รับ 
การกลั่นกรอง และรบัรองข้อมูล เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนือ่ง 
โดยให้เจ้าหน้าท่ีข้อมูลข่าวสารสาธารณะควรต้องเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสานข้อมูลร่วม 
  (2.3) ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการเกิดภัยจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน 
อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป รวมท้ังหน่วยงานท่ี
เกีย่วข้องก่อนแจง้เตือนภัยผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำตำบล 

โทรศพัท์ ....082-
1497528.... 

โทรสาร ……………………………. 
สายดว่น 1669 

 
 

 

กองอำนวยการปอ้งกนัและ              
บรรเทาสาธารณภยัอำเภอจักราช 

โทรศัพท ์…089-9483749… 
โทรสาร …………………………………………… 

กองอำนวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย อบต.หินโคน 

โทรศัพท/์โทรสาร ...044-950420-1... 
โทรศัพท/์โทรสาร ...........................    
ความถี่วิทย ุ ………………… MHz 

 

การประปาส่วนภูมภิาค 
สาขา.......-.............. 

โทรศัพท์........................ 
 

กองอำนวยการปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

อบต.หนองขาม 
โทรศัพท์...061-

9651549.. 

องค์กรภาคเอกชน  
มลูนิธิร่วมกตัญญ ู
โทรศัพท ์.....085-
4801669....... 

 

การไฟฟ้าภมูิภาค 
สาขาย่อย...จักราช..... 

โทรศัพท์ ..044-399178...  
 

สถานีตำรวจภูธร
....จักราช... 

โทรศพัท์..191.. 
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  (2.4) ดำเนินการแจ้งเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพื้นท่ีท่ีประสบภัยและพื้นท่ีข้างเคียง โดยสื่อ 
ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์การเตือนภัยท่ีมีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย      
โทรโข่ง เป็นต้น 
  (2.5) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยนั้นต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็นข้อมูลท่ีบอก
ถึงอันตรายท่ีกำลังเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนาด จุดท่ีเกิดภัย รัศมีความเสียหายตาม
พื้นท่ีการปกครอง ช่วงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม่ และประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือต้องมี
การอพยพหรือไม่ รวมท้ังวิธีการแจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ และการสื่อสารอื่นๆ โดยแจ้งเตือนภัยจนกว่า
สถานการณ์ภัยจะสิ้นสุด 
  (2.6) ในกรณี เกิดไฟฟ้าดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไม่สามารถใช้ ได้                
ใหใ้ช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอื่นท่ีได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว 

 (3) แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command) 
        ให้นำหลักการของระบบการบัญชาการเหตุการณ์  (Incident Command System : ICS)         
มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการสั่งการ ควบคุม และประสาน ความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการ
จัดการในภาวะฉุกเฉิน และเป็นระบบปฏิบัติการในการระดมทรัพยากรไปยังท่ีเกิดเหตุเพื่อให้สามารถปกป้อง
ชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ โดยให้ทุกส่วนราชการ 
หน่วยงาน และภาคเอกชนใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์เป็นระบบมาตรฐานในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน       
อปท. .....ได้กำหนดแนวทางปฏิบัตโิดยใช้หลักการบัญชาการณ์เหตุการณ์ไว้ ดังนี ้ 
   (3.1) วัตถุประสงค์การบัญชาการเหตุการณ์  
    (1) ความปลอดภัยท้ังผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
    (2) ใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 
     (3) การจัดการสาธารณภัยมีประสิทธิผล 
    (3.2) การปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย 
          (3.2.1) การรายงานตัวและทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             
     ให้เจ้าหน้าท่ีเจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ท่ีมาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวท่ี
ศูนยป์ฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ินในพื้นท่ีท่ีเกิดภยั ก่อนรับมอบภารกิจและพื้นทีร่ับผิดชอบไปปฏิบัต ิ

(3.2.2) การเข้าควบคุมสถานการณ ์คำนึงถึงหลักการ ดังนี ้
     (1 ) การปฏิบั ติ การระยะ 24 ช่ัวโมงแรก  เน้นการค้นหาผู้ รอดชี วิต                 
การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ น้ำดื่ม อาหารปรุงสำเร็จ เสื้อผ้า ฯลฯ 
       (2) การปฏิบัติการระยะ 24-48 ช่ัวโมง (1-2 วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต         
และทรัพย์สิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค 
เครื่องครัว 
     (3) การปฏิบัติการระยะ 48-72 ช่ัวโมง (2-3 วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต      
การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สิน     
และขอ้มลูการให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ 
     (4 ) การปฏิบัติการค้นหาหลังระยะ 72 ช่ัวโมงข้ึนไป  (หลัง 3  วัน 
ข้ึนไป) ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วย
ทรัพย์สิน พร้อมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  ฯลฯ 
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   (3.2.3) การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ 
               อบต.หินโคน ได้วางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ      
โดยกำหนดโครงสร้างองค์กร ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการใช้แนวทางปฏบิัติ
ท่ีเหมาะสมเพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 
 (1) การรับแจ้งเหตุและการรายงาน 
     ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ท้ังด้านสถานการณ์         
สาธารณภัย ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอื่นๆ ท่ีจำเป็น 
โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านสำรวจความเสยีหายและความต้องการเบื้องตน้
ตามแบบรายงานเหตดุ่วนสาธารณภัย แล้วรายงานตอ่กองอำนวยการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หินโคน 
 (2) การประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดงัต่อไปนี ้

  (2.1) นำข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดมาวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยท่ีเกดิข้ึน     
  (2.2) กำหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางท่ีดีท่ีสุดและมีความเสี่ยงนอ้ยท่ีสุด 

  (2.3) มีการคาดการณ์เพิ่มเติมในเรื่องปัจจัยความเสี่ยงท่ีเพิ่มข้ึน การขอรับการ
สนับสนนุเพิ่มเติม 
  (2.4) การจัดการข้อมูล ให้หัวหน้าทีมเป็นผู้นำในการสอบถามสำรวจข้อมูล
สถานท่ี สิ่งท่ีเป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย พร้อมท้ังบันทึกวัน เวลา ชื่อท่ีอยู่ผู้ ให้ข้อมูล และรายงานข้อมูล           
ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.หินโคน ทราบ มีการบรรยายสรุปให้ลูกทีมทราบ กำหนดพื้นท่ีอันตราย                  
พื้นท่ีปฏิบัติการ พื้นท่ีปลอดภัย รวมท้ังตัดระบบต่างๆ ได้แก่ แก๊ส ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ซึ่งเป็นอันตราย              
ต่อนักกู้ภัย 
   (2.5) การสั่งการ ผู้สั่งการต้องเป็นคนเดียวท่ีสามารถชี้แจงการปฏิบัติได้ 
การสั่งการต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหน้าหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติการต้องรายงาน
ตัว   ต่อผู้อยู่ในเหตุการณ์ และต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ท้ังก่อนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จสิ้น
ภารกิจ 
 (2.6) การรวบรวมข้อมลู ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง สาเหตุของการ
เกิดเหตุการณ์ ผลการปฏิบัติ รวมท้ังแนวทางการแก้ไขและนำข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ 
         (3) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
            อบต.หินโคน กำหนดโครงสร้างองค์กรปฏิบัติรับผิดชอบในการจัดการ      
สาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินในแบบโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.หินโคน (การจัดการสาธารณภัย
ระดับ ๑) โดยมีผู้อำนวยการท้องถ่ินเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.หินโคน มีอำนาจในการ
ควบคุม สั่งการ และบัญชาการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี หากสาธารณภัย         
ท่ี เกิด ข้ึนในพื้น ท่ี  อบต.หินโคน  ลุกลามขยายเป็นวงกว้าง ประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมาก              
และผู้อำนวยการจังหวัดตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัยของ (ระบุชื่อ อปท.) เป็นการจัดการสาธารณภัย
ขนาดกลาง (ระดับ ๒) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน อบต.หินโคน  จะรับข้อสั่งการจากกองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปปฏิบัติ โดยได้กำหนดรูปแบบองค์กรปฏิบัติในระดับพื้นท่ี ตามตารางท่ี 5-1  
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 ตารางที่ 5-1  :  รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่ 

ระดับการจัดการ 
สาธารณภัย 

องค์กรรับผดิชอบ 
การจัดการสาธารณภัย 

ในภาวะปกต ิ
 

องค์กรรับผิดชอบ 
ในภาวะฉุกเฉนิ 

(เมื่อเกิด 
หรอืคาดวา่จะเกิดสาธารณภยั) 

ผูบ้ัญชาการ 
(ผู้มีอำนาจ 

ตามกฎหมาย) 

ระดับ 1 
(อำเภอ/เทศบาล     

เขา้ควบคุมสถานการณ์) 

กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ี 
- กอปภ.ทน. ...................แห่ง 
- กอปภ.ทม. ...................แห่ง 
- กอปภ.ทต. ....................
แหง่ 
 
กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 
(กอปภ.อ.)  

- ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
  โดย กอปภ.อปท. จัดตั้ง 
 
 
 
 
 
 
- ศูน ย์ บัญ ชาการ เหตุ ก ารณ์
อำเภอ  (ศบก.อ.)  
  โดย กอปภ.อ. จัดตั้ง 
 

ผู้อำนวยการ
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการ
อำเภอ 

 
     (4) การค้นหาและช่วยชีวิต 
             - กำหนดเขตและกันเขตพื้นท่ีประสบภัย ห้ามไม่ให้ผู้ ท่ีไม่มีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบเข้าพื้นที่ประสบภัย 
             - สนธิกำลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใช้
หน่วย กู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัตกิารในพื้นท่ีประสบภยั พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ท่ีจำเป็นในการกู้ชีพกูภ้ัย 
             - กรณีมีสถานการณ์รุนแรง ควรจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีข้ันสูงมาใช้ในการกู้ภัย 
 

ตารางที่ 5-2 :  การปฏิบัตขิณะเกิดภัยของ อบต.หินโคน 

ลำดับที ่ การปฏบิัต ิ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หนว่ยรับผิดชอบ/
ผูร้ับผิดชอบในพืน้ที ่
(ระบุเบอรโ์ทรศัพท์) 

1 จัดตัง้ศูนยป์ฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น  ส่วนอำนวยการ  
2 รับแจ้งเหตแุละรายงานสถานการณ ์

  จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีเพื่ อรับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ ให้กอง
อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หินโคน และกองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอทราบเพื่อจะได้เสนอ    ผู้ว่าราชการ
จังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภัย 
และประกาศเขตพื้นท่ีการให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไปจนกว่าสถานการณ์
สิ้นสุด 

ส่วนอำนวยการ  

3 ออกสำรวจพื้นที่และประเมินสถานการณ ์
จัดชุดเคลือ่นท่ีเรว็เข้าสำรวจพื้นท่ีและประเมินสถานการณ์ เพือ่วางแผน
รับมือกับสถานการณภ์ัย 

ส่วนอำนวยการ  

4 ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน ส่วนอำนวยการ  
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ลำดับที ่ การปฏบิัต ิ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หนว่ยรับผิดชอบ/
ผูร้ับผิดชอบในพืน้ที ่
(ระบุเบอรโ์ทรศัพท์) 

  วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยเพื่อการตัดสินใจ
แก้ปัญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พื้นท่ีและ
ประชาชนผู้ท่ีจะได้รับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของ
พื้นท่ีในการรับภัย แนวโน้มการเกิดภัยซ้ำข้ึนอีก ภัยท่ีตามมา รวมถึงภัยท่ีมี
ความซับซ้อน เพื่อกำหนดแนวทางการตอบโต้และการแจ้งเตือนภัย 

5  บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินอยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน และเป็นระบบ  
 

ส่วนอำนวยการ  

6  แจ้งเตือนประชาชน 
  (1) ตรวจสอบข้อมูลยืนยันความถูกต้องของการเกิดสาธารณภัยจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกแหล่ง ก่อนแจ้งเตือนผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด  
  (2) ดำเนินการแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชนพื้นท่ีประสบภัยและพื้นท่ีข้างเคียง 
โดยสื่อ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์เตือนภัยท่ีมีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุ
ชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น 
  (3) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย    
บ่งบอกถึงอันตรายท่ีกำลังจะเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการปฏิบัติของ 
ประชาชน รวมท้ังวิธีการแจ้งเหตุ โดยตอ้งแจ้งเตือนจนกว่าสถานการณ์ภัย จะสิ้นสุด 
  (4) ในกรณี เกิดไฟฟ้าดับ การสื่อสาร เครื่องมือ  สัญญาณเตือนภัยไม่
สามารถใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือนภัย
อื่นที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว เป็นต้น 
 

ส่วนอำนวยการ  

7 อพยพผูป้ระสบภัย  
กรณีเมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยในพื้นท่ี และมีผู้อยู่อาศัยในพื้นท่ีนั้น
จะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเท่าท่ีจำเป็นแก่การป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย พร้อมท้ังรายงานผู้อำนวยการท้องถ่ิน ผู้อำนวยการอำเภอ 
ตามลำดบั  

ส่วนปฏบิัติการ  

8 กำหนดพื้นที่เตรยีมปฏิบัติการ (Staging Area)  
เป็นพื้นท่ีเตรียมปฏิบัติการจัดตั้งข้ึนเพื่อใช้เป็นสถานท่ีจัดเก็บและพักรอ
ชั่วคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)   
ท่ีได้มาและพร้อมใช้ เพื่อรอการสั่งใช้ทรัพยากร  

ส่วนอำนวยการ  

9 ระดมทรพัยากรเขา้สนบัสนนุการจัดการสาธารณภยั 
  (1) ระดมทรัพยากร ท้ังกำลังคน วัสดุอุปกณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร มายังจุด
รวบรวมทรัพยากรเพื่อรอรับการมอบหมายภารกิจ ให้พร้อมใช้ตลอด 24 
ชั่วโมง เพื่อรอการสั่งใช้เข้าสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นท่ีประสบภัย 
  (2) ระดมทรัพยากรเข้าพื้นท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พร้อมท้ัง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
พลังงาน เพื่อจัดการสาธารณภัย 

ส่วนสนบัสนุน  

10 กำหนดและแบ่งโซนพื้นทีใ่นการสนบัสนุนการเผชิญเหต ุ 
ออกเป็น.............โซน ประกอบด้วย      
      โซนท่ี ๑ ประกอบด้วย หมู่.....(ระบชุื่อเลขหมู่)..... มผีูใ้หญ่บ้านหมู่.......... 
รับผิดชอบพื้นท่ี 

ส่วนอำนวยการ  



 

แผนปฏิบัติการในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หินโคน พ.ศ. 2564-2570  
 

 

 

ลำดับที ่ การปฏบิัต ิ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หนว่ยรับผิดชอบ/
ผูร้ับผิดชอบในพืน้ที ่
(ระบุเบอรโ์ทรศัพท์) 

      โซนท่ี ๒ ประกอบด้วย หมู่.....(ระบชุื่อเลขหมู่)..... มีผูใ้หญ่บ้านหมู่.......... 
รับผิดชอบพื้นท่ี 
      โซนท่ี ๓ ประกอบด้วย หมู.่....(ระบชุื่อเลขหมู่)..... มีผูใ้หญ่บ้านหมู่.......... 
รบัผิดชอบพื้นที ่
    โซนท่ี ๔ ประกอบด้วย หมู่.....(ระบชุื่อเลขหมู่)..... มีผู้ใหญ่บ้านหมู่.......... 
รับผิดชอบพื้นที ่
หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพื้นท่ีได้ตามสถานการณแ์ละขนาดของพื้นที ่

11 จัดชุดปฏบิัติการเคลื่อนที่เรว็เข้าปฏิบัติการจดัการสาธารณภัย 
  สั่งให้หน่วยกู้ชพีกู้ภัยเข้าปฏบิัติการในพื้นที่ประสบภัย เพือ่ควบคุม
สถานการณ์ไมใ่ห้ลุกลามขยายตัว 

ส่วนปฏบิัติการ  

 ให้เจ้าหนา้ท่ี เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ท่ีมารว่มปฏิบัติงาน        
เขา้รายงานตัวท่ีศูนย์ปฏิบตัิการฉุกเฉิน (ระบชุื่อ อปท.) ก่อนรับมอบภารกิจ
และพื้นท่ีรบัผิดชอบไปปฏิบัต ิรวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ในการเข้าสนับสนุน
จัดการสาธารณภัย 

ส่วนปฏบิัติการ  

12 การเผชิญเหต ุ
 (1) การปฏิบัติการระยะ 24 ช่ัวโมงแรก ให้ความสำคัญในการค้นหา
ผู้รอดชีวิตเป็นลำดับแรก ต่อด้วยการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ มีแนวทาง
ปฏบิัติ ดงันี ้

 (1.1) กำหนดเขตและกันเขตพื้นท่ีประสบภัย ห้ามมิให้ผู้ท่ีไม่มีหน้าท่ี
และความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ประสบภัยโดยเด็ดขาด 

 (1.2) สนธิกำลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
ดังนี ้

         (1.2.1) สั่งการให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยท่ีมีศักยภาพเข้าปฏิบัติงาน     
ในพื้นท่ีประสบภัย 

         (1.2.2) สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร      
ท่ีจำเป็นในการกู้ชีพกูภ้ัย เข้าปฏิบัติงานในพื้นท่ีประสบภัย 

         (1.2.3) อพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยงตามความจำเป็นของ
สถานการณ์ภัย 
                (1.2.4) กรณีพื้นท่ีใดเป็นพื้นท่ีวิกฤต ไม่สามารถเข้าพื้นท่ี     
โดยทางรถยนต์หรือทางเรือได้ ให้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์
จากหน่วยงานทหารหรือตำรวจในพื้นท่ี หรือพื้นท่ีใกล้เคียงเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน 
                (1.2.5) จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยท่ีบ้านเรือน
เสียหายอย่างเร่งด่วนเป็นลำดับแรก และจัดระเบียบศูนย์พักพิงชั่วคราว 
พรอ้มท้ังลงทะเบียนผู้อพยพ 
                (1.2.6) ระดมกำลังแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลใกล้เคียง เข้าช่วยปฏิบัตงิานในพื้นทีป่ระสบภัย 
                (1.27) กรณี โครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายให้เร่ง
ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟ้า และประปา แล้วแต่กรณี   
ให้สามารถใช้การได้หรือจัดทำระบบสำรองเพื่อให้ชุดปฏิบัติการสามารถ

ส่วนปฏบิัติการ  
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ลำดับที ่ การปฏบิัต ิ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หนว่ยรับผิดชอบ/
ผูร้ับผิดชอบในพืน้ที ่
(ระบุเบอรโ์ทรศัพท์) 

ปฏบิัติงานในพื้นที่ได้ 
                (1.2.8) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารที่ปรุงสำเร็จ น้ำดื่ม เครื่องยังชีพท่ีจำเป็นให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าท่ี
ท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีประสบภัยให้เพียงพอและท่ัวถึง 
  (2) การปฏิบัตกิารระยะ 24-48 ช่ัวโมง (1-2 วัน) ให้ความสำคัญในการ
ค้นหาผู้รอดชีวิตและทรัพย์สิน การสืบหาญาติ การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค เครื่องครัว 
ข้อมูลสถานการณ์ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
        (2.1) สำรวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น เพื่อกำหนด
มาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างเกิดภัยและจัดทำบัญชี    
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
        (2.2) จัดเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ์      
ท่ีจำเป็นมายังพื้นที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสำรองให้เพียงพอ 
        (2.3) จัดส่งปัจจัยสี่ ท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น อาหาร น้ำดื่ม 
เครื่องนุง่ห่ม และยารักษาโรค เป็นต้น มายังศูนย์พักพิงชั่วคราว 
        (2.4) ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมท่ีได้รับความเสียหายจาสาธารณภัย 
พร้อมท้ังติดป้ายเตือน หรือวางแผนปิดก้ันช่องทางจราจรให้ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางทราบ จัดเจ้าหน้าท่ีตำรวจหรืออาสาสมัครอำนวยความสะดวก
การจราจรในจดุอันตราย 
        (2.5) รักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจรในพื้นท่ีประสบภัย
และศูนย์พักพิงชั่วคราว 
        (2.6) ตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย เพื่อรวบรวมและเป็นแหล่งข้อมูลในการ
ติดต่อประสานงานให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมลูผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตได้ 
  (3) การปฏิบัติการระยะ 48-72 ช่ัวโมง (2-3 วัน) ให้ความสำคัญกับ
การค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องจากปฏิบัติการระยะ 24-48 ชั่วโมงแรก 
การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น 
อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สิน และข้อมูลการให้
ความช่วยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
        (3.1) กรณีมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากให้จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ 
เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมท้ังให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ตรวจชันสูตรเบื้องต้น บันทึกข้อมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียม
ข้อมลูทั้งหมดเพื่อการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
        (3.2) การจัดหนว่ยบริการประกันสังคมเคลื่อนท่ีและให้บริการทางการแพทย์ 
        (3.3)  การประเมินสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนประสานการ
ช่วยเหลือ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานรับข้อมูลความเสียหายเบื้องต้น 
ความต้องการเบื้องต้น 
  (4) การปฏิบัติการระยะ 72 ช่ัวโมง (3 วัน) ขึ้นไป ให้พิจารณาสนับสนุน
การปฏิบัติการค้นหาระยะ 24 ชั่วโมงแรก (1 วัน) เป็นลำดับแรกก่อนการ
ปฏิบัติการค้นหาระยะ 24-48 ชั่วโมง (1-2 วัน) และการปฏิบัติการค้นหา
ระยะ 48-72 ชั่วโมง (2-3 วัน) ตามลำดับ โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคน
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ลำดับที ่ การปฏบิัต ิ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หนว่ยรับผิดชอบ/
ผูร้ับผิดชอบในพืน้ที ่
(ระบุเบอรโ์ทรศัพท์) 

ก่อน ตามด้วยทรัพย์สิน พร้อมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและ
ท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

13 ปกปอ้งสถานท่ีสำคญั เช่น โรงพยาบาล  โรงเรียน วัด เขตพระราชฐาน แหล่ง
โบราณสถาน (ถ้ามี) เป็นต้น และปกป้องระบบสาธารณูปโภค  เช่น ระบบ
ไฟฟ้า ระบบประปา เป็นตน้ 

ส่วนปฏบิัติการ  

14 การจัดตั้งและบรหิารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว (กรณีทีม่ีการอพยพ)  ส่วนสนบัสนุน  
15 สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภยั 

  สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดส่งปัจจัยสี่ท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต 
เช่น อาหาร น้ำดื่ม และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ไปยังพื้นที่ประสบภัย 

ส่วนสนบัสนุน  

16 การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือในช่วงขณะเกิดภัย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีสำรวจและจัดทำข้อมูลความต้องการของ
ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และรายงานให้อำเภอเพื่อประกอบการร้องขอการ
สนับสนุน และนำไปกำหนดเป็นมาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือ เช่น 
ความช่วยเหลือ ด้านอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการ
กำจัดสิ่งปฏิกลู เป็นต้น  

ส่วนอำนวยการ  

17 จัดตั้งศูนย์ประสานข้อมูลร่วม (Joint Information Center : JIC)  
ณ พื้นท่ีท่ีเกิดเหตุ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 
เพื่อทำหน้าท่ีประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะท่ีเก่ียวข้องกับการดำเนิน
กิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อ
สำหรับสื่อข่าวสารทุกประเภทท่ีได้รับการกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพื่อ
กระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง 
โดยให้เจ้าหน้าท่ีข้อมูลข่าวสารสาธารณะเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสาน
ข้อมูลร่วม 

ศูนย์ข้อมูล
ประชาสมัพันธ์

ร่วม 

 

18 -  กรณีมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก จัดให้มีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้เป็นไปตาม
อำนาจหน้าท่ีการปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหรือ ตามบันทึก
ข้อตกลงระหว่างหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
- กำหนดให้มีสถานท่ีรองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตู้แช่ศพ) และการ
เคลื่อนย้ายศพ หรือนำศพไปตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตามระเบียบกฎหมาย
ท่ีเก่ียงข้องอย่างเป็นระบบ 

ส่วนปฏบิัติการ  

19 เมื่อสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ียุ ติแล้ว ให้ผู้อำนวยการท้องถ่ินรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยให้ผู้อำนวยการอำเภอทราบ และเมื่อมีการประกาศ
หรือยืนยันสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นท่ียุติลงแล้ว ให้ดำเนินการอพยพ
ประชาชนกลับท่ีตัง้อย่างปลอดภัย 
 
 

ส่วนอำนวยการ  

20 อพยพกลับ กรณีสถานการณส์าธารณภยัยุต ิ
  เมื่อได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้นำ
ชุมชนหรือกลุ่มผู้นำอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพื่อเตรียมความพร้อมในการอพยพ

ส่วนปฏบิัติการ  



 

แผนปฏิบัติการในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หินโคน พ.ศ. 2564-2570  
 

 

 

ลำดับที ่ การปฏบิัต ิ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หนว่ยรับผิดชอบ/
ผูร้ับผิดชอบในพืน้ที ่
(ระบุเบอรโ์ทรศัพท์) 

กลับไปสู่ท่ีอยู่อาศัยต่อไป โดยจัดระเบียบและลำดับก่อนหลังการอพยพกลับ 
พร้อมท้ังประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท่ีดำเนนิการควบคุมดูแลการอพยพกลบั 

21 หากสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซ้ำซ้อน เกินขีดความสามารถของ อปท. ให้ร้องขอขอรับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงหรืออำเภอ 
  ให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท. ข้างเคียง) และกองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอเพื่อดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

ส่วนอำนวยการ  

 

  
 
   
  (1) แนวทางปฏิบตัิในการขอใช้เงินทดรองราชการเพือ่ช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพบิัติกรณีฉุกเฉิน 
       เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินข้ึนในพื้นท่ีใด ให้ผู้มีอำนาจดำเนินการประกาศให้ท้องท่ีนั้น        
เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และหลักเกณฑ์วิธีการท่ีเก่ียวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์
บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ แต่มิได้มุ่งหมายท่ีจะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใด 
ท้ังนี้ ต้องเป็นค่าใช้จ่ายท่ีจำเป็นในการดำรงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่
สภาพเดิมอันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยได้กำหนดวงเงินทดรองราชการของส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้องสำหรับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้ในระเบียบนี้ และให้การขอใช้วงเงินทดรองราชการดำเนินการ
ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในระเบียบให้ถูกต้อง 
  (2) แนวทางปฏิบตัิในการประเมนิความเสียหายและความตอ้งการความชว่ยเหลอื 
(Damage and Need Assessment : DANA)  
     กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หินโคน ประเมินสถานการณ์ความเสียหาย
และความต้องการความช่วยเหลือภายในพื้นท่ีประสบภัยตามหลักการด้านมนุษยธรรมในเบื้องต้น (Early 
Recovery) เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู ้ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในช่วงของการจัดการใน
ภาวะฉุกเฉิน ขณะที่สถานการณ์สาธารณภัยกำลังดำเนินอยู่ โดยมีการประเมินความเสียหายทางกายภาพ
และการประเมินความต้องการรับความช่วยเหลือของผู้ ท่ีได้รับผลกระทบ (Damage and Need Assessment)  
หรือ DANA เพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถดำเนนิการให้ความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุม รวดเร็ว และตรงกับ
ความต้องการของผู้รับความช่วยเหลือในระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถดำรงชีวิตในสถานการณ์   
สาธารณภัยดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย และวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัย ในการตอบโต้สถานการณ์
ฉุกเฉินด้วยตนเอง รวมท้ังความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือ
ด้านอาหาร น้ำดืม่ การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ท่ีพักพิง 
อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น การประเมินนี้เป็นกระบวนการท่ีสำคัญในการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมและการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้อยู่รอดปลอดภัย โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี ้
   (2.1) การประเมินเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้น (initial assessment) ให้ดำเนินการภายใน    
3 ชั่วโมงแรก โดยรวบรวมข้อมูลมาประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้น (ข้อมูลก่อนเกิดภัย ข้อมูลจาก

กลยุทธ์ที ่3 เสริมสรา้งระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์ 



 

แผนปฏิบัติการในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หินโคน พ.ศ. 2564-2570  
 

 

 

หน่วยงานต่างๆ รายงานจากสื่อต่าง ๆ เอกสารสรุปข้อมลูสำคัญ) เช่น ข้อมูลประชากร ข้อมูลทรัพยากร ข้อมูล
พื้นฐานของพื้นท่ีประสบภัย ข้อมูลด้านการเกษตร เป็นต้น 
   (2.2) การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) ให้ดำเนินการทันทีภายหลังจากเกิดสาธารณภัย
ต่อเนื่องไป 72 ชั่วโมง โดยเป็นการประเมินเพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการทรัพยากรท่ีจำเป็นทุกๆ ด้าน                 
ท้ังผู้ประสบภัย โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม  และสิ่งท่ีควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย ลำดับความสำคัญก่อน    
และหลังในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อใหก้ารดำเนินความช่วยเหลือมีประสิทธิภาพและทันต่อความต้องการ
ในภาวะฉุกเฉิน โดยให้ความสำคัญกับการช่วยชีวิตเป็นความเร่งด่วนในลำดับแรก 
   (2.3) การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) ให้ดำเนินการเมื่อภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง 
หรืออย่างน้อยภายใน 2 สัปดาห์ ข้ึนอยู่กับการเข้าถึงพื้นท่ีประสบภัย ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อใช้ในการฟื้นฟู
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวได้อีกด้วย โดยต้องประเมินมูลค่าความเสียหายในมิติต่าง ๆ ทางกายภาพ 
โครงสร้างทางสังคม ประมาณการด้านการเงิน และเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื่องตามความจำเป็น ท้ังนี้ จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาดำเนินการประเมินความเสียหาย
และความต้องการความช่วยเหลือในแต่ละดา้น 
   การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเชื่อมโยงกับการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ท่ีได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น อายุ 
เพศ เชื้อชาติ  ศาสนา กลุ่มเปราะบาง 
   เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความต้องการความช่วยเหลือแล้ว ให้นำข้อมูลท่ีได้มาทำ
การวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดทำรายงานสรุป
เสนอผู้อำนวยการท้องถ่ินเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความเสมอภาคและท่ัวถึงรวมถึงการขอรับ
ความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ำดื่ม              
การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ท่ีพักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น 

    ท้ังนี้ ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ด (ตัวอย่าง) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น 
ระยะท่ี 1 (Initial Disaster Assessment Form) 
 

   (3) แนวทางปฏิบัติในการรับบริจาค 
        หากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท.) พิจารณาเห็นว่า     
มีความจำเป็นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยให้ดำเนินการ    
ตามระเบียบท่ีเกีย่วข้อง ดังต่อไปน้ี 
        (1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือ         
ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
        (2) ระเบียบสำนกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 
        (3) ระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผูบ้ริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526 
        (4) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้        
ของศูนย์รบับริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. 2547 
       กรณีท่ีบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ     
สาธารณภัย โดยท่ีบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอำนวยการป้องกัน        
และบรรเทาสาธารณภัย อบต.หินโคนให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนยา้ยและส่งมอบสิ่งของบริจาคเอง 
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  (4) แนวทางปฏิบัติในการรายงานข้อมูล 
            เป็นการรายงานข้อมูลข่าวสารกรณีเกิดสาธารณภัย ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงาน      
พร้อมท้ังรายงานข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนท้ังด้านสถานการณ์สาธารณภัย ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย       
ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอื่น ๆ ท่ีจำเป็น โดยให้คำนึงถึงความถูกต้อง ความชัดเจน และรวดเร็ว     
ตามแนวทางปฏิบัตดิังนี ้
      (4.1) ให้ผู้นำชุมชนสำรวจความเสียหายและความต้องการเบื้องต้น แล้วรายงานให้           
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ และรวบรวมความเสียหายและความต้องการเบื้องต้น 
         (4.2) ให้ ศ ูน ย ์ป ฏ ิบ ัต ิก า ร ฉ ุก เฉ ิน อบต.หินโคน  รายงานสถานการณ์ สาธารณภั ย               
ต่อกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/จังหวัด ตามลำดับชั้นท่ีเหนือข้ึนไป 
        (4.3) ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หินโคน รายงานสถานการณ์
สาธารณภัยต่อกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/จังหวัด ตามลำดับชั้นท่ีเหนือข้ึนไป 
     (5) แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 

  ศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นสถานท่ีซึ่งได้จัดเตรียมไว้สำหรับผู้ประสบภัยท่ีจำเป็นต้องย้ายออก
จากท่ีอยู่อาศัยเดิมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยจนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ ผู้บัญชาการเหตุการณ์       
จะสั่งการให้ดำเนินการเปิดศูนย์พักพิงข้ึน โดยผู้ประสบภัยจะอาศัยอยู่ชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์ภัยจะยุติ 
หรือท่ีอยู่อาศัยเดิมจะไดร้ับการฟื้นฟู/มีการซอ่มสร้างให้สามารถอพยพกลับไปอาศัยได้  

 ท้ังนี้ การบริหารจัดการศูนยพ์ักพิงชั่วคราวให้เป็นไปตามมาตรฐานของแผนการบริหารจัดการ
ศูนย์พักพิง โดยจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานให้แก่ผู้ประสบภัยได้อย่างพอเพียง                
ท้ังการบริการด้านโภชนาการอาหาร และน้ำดืม่ ความปลอดภัย คุณภาพชีวิต สาธารณูปโภค รวมถึงสุขาภิบาล
และสุขอนามัย โดยจะต้องดำเนินการ ดังน้ี 

5.1 การเปิดศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
      (1) จัดให้มีการทำทะเบียนผู้อพยพอย่างละเอียดโดยคำนึงถึงกลุ่มเปราะบางทางสังคม 

เพื่อให้ทราบความต้องการพื้นฐาน และความต้องการพิเศษของผู้อพยพ ท้ังข้อมูลประชากร ข้อมูลส่วนบุคคล 
และรายงานให้ศูนย์บญัชาการเหตุการณ์ทราบ 

  (2) จัดให้มีอาหาร น้ำด่ืม และความต้องการพิเศษอย่างพอเพียง เช่น นมเด็กทารก 
  (3) จัดให้มีการกำหนดพื้นท่ีอาศัยภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยคำนึงถึงความปลอดภัย   

ของผู้อพยพ  ซึง่หมายความรวมถึงข้อจำกัดทางการแพทย์ ประเด็นทางเพศสภาพ และมติิหญิงชายด้วย  
     (4) ให้ศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า เพื่ออำนวย      

ความสะดวกให้แก่ผู้อพยพ ให้เพียงพอ และทัว่ถึง 
  (5) จัดให้มีระบบการแพทย์และสาธารณสุขสนับสนุนภายในศูนย์พักพิงเพื่อดูแลท้ังสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตของผู้อพยพ 
5.2 การบริหารศูนย์พักพิงช่ัวคราว   

    (1) คัดเลือกสถานท่ีตั้งศูนย์พักพิง โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมซ้ำอีก 
ต้องมีการคมนาคมสะดวก มีความพร้อมของสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่เหนือ
ระดบันำ้ท่วม และต้องมีพื้นท่ีเป็นคลังสินค้าของบริจาค พื้นท่ีสำหรับคลินิก และสำนักงาน  

  (2) การบริหารจัดการข้อมูลในศูนย์พักพิงเป็นสิ่งท่ีสำคัญและจำเป็นท่ีสุดของการบริหาร
จัดการศูนย์พักพิง โดยข้อมูลท่ีจำเป็นต้องเก็บบันทึก ประกอบด้วย ข้อมูลประชากรผู้อพยพ ข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้อพยพ ข้อมูลด้านธุรการ  
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 (3) การจัดระเบียบศูนย์พักพิงชั่วคราวและการอำนวยความปลอดภัย  
     (3.1) ประสานงานล่วงหน้ากับหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของสถานท่ีปลอดภัยสำหรับการอพยพ

ในการจัดพื้นท่ีให้เหมาะสมกับจำนวนประชาชนท่ีจะอพยพเข้ามา หากเนื้อท่ีไม่เพียงพอจะต้องจัดหาสถานท่ี
ปลอดภัยแห่งอื่นไว้รองรับ โดยศึกษาจากฐานข้อมูลประชากรในชุมชนหรือหมู่บ้านเป้าหมาย  

     (3.2) จัดเตรียมสถานท่ีให้มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้แก่ ผู้อพยพตามมาตรฐานข้ันตำ่  
    (3.3) จัดแบ่งพื้นท่ีให้เป็นสัดส่วนของแต่ละครอบครัวหรือของแต่ละชุมชนให้เป็นระเบียบ 

เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่การสื่อสาร การสงเคราะห์ และการเก็บข้อมูล  
    (3.4) จัดระเบียบเวรยามโดยอาจประสานงานขอกำลังจากเจ้าหน้าท่ีตำรวจในพื้นท่ีหรือ

ใช้กำลังจากหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือจัดหาอาสาสมคัรจากประชาชนผู้อพยพ เพื่ออำนวย
ความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้อพยพ 

 (4) การดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ  
     ศูนย์พักพิงชั่วคราวควรประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีตำรวจในพื้นท่ีเพื่อจัดกำลังสายตรวจ     

ไปดูแลบ้านเรือนของผู้อพยพเป็นระยะๆ หากกำลังเจ้าหน้าท่ีตำรวจไม่เพียงพอศูนย์พักพิงชั่วคราวอาจขอรับ
กำลังสนับสนุนจากหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชนผู้อพยพ            
แต่สิ่งสำคัญท่ีสุดคือข้อมูลสถานการณ์ภัยพิบัติท่ีเป็นปัจจุบัน ภายหลังจากเสร็จภารกิจควรนำข้อมูลกลับมา
รายงานหัวหน้าศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อแจ้งข้อมูล/ข่าวสารแก่ผู้อพยพโดยเร็ว จะทำให้ผู้อพยพหมดความกังวล
ในความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน 

 (5) การอำนวยความสะดวกแก่ผู้อพยพ 
 ดูแลด้านความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น น้ำบริโภค 

น้ำอุปโภค กระแสไฟฟ้า ให้เพียงพอกับความตอ้งการ จัดสัดส่วนพื้นท่ีรักษาพยาบาล พื้นท่ีซักล้าง พื้นท่ีตากผ้า 
พื้นท่ีออกกำลังกาย พื้นที่สันทนาการ พื้นท่ีประกอบศาสนกิจให้สอดคล้องกับจำนวนผู้อพยพ และการจัดระบบ
รับของบริจาค โดยจัดให้มีสถานีรับบริจาค สำรวจความต้องการรับของบริจาค ตามลำดับความสำคัญสำหรับ 
แต่ละครอบครัว หรือแต่ละกลุ่ม เมื่อมีของบริจาคมาถึงให้พยายามกระจายแก่ผู้อพยพตามความต้องการอย่าง
ท่ัวถึงและเป็นธรรม 

  (6) การแจง้ความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ 
ศูนย์พักพิงชั่วคราวควรติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

จากทางสื่อทุกทางและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง แล้วนำข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมาแจ้งแก่ผู้อพยพทุกระยะ เพื่อให้  
ผู้อพยพผ่อนคลายความวิตกกังวล และเมื่อมีข่าวสารยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้บังคับบัญชาถึงการยกเลิก
สถานการณใ์ห้รีบแจ้งผู้อพยพเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ท่ีตั้งตอ่ไป 

กำหนดให้กองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณีเทศบาล)  
หรือส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล) เปน็หน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหาร
ศูนย์พักพิงชั่วคราว และประสานงานท่ีเกี่ยวข้องในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบสื่อสาร 
ระบบสาธารณูปโภค รวมท้ังประสานงานกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และจังหวัด        
เพื่อประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
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5.3 การปิดศูนย์พักพิงช่ัวคราว  
 เมื่อสถานการณ์ภัยยุติ และผู้อพยพสามารถอพยพกลับไปยังท่ีอยู่อาศัยเดิมหรือท่ีอยู่อาศัย

ใหมใ่ห้ดำเนินการ 
 (1) จัดให้มีการแจ้งการปิดศูนยพ์ักพิงชั่วคราวให้ผู้อพยพทราบล่วงหน้า พร้อมจัดทำทะเบียน 

ผู้อพยพกลับอย่างเป็นระบบ 
   (2) ประสานการเตรียมความพร้อมอพยพกลับตามแผนการส่งกลับ 
   (3) ให้มีแจ้งประกาศปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างเป็นทางการ พร้อมท้ังรายงานให้          
ศูนยบ์ัญชาการเหตุการณ์ทีร่ับผิดชอบทราบ 
  ท้ังนี้ ในทุกระยะการดำเนินการให้รายงานข้อมูลให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบเป็นระยะ 
เพื่อเปน็ข้อมูลในการบริหารจัดการเหตุการณ์ จนกว่าเหตุการณ์จะยุต ิ

           ให้ อปท..... เป็นหน่วยรับผิดชอบหลกั ในการจดัทำคู่มือการบริหารศนูย์พักพิงชั่วคราว โดยขอ
ความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดในการให้คำแนะนำในการจัดทำคู่มือ
การบริหารศนูย์พักพิงชั่วคราวให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
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บทท่ี 6 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 
  หลังจากภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัยได้บรรเทาลงหรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว จะเข้าสู่การจัดการสาธารณภัย   
ในระยะฟื้นฟู โดยใช้กระบวนการฟื้นสภาพ (Rehabilitation) และซ่อมสร้าง (Reconstruction) ซึ่งเป็นการดำเนินการ   
เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีวิต และสภาวะวิถีความเปน็อยู่ของชุมชนท่ีประสบภัย ให้กลับสู่
สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีข้ึนกว่าเดิมตามความเหมาะสม โดยแบ่งระยะเวลาในการดำเนินการออกเป็น         
3 ระยะ ได้แก่  
 1) ระยะสั้น เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการค้นหาและการบรรเทาหรือการช่วยเหลือในภาวะ
ฉุกเฉินได้ผ่านพ้นไปแล้ว เป็นการให้ความช่วยเหลือเพื่อยกระดับวิถีชีวิต และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ท่ี
ได้รับผลกระทบ รวมถึงการจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัยซ้ำข้ึนอีก           
การประเมินความเสียหายขั้นพื้นฐาน การจัดทีพ่ักอาศยัชั่วคราว และการให้บริการสาธารณะ  
 2) ระยะกลาง เป็นการดำเนินการประสานและสนับสนุนชุมชนท่ีประสบภัยให้อยู่ในพื้นท่ีปลอดภัย 
ฟื้นฟูหรือสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตข้ึนใหม่ การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังสภาพ
จิตใจ ร่างกาย และสังคมของผู้ประสบภัย  
 3) ระยะยาว เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง เช่น การซ่อมสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ 
เป็นตน้ ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการยาวนาน นับจากเกิดสาธารณภัยไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับ
เข้าสู่สภาวะปกติ และดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม 

6.1 แนวคิดในการฟื้นฟ ู 
 6.1.1 แนวคิดการพัฒนาใหด้ีกว่าและปลอดภัยกวา่เดิม (Build Back Better and Safer) 

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยท่ีเป็นมาตรฐานได้นำแนวคิด “การพัฒนาให้ดีกว่า         
และปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)” มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ มุ่งให้
ความสำคัญกับการลดความเสี่ยงเดิมที่มีอยู่และป้องกันความเสี่ยงใหม่ไม่ให้เกิดข้ึน เพื่อมุ่งสู่การเป็นชุมชน
หรือสังคมท่ีมีความพร้อมรับและฟื้นกลับเร็วต่อสาธารณภัยอย่างยั่งยืน (Resilience) ประกอบด้วย แนวทาง
มาตรการต่าง ๆ ทางด้านการฟื้นฟู ได้แก่ 1) การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อให้
การดำรงชีวิตกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว                
2) ผู้ประสบภัยมสี่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ เพื่อให้เกิดการยอมรับและมสี่วนร่วมในข้ันตอนต่าง  ๆท่ีจะดำเนินการ 
3) การพิจารณาประเด็นความเสี่ยงจากสาธารณภัยในการดำเนินการฟื้นคืนสภาพ และการสร้างใหม่
เสมอ โดยมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงเดิมที่มีอยู่และป้องกันความเสี่ยงใหม่ไม่ให้เกิดข้ึน 4) การดำเนินการซ่อม
สร้างให้เร็วข้ึนเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อลดผลกระทบท่ีจะเกิดตามมา โดยเฉพาะทางด้านการดำรงชีวิต 
(Building Back Faster) 5) การสร้างใหม่ให้มีความมั ่นคงแข็งแรงกว่าเดิม (Building Back Stronger) 
เพื่อให้สามารถทนต่อสาธารณภัยในอนาคตได้ยาวนานข้ึน 6) การให้ความสำคัญกับการซ่อมสร้างแก่กลุ่มเสี่ยงท่ีมี
โอกาสได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยมากท่ีสุด (Building Back Inclusively) และ 7) การปรับวิถีชีวิตท่ีไม่
คุ้นเคยให้เป็นสิ่งปกติใหม่ (New Normal) ในการรับมือสาธารณภัยรูปแบบใหม่ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต       
ท้ังนี้ หากรัฐสามารถดำเนินการฟื้นฟูได้ตามแนวทางดังกล่าวแล้ว จะส่งผลต่อการใช้งบประมาณในการลงทุน
ด้านการฟื้นฟูท่ีมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าอย่างแท้จริง 
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อย่างไรก็ตาม การฟื้นฟูท่ีดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยเฉพาะในกระบวนการฟื้นสภาพ 
และการซ่อมสร้างเป็นการดำเนินการท่ีต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการยาวนาน และมักจะถูกกำหนดไว้
เป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาประเทศ ซึ่งถือเป็นมาตรการทางด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยท่ีรัฐจะต้อง
ให้ความสำคัญในการดำเนินการเป็นลำดับต้น ๆ เพื่อสร้างความพร้อมรับและฟื้นกลับเร็วให้แก่ประเทศ              
ดังแผนภาพที่ 6-1 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

6.1.2 เครื่องมือในการขับเคลือ่นการพัฒนาใหด้ีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม  
  การประเมินเป็นกิจกรรมสำคัญท่ีกำหนดไว้ในการปฏิบั ติงานด้านการให้ความช่วยเหลือ          
ด้านมนุษยธรรม เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยที่สามารถนำมาวิเคราะห์ 
ประมวลผลและนำไปประกอบในการดำเนินมาตรการความช่วยเหลือต่าง ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
โดยกระบวนการประเมินตามหลักสากล แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1) ก่อนเกิดภัย หรือระยะ 0 ในช่วงนี้จะเป็น
การเตรียมพร้อมการประเมินและการวางแผนในการรวบรวมข้อมูลก่อนเกิดภัย 2) หลังเกิดภัย ประกอบด้วย    
ระยะท่ี  1 - ระยะท่ี  4 โดยในระยะท่ี 1 เป็นการประเมิน เพื่ อวิ เคราะห์ผลกระทบเบื้ องต้น (Initial 
Assessment) ภายใน 3 วันแรก โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิเป็นส่วนใหญ่ ระยะท่ี 2 เป็นการประเมินอย่างรวดเร็ว 
(Rapid Assessment) ต่อจากระยะท่ี 1 เรื่อยไปประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบและดำเนินการให้            
ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างเร่งด่วน ซึ่งในระยะท่ี 1 - ระยะท่ี 2 นี้ จะใช้แนวทางการประเมินความเสียหาย      
และความต้องการความช่วยเหลือ (Damage and Need Assessment : DANA) เป็นเครื่องมือในการประเมิน 
ทั้งนี้จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเพิ่มเติมโดยการสำรวจภาคสนาม หลังจากนั้น ในระยะท่ี 3 - 
ระยะท่ี 4 เป็นการประเมินแบบเชิงลึก (In-depth Assessment) ต่อเนื่องมาจากระยะท่ี 2 ในรายละเอียดของแต่
ละสาขาหรือภาคส่วนท่ีได้รับผลกระทบ เพื่อนำข้อมูลการประเมินท่ีได้ไปสู่กระบวนการวางแผนฟื้นฟูต่อไป        
โดยจะใช้แนวทางการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster Need Assessment : PDNA)      
เป็นเครื่องมือในการประเมินดังแสดงในแผนภาพที ่6-2          

พัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 

แผนภาพที ่6-1 วงจรการจดัการสาธารณภยัสู่การพัฒนาใหด้ีกวา่และปลอดภัยกว่าเดิม 
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ดัดแปลงจาก : UNDAC Field Handbook. (2013). 6th Edition.  
แผนภาพที ่6-2  กระบวนการประเมินเพื่อการปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลอืด้านมนุษยธรรม 

6.2 เป้าประสงค์ 

6.2.1 เพื่อฟื้นฟูให้ผู้ประสบภัยได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ท่ัวถึง ต่อเนื่อง เป็นธรรม 
สอดรับกับความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลือ และสามารถกลับไปดำรงชีวิตได้ตามปกต ิ 

6.2.2 เพื่อให้พื้นท่ีประสบภัยได้รับการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาวะปกตหิรือให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 

6.3 กลยุทธ์การเพิม่ประสิทธิภาพการฟื้นฟอูย่างยั่งยืน  

 

  

  

 การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster Needs Assessment : PDNA) 
เป็นเครื่องมอืทีเ่ก็บรวบรวมข้อมูลในรายละเอียดของแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปวิเคราะห์ ประมวลผล 
และวางแผนในการดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูอย่างยั่งยืนตามความจำเป็น โดยใช้ข้อมูลความเสียหาย 
ความสูญเสีย ผลกระทบ และความต้องการในการฟื้นฟู 
 (1) แนวทางปฏิบัติในการจัดทำมาตรฐานแบบประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย 
(PDNA) เพื่อใช้เป็นกรอบการประเมินความต้องการของภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ดังนี ้
           กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท.) สำรวจความต้องการของ
ผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้นภายในพื้นท่ีประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดยวิเคราะห์ผลกระทบจาก
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสาธารณภัยเพื่อประเมินและวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบการประเมนิความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย  
(Post - Disaster Needs Assessment : PDNA) 
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สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง ความต้องการความช่วยเหลือเพิม่เติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือ
ด้านอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น รวมท้ังจัดทำฐานข้อมูล        
การสำรวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการฟื้นฟูและกำหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี ้
 (1.1) ชมุชน/หมู่บ้าน สำรวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ 
จนถึงระดับครัวเรือน รวมท้ังจัดทำฐานข้อมูลการสำรวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการฟื้นฟูและกำหนด
กรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  (1.2) (ระบชุื่อ อปท.) สำรวจประเมินความจำเป็นในการฟื้นฟูภายหลังการเกิดสาธารณภัย ดังนี ้
   (1) ข้อมูลพื้นฐานด้านชมุชน เช่น ประชากร เศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม 
   (2) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉินการช่วยเหลือ
จากภายนอก 
   (3) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอ่อนแอ         
หรือความล่อแหลมต่อสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
  (1.3) สำรวจและประเมินความจำเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัยควรสำรวจ
ข้อมูลดังต่อไปนี ้
   (1) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย เช่น ด้านอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช้ ท่ีพักพิง สขุภาพ 
สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อมการประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ (การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) โดยให้
คำนึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ท่ีได้รับผลกระทบจาก      
สาธารณภัยเป็นพิเศษ 
   (2) ข้อมูลการฟื้นฟูพื้น ท่ีประสบภัย เช่น ท่ีอยู่อาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล 
สิ่งกอ่สร้างต่างๆ การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 
  (1.4) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หินโคน จัดตั้งคณะทำงาน
ประสานกับชุมชน/หมู่บ้าน ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือ และความต้องการ
เบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
  (1.5) ดำเนินการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานท่ีเสียหายในเบื้องต้น โดยงบประมาณท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบ กรณีท่ีเกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
หรืองบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
      (1.6) รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟื้นฟูไปยังกองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนในการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะ
โครงสร้างพื้นฐานท่ีได้รับความเสียหาย (คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 
และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 
      การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลอื จะต้องมีความเชื่อมโยงกับ
การตอบสนองความต้องการของผู้ท่ีได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น อายุ 
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ เพื่อประกอบการพิจารณา 

(ท้ังนี้ ในการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัยใช้แบบประเมินตามภาคผนวก ด และ ภาคผนวก ต) 
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 (2) แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งระบบและกลไกในการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย 
(PDNA) ให้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หินโคน จัดให้มีทีมประเมิน PDNA ในทุก
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมิน โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติ (SOP) และคู่มือเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ปฏิบติัการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภยัแบบบูรณาการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
(1) แนวทางปฏิบตัิในการฟืน้ฟูดา้นต่างๆ  

               กองอำนวยการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั อบต.หินโคน จัดทำแผนฟื้นฟูท้ังในระยะสัน้ 
ระยะกลาง และระยะยาว โดยดำเนินการตามหลักการ ดังน้ี 

(1.1) การฟื้นฟูระยะส้ัน 
  เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการค้นหา การบรรเทา และการช่วยเหลือได้ยุติลง เพื่อ

สนองความต้องการท่ีจำเป็นของผู้ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเร่งด่วน
หรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัย ซ้ำข้ึนอีก 
การประเมินความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐาน การจัดเตรียมท่ีพักอาศัยชั่วคราว และการให้บริการสาธารณะ 
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้

 
    (1.1.1) การสงเคราะห์และช่วยเหลอืผู้ประสบภัยในเบื้องต้น 

เป็นการฟื้นฟูด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้ประสบภัย เช่น การตรวจรักษา 
ป้องกันควบคุมโรค และการฟื้นฟูความแข็งแรงทางร่างกาย เป็นต้น รวมถึงการฟื้นฟูด้านสภาพจิตใจและจิต
สังคมของผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ตามความจำเป็น โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหินโคน  เป็นหน่วยงายหลัก โดยดำเนินการ 
ดังนี ้

 (1) การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
 - แจ้งให้ชุมชน/หมู่บ้าน สำรวจตรวจสอบข้อมูลผูป้ระสบภัยและความเสียหาย 

เพื่อให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิลำเนา 
 - ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรฐั และองค์กรภาคเอกชนในการ

สงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ท่ัวถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย 

 - ให้ชุมชน/หมู่บ้าน จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินท่ีเสียหายไว้
เป็นหลักฐานเพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมท้ังออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการ
รับการสงเคราะห์และฟื้นฟู 

 - จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหาย
กลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติ รวมท้ังจัดการที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัย ในกรณีท่ี
ต้องอพยพจากพื้นท่ีอันตราย 

 - ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ท่ีประสบภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ  
ในกรณีท่ีผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ โดยการให้
ทุนการศึกษาแก่บุตรของผู้ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพให้แก่บุคคลในครอบครัว 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแนวทางบริหารจดัการด้านการฟื้นฟ ู
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 - เลี้ยงดูผู้ประสบภัยท่ีไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น ดูแลเด็ก
กำพร้า นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุท่ีประสบภัย 

(1.1.2) การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาด ท้ังคนและสัตว์ 
(1.1.3) ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของประชาชนให้คืนสู่

สภาพปกติโดยเร็ว 
(1.1.4) รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อสาธารณชนให้ทราบ

สถานการณ์เป็นระยะๆ 
(1.1.2) การฟื้นฟูพืน้ทีป่ระสบภัย 

เป็นการบูรณะท่ีอยู่อาศัย โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ท่ีได้รับความเสียหายจาก
เหตุการณ์ สาธารณ ภัยให้กลับสู่ สภาพ ท่ีสามารถใช้งานได้  ท้ั งนี้  ควรให้ความสำคัญ กับการฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้งาน หากการบูรณะ
โครงสร้างและสิ่งก่อสร้างหรือการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีต้องฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม อาจต้องใช้
เวลาและงบประมาณในการฟื้นฟู ควรกำหนดแผนงานไว้ในการฟื้นฟูระยะยาวต่อไป และการฟื้นฟูพื้นท่ีประสบภัย
ในระยะเริ่มต้นให้ปฏิบติั ดังนี ้

(1) ทำความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นท่ีประสบภัย     
และขนย้ายขยะมูลฝอย 

(2) ให้ (ระบุชื่อ อปท.) ท่ีเกิดเหตุ ดำเนินการฟื้นฟูพื้นท่ีประสบภัย ปรับสภาพภูมิ
ทัศน ์และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 

(3) กรณีท่ีเกินขีดความสามารถของ (ระบุชื่อ อปท.) ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
โครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ ดำเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการท่ีได้รบัความเสียหาย ดังน้ี 

   - ทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม 
- ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงนครราชสีมาและแขวงทางหลวงชนบท

นครราชสีมา 
- ระบบไฟฟ้า ดำเนินการโดยการไฟฟ้าอำเภอจักราช และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย 
- ระบบประปา 

    ดำเนินการโดยการประปาหมู่บ้าน 
(4) ให้รื้อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน    

และอาคารบ้านเรือนของผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป 
(5) ซ่อมแซมสถานท่ีราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน สถานท่ี

ราชการ สถานท่ีท่องเท่ียว และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม 
(6) พื้นท่ีประสบภัย เช่น การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบความแข็งแรง      

ของอาคารเบื้องต้น การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค การจัดทำภูมิทัศน์ ดำเนินการ
โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา สำนักชลประทานท่ี....-.... โครงการชลประทาน
จังหวัด..นครราชสีมา.... องค์การบริหารสว่นจังหวัด...นครราชสีมา.....         และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

(3) การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
   (3 .1 ) การฟื้ นฟู ระยะกลางเป็นการดำเนินการต่อ เนื่องโดยการประสาน             

และสนับสนุนชุมชนท่ีประสบภัย ฟื้นฟู หรือสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตข้ึนใหม่ การฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ประสบภัย โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
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         - การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น ประปา 
ไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคม เป็นต้น 

          - การฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
            ให้กองคลังของ อบต.หินโคน เป็นหน่วยหลักในการฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจ ท้ังนี้ ให้สามารถร่วมมือกับภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมท่องเท่ียว              
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของ อบต.หินโคน 

   (3.2) สำหรับการฟื้นฟูระยะยาว เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากระยะ
กลาง       ซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ 
หรือให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยอบต.หินโคน ทำการสำรวจและจัดทำแผนโครงการ เพี่อวางแผนการฟื้นฟูพื้นท่ีเกิด
ภัย ให้สามารถรองรับสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี ้

          - ให้ อบต.หินโคน เป็นหน่วยหลักในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมฟืน้ฟู
ชุมชนร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อให้มีความ
พร้อมรับมือและฟื้นกลับอย่างรวดเร็ว เป็นการดำเนินงานฟื้นฟู ท่ีต่อเนื่องจากการบรรเทาภัยท่ีเกิดข้ึน                 
การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟื้นฟู การระบุและติดตามการแก้ไขความขัดแย้งและการลด
ความแตกต่าง การประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการวางแผน และการกำหนดการประสาน     
ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 

            - ให้มีการบูรณะและการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยท่ีถูกทำลายและได้รับ     
ความเสียหายใหม่หรือพัฒนาท่ีอยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยท่ีจะ
รองรับ โดยชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความถาวรยั่งยืนและความต้านทานต่อสาธารณภัยของท่ีอยู่อาศัย 
ท้ังนี้ การฟื้นฟูท่ีอยู่อาศัยมุ่งท่ีจะแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อป้องกัน
และลดผลกระทบต่อสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนอีก 

            - ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมและทรัพย์สินทาง
ประวัติศาสตร์ในการดำเนินงานตอบโต้และฟื้นฟูท่ีเหมาะสม เพื่อท่ีจะสงวน อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์       
ใหก้ลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม 

 
 
 
  การฟื้นฟูให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) เป็นการนำมาตรการด้านการ
ฟื้นฟู ฟื้นสภาพ และซ่อมสร้าง มาใช้เพื่อวางแผนในการลดความเสี่ยงท่ีมีอยู่เดิมและป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงใหม่
เกิดข้ึน และการปรับวิถีชีวิตท่ี ไม่ คุ้นเคยให้ เป็นสิ่ งปกติ ใหม่  (New Normal) รวมถึงการนำผลการศึกษา               
วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้สนับสนนุในการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน ดังนี ้
  (1) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูชุมชนและการพัฒนาศักยภาพ 
  จัดให้มีการวางแผนและดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อให้ 
มีความพร้อมรับมือและฟื้นกลับอย่างรวดเร็ว ซึง่เป็นการดำเนินงานฟื้นฟูท่ีต่อเนื่องจากการบรรเทาภัยท่ีเกดิข้ึน 
โดยจัดเวทีประชุมหารือเพื่อบูรณาการกระบวนการวางแผนการฟื้นฟูให้มีสาระสำคัญ เช่น ระบุขอบเขต 
ลักษณะสำคัญของผลกระทบจากภัย การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนการฟื้นฟู                     
การระบุ     และติดตามการแก้ไขความขัดแย้ง และการลดความแตกต่าง รวมถึงการประยุกต์ใช้หลักการ
พัฒนาอย่างยัง่ยืนในการวางแผน และการกำหนดการประสานความต้องการที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 

กลยุทธท์ี่ 3 เสริมสรา้งแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) 
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 (2) แนวทางปฏิบัติ ในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้ นฟูบริการด้านสุขภาพ และ                  
การบริการสังคม  
  เสริมสร้างความพร้อมท่ีจะรับมือ และการฟื้นกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วของท้องถิ่นใน
การบริการด้านสุขภาพ และการบริการด้านสังคมของบุคคลและชุมชนท่ีประสบภัย ครอบคลุมถึง 
การสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย ์ 
 (3) แนวทางปฏิบัตใินการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูที่อยู่อาศัย 
  จัดให้มีการบูรณะ และการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยท่ีถูกทำลายและได้รับความเสียหายใหม่      
หรือพัฒนาท่ีอยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยท่ีจะรองรับความต้องการ
ของท้ังชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความถาวรยั่งยืนและความต้านทาน     
ต่อสาธารณภัยของที่อยู่อาศัย ท้ังนี้ ภารกิจสนบัสนุนการฟื้นฟูทีอ่ยู่อาศัยมุง่ท่ีจะแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยหลัง
การเกิดสาธารณภัยเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนอีก  

 (4) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
  เพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานฟื้นฟูระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ลุล่วงเร็วข้ึน โดยจะเก่ียวข้อง
กับหน่วยงานเครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมบริการและประชาชนในภาคส่วน
โครงสร้างพื้นฐานหลายภาคส่วน ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนหลักและส่วนย่อยดังต่อไปนี้: 
พลังงาน น้ำ เขื่อน การสื่อสาร ระบบการขนส่ง การเกษตร (การผลิตอาหารและการจัดส่ง) สถานท่ีทำการของ
รัฐบาล สาธารณูปโภค การสุขาภิบาล วิศวกรรม การควบคุม และระบบอื่น ๆ ท่ีสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน
ทางกายภาพด้านการสื่อสาร รวมถึงสถานท่ีทำการสำหรับการให้บริการ ได้แก่ ความปลอดภัยสาธารณะ       
การบริการฉุกเฉิน และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น 
 (5) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
  ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ ในการ
ดำเนินงานตอบโต้และฟื้นฟูท่ีเหมาะสม เพื่อท่ีจะสงวน อนุรักษ์ บูรณะ และปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
หรือดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิมตามท่ีชุมชนร้องขอการสนับสนุน โดยเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบในทุกระดับ รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนท่ีเป็นเครือข่ายให้การสนับสนุนแผนงานและภารกิจสำคัญ
ตามแผนปฏิบัติการท้องถ่ินท่ีกำหนดวิธีการท่ีจะใช้ทรัพยากรและสมรรถนะเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนไดต้รงและเพียงพอ 
 (6) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนบัสนุนการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการพลิกฟื้นระบบเศรษฐกิจ รวมถึงด้านเกษตรกรรมคืนสู่สภาวะท่ีมัน่คง 
และพัฒนาโอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งยั่งยืน และสามารถอยู่รอดในเชิง
เศรษฐกิจได้  ท้ังนี ้สาธารณภัยไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังเกิดความเสียหายให้กับ
ตลาดสินค้าและบริการท้ังหมดอีกด้วย ดังนั้น ความรวดเร็วและประสิทธิผลในการพลิกฟื้นชุมชนให้สามารถ
พึ่งพาตนเอง และมีความสามารถในการอยู่รอดข้ึนอยู่กับการปรับตัวอย่างรวดเร็วให้เข้ากับสภาวะตลาดท่ี
เปลี่ยนไป การเปิดดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง และ/หรือ การสร้างธุรกิจใหม่ การดำเนินธุรกิจทำให้มีการจ้างคนงาน 
การจัดหาบริการให้และตอบสนอง ความต้องการของชุมชน รวมถึงการสร้างรายได้อีกครั้งซึ่งเป็นการช่วยเหลือ
ชุมชน รวมถึงการสนับสนุน ทางการเงินในการฟื้นฟูด้านอื่นๆ ท่ีมีความจำเป็นต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ การดึงดูดการลงทุนจากภายนอก และบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนเป็นประเด็นสำคัญ  
ท่ีไม่อาจจะมองข้ามได้ในฐานะที่เป็นรากฐานท่ีสำคัญสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
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    บทท่ี 7 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศ 

ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
 จากสถิติสาธารณภัยของโลกแสดงให้เห็นแนวโน้มการเกิดสาธารณภัยท่ีมีความรุนแรงและความถ่ีมากข้ึน 
ท้ังการเกิดสาธารณภัยรูปแบบเดิม และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน 
ทำให้การพัฒนาต่าง ๆ หยุดชะงัก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว ประชาคมโลก            
จ ึงตระหน ักถ ึงความสำคัญ ในการยกระด ับความร ่วมม ือในเช ิงหุ ้นส ่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic 
Partnership) เพื่อดำเนินการไปสู่เป้าหมายร่วมกัน (Common Goals) ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
  ในขณะเดียวกันประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างความเป็นหุ้นส่วนการจัดการสาธารณภัยและประสาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในทุก ๆ ระดับร่วมกับประเทศต่าง ๆ 
และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในระดับสากล โดยการนำแนวคิดกรอบการพัฒนาระดับโลกที่เกี่ยวข้อง     
เช่น การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนา
ที่ยั่งยืน เป็นต้น มาเชื่อมโยง (Coherence) และปรับใช้กับแผนพัฒนาทุกภาคส่วนเพื่อการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยตามบริบทของประเทศสู่การปฏิบัติตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับชุมชน (Localization) รวมถึง
การพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เกิดความยั่งยืนและมภีูมิคุ้มกันตอ่การเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ยังต้องส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยทั้งระบบของประเทศผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างระบบ
การบูรณาการทรัพยากรท่ีเหมาะสม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 
เพื่อสร้างความร่วมมือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง และนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง 
(Risk-Informed) ให้เกิดความตระหนักในการลงทุนท่ีคำนึงถึงความเสี่ยงและประโยชน์ท่ีได้รับอย่างรอบด้าน 
และสมดุล อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยัง่ยืน  
7.1 แนวคิดการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
 การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ 
แบบเป็นหุ้นส่วน (Partnership) จากทุกภาคส่วนในทุกระดับอย่างครอบคลุม (Inclusive approach) โดยแต่ละ
ประเทศต้องเห็นพ้องร่วมกันในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมท่ีคำนึงถึงความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมถึง
การประชุมหารือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายใต้
กรอบความร่วมมือต่าง ๆ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรม 
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทย ให้มีความม่ันคง (Security) มีความม่ังค่ัง
และยั่งยืน (Sustainability) มีสถานะและเกียรติภูมิ (Status) มีมาตรฐานสากล (Standard) และมีเอกภาพ 
มีพลัง (Synergy) 

7.2 เปา้ประสงค์ 
 7.2.1 เพื่อใหทุ้กภาคส่วนมคีวามตระหนกั และเข้ารว่มเปน็หุ้นส่วนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างยั่งยืน  
 7.2.2 เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับชุมชน ระดับชาติ และนานาชาติ 
 7.2.3 เพื่อยกระดับการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างมีเอกภาพ 
 
7.3 กลยุทธ์การส่งเสริมการเปน็หุน้ส่วนในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพ และพัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายตามแนวทาง
ของกรอบการพัฒนาระดับ โลก อบต.หินโคนจึ งได้นำแนวคิดตามกรอบของประเทศซึ่ งมุ่ งเน้น                           
การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย     
ท่ีสอดคล้องกับกรอบนโยบายต่างประเทศ ซึ่งต้องพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท่ีจะได้รับ
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ประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ระดับภูมิภาค และระดับโลก มาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติในการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ท้ังนี้ อบต.หินโคนดำเนินยุทธศาสตร์การเป็นหุ้นส่วนด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยท้ังแบบทวิภาคี 
และพหุภาคีตามแนวทางของประเทศ ดังนี ้
 (1) ให้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ความร่วมมือทาง
วิชาการด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยกับประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีชายแดนติดกัน  
       (2) จัดทำโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยริเริ่ม   
ในภาคส่วนต่างๆ อาทิ ภาคเกษตร ภาคคมนาคม ภาคการศึกษา ภาคสาธารณสุข เป็นต้น  
 (3) ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการป้องกันและลดผลกระทบ เช่น การจัดทำแผนท่ี
เสี่ยงภัย การพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัย การจัดทำกรอบและแผนการฟื้นฟูหลังการเกิดสาธารณภัย การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นต้น 
 (4) เข้าร่วมประชุมสัมมนาเวทีแลกเปลี ่ยน (Platform) องค์ความรู ้ทางวิชาการ และการ
ฝึกซ้อมด้านการจัดการสาธารณภัย การฝึกการรับและให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ 
เป็นต้น 
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บทที่ 8 
ยุทธศาสตร์ที ่5 : การเพิม่ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกต์ใช้นวตักรรมด้านสาธารณภัย 

ระบบบริหารจัดการ (Management System) และนวัตกรรม (Innovation) เป็นเครื่องมือท่ีใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดความรวดเร็ว ความประหยัด เพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน โดยการพัฒนาคน 
องค์กร หน่วยงาน รวมไปถึงการปรับปรุงในกระบวนการทำงานท่ีมีอยู่เดิมให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 
ดังนั้น เพื่อให้การจัดการสาธารณภัยของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงใช้ระบบบริหารจัดการ และนวัตกรรม 
ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดยใช้ฐานข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยี การลงทุน 
บุคลากร องค์กรท่ีเก่ียวข้อง การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมด้านสาธารณภัย การทบทวนและบังคับใช้กฎหมาย 
ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้าใจความตระหนักและเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการป้องกันและจัดการ         
สาธารณภัย เป็นเครื่องมือในการพัฒนาปรบัปรุงการจดัการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ดียิ่งข้ึน  

8.1 แนวคิดการเพ่ิมประสทิธิภาพระบบบริหารจัดการและสร้างนวัตกรรมด้านสาธารณภัย 
สาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนมีแนวโน้มทวีความรุนแรง มีความถ่ีในการเกิดเพิ่มข้ึน มีลักษณะการเกิดท่ีไม่แน่นอน 

ผันผวนตลอดเวลา มีความซับซ้อน ทำให้การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยรูปแบบเดิมไม่สามารถ
ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการจัดการสาธารณภัยและการสร้าง
การจัดการสาธารณภัยรูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองต่อการจัดการสาธารณภัยท่ีมีความซับซ้อนเพิ่มข้ึน โดยใช้
กรอบแนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมการสร้างภูมิคุ้มกัน  
จากสาธารณภัยในทุกภาคส่วน โดยมีชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM) 
เป็นแนวทางและวางรากฐานให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเข้มแข็ง การพัฒนาศักยภาพให้
ชุมชนหรือเมืองมีความสามารถรบัมือและปรับตัวกับสาธารณภยัท่ีเปลี่ยนแปลงไป (Smart Community/City) 
รวมถึงการสร้างนวัตกรรมด้านสาธารณภัย โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ             
เช่ น  ก ารบ ริ ก าร  ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ห รื อ ก ระบ วน ก าร ให ม่ ๆ  (Service, Product, Process) ท่ี มี คุณ ค่ า                       
(Value Creation) สามารถพัฒนาต่อยอดเพือ่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการจดัการความเสี่ยงจากสาธารณภัยท่ีดี
ข้ึนเป็นมาตรฐานสากลและมีความยั่งยืน 

8.2 เป้าประสงค์ 
8.2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศโดยนำระบบอัจฉริยะในการสร้าง

ระบบบริหารจัดการ การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมปิัญญา  
8.2.2 เพื่อสร้างภูมคุ้ิมกันด้วยการรู้เท่าทันภัยให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างเสมอภาค และการมีส่วนร่วม

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน (Stakeholder) 
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8.3 กลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสร้างนวัตกรรมด้านสาธารณภัย 
 

 

 

สารสนเทศด้านสาธารณภัยสามารถนำมาใช้ในการสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย ตั้งแต่
การป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน สามารถเข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมลูจากแหล่งต่าง ๆ ไว้เป็นระบบเดียวกันและนำมาวิเคราะห์ประเมินผล
เพื่อใช้ในการตัดสินใจ การปฏิบัติงาน รวมท้ังการเผยแพร่สู่สาธารณะ  

 แนวทางปฏบิัตกิารพัฒนาฐานข้อมูลสาธารณภัยของ อบต.หินโคน  ดังนี ้
(1) แนวทางปฏิบัติในการใช้แพลตฟอร์ม (Platform) สารสนเทศด้านการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัยของอบต.หินโคน โดยการจัดทำข้อมูลสารสนเทศสาธารณภัยภายใต้แพลตฟอร์มท่ีกองอำนวย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกำหนด เพื่อให้พัฒนาระบบสารสนเทศระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

(2) แนวทางปฏิบัติ ในการจัดทำมาตรฐาน ชุดข้อมูลสาธารณภัยของอบต.หินโคน         
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลด้านสาธารณภัยเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถนำระบบมาตรฐานกลางฐานข้อมูล        
ไปดำเนินการจัดทำ พัฒนา ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน       
ซึ่งสามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ ฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

(1) ข้อมูลด้านพื้นท่ีเสี่ยงภัย 
(2) ข้อมูลด้านทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ เครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญ 
(3) ข้อมูลข้อมูลทางสังคม ข้อมูลทางสาธารณูปโภค ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูลทางเศรษฐกิจ  
(4) ข้อมูลด้านการให้ความช่วยเหลือ ความเสียหายและการฟื้นฟู  

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

สาธารณภัยด้านการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การฟื้นฟู       
ท่ีมีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็วบนพื้นฐานหลักวิชาการท้ังมิติด้านเศรษฐกิจและสังคม และนำไปใช้ในการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นท่ี ภายใต้แพลตฟอร์ม (Platform) สารสนเทศ ด้านการจัดการ       
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใต้ระบบท่ีกองอำนวยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกำหนด 

(4) แนวทางปฏิบัติในการจัดทำระบบนำเสนอข้อมูลการเข้าถึงข้อมูล สนับสนุนการใช้ประโยชน์
จากการใช้ระบบสารสนเทศด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เช่น ระบบสืบค้น การคัดกรอง 
วิเคราะห์ การแสดงผลด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใต้แพลตฟอร์ม (Platform) สารสนเทศท่ี
กองอำนวยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกำหนด 

 

 
 
 

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากล จำเปน็ต้อง
ใช้องค์ความรู้จากการศึกษา วิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี มาประยุกต์ใชใ้นการดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี้
จำเป็นต้องมีกระบวนการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ ยงจากสาธารณภัย                     
โดยเพิ่ม ขีดความสามารถให้บุคลากรด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยมีทักษะในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงประชาชน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  นำไปสู่การเตรียมความพร้อมรับมือจากสาธารณภัย                
ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสาธารณภยั 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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  อบต.หิน โคน  มีแนวทางปฏิบั ติ ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้ านการจัดการความเสี่ ยง                       
จากสาธารณภัย ดังนี้ 

(1) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมให้มีการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี  
     กำหนดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีท้ังในภาครัฐ เอกชน ในพื้นท่ี เพื่อประยุกต์ใช้    

ในงานด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อให้เกิดการสร้างและการใช้นวัตกรรม ตลอดจนผสมผสาน 
ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการวางแผนป้องกันและลด
ผลกระทบได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ีและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภัยในอนาคต  

(2) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

กำหนดให้มีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี โดยการส่งให้มีการฝึกอบรม 
พัฒนา องค์ความรู้ในด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมท้ังการแลกเปลี่ยนบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน 

 (3) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ด้านสาธารณภัย  
กำหนดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ การจัดเวทีเสวนา 

สัมมนา อบรม สื่อออนไลน์ ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สังเคราะห์บทเรียน แนวปฏิบัติท่ีดี 
(best practice) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยในท้องถ่ิน เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านสาธารณภัยแก่ทุกภาค
ส่วนท่ีเกีย่วข้อง ท้ังภาครัฐทุกระดับ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และอาสาสมัคร  

 
 

การสื่อสารเป็นกลไกสำคัญท่ีสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้บรรลุเป้าหมาย             
ได้อย่างรวดเร็ว ท่ัวถึง คุ้มค่า โดยเฉพาะสื่อสารให้เกิดการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการจัดการ 
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมถึงเป็นเครื่องมือในการแจ้งข่าวสารและเผยแพร่ข้อมูลสาธารณภัยแก่ประชาชน      
ให้รับทราบอย่างท่ัวถึงสามารถลดความสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สิน ท้ังนี้ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี    
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบสื่อสารจะเพิ่มประสิทธิภาพ การติดต่อสื่อสาร การกระจายข้อมูลข่าวสาร 
นำไปสู่การสร้างมาตรฐานการสื่อสารการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  อบต.หินโคนมีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่มี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 (1) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาและสร้างรูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
สู่สาธารณะ  
  กำหนดให้มีการพัฒนารูปแบบ สื่อประชาสัมพันธ์ ท่ีมีความรวดเร็ว ครอบคลุม ทันต่อ
สถานการณ์ เช่น การสร้างสื่อออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลความเสี่ยงจากสาธารณภัย เกมส์ แอพพลิเคชั่นบน Smart 
Phone เว็บไซต์รวมถึงเป็นช่องทางในการโต้ตอบ รับและส่งข้อมูลความเสี่ยง โดยความร่วมมือภาครัฐ         
และภาคเอกชน ไปยังประชาชนทุกกลุ่ม รวมท้ังกลุ่มเปราะบาง และนักท่องเท่ียว ท่ีเข้าใจได้ง่ายและสามารถ   
นำข้อมลูดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนเตรียมความพร้อมรับมือจากสาธารณภัยท่ีอาจเกิดข้ึน และในระหว่างเกิด
สาธารณภัย  
  

 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาการสื่อสารความเส่ียงจากสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ               
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 (2) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการแจ้งเตือนภัยแบบครบวงจร (End-to-End Early 
Warning System) ที่สามารถแจ้งเตือนภัยที่หลากหลายประเภทภัย (Multi-Hazard)  
  กำหนดใหมี้การแจ้งเตอืนสถานการณ์สาธารณภัย ข่าวสารข้อมูล แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิด
สาธารณภัยให้ประชาชนในพื้นท่ีรับทราบ โดยต้องมีความแม่นยำ รวดเร็ว ครอบคลุม ท่ัวถึง ทุกพื้นท่ี          
และเหมาะสมกับประเภทสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 

 
 

   

 การลงทุนในการจัดการความเสี ่ยงจากสาธารณภัย สามารถดำเนินการได้ท้ังมาตรการด้าน
โครงสร้างและด้านไม่ใช้โครงสร้าง เช่น ระบบโครงสร้างพื้นฐาน มาตรการทางการเงิน ฯลฯ และใช้
กระบวนการสร้างความเป็นหุ้นส่วนเข้ามาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนเพื่อการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อสร้างรากฐานให้มีความมั่นคงและยั่งยนื  
 อบต.หินโคนมีแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีการ
ลงทุน ดังนี ้
  (1) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีการลงทุน 
   กำหนดให้มีการส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีการลงทุนด้านการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยแบบมีส่วนร่วมด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยการนำผลงานวิจัย 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาเป็นข้อมูลพิจารณาประกอบการลงทุน ดังนี้ 
   (1.1) ภาครัฐ ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณในการ
ป้องกันและลดความเสี่ยงด้วยการลงทุนในการบำรุงบูรณะโครงสร้างพื้นฐานเดิมและก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานใหม่ด้วยนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เช่น การก่อสร้างระบบป้องกันน้ำ
ท่วม ระบบชลประทานสำหรับภัยแล้ง  
   (1.2) ภาคเอกชน ส่งเสริมให้หน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ลงทุนด้านโครงสร้างเพื่อป้องกัน
และลดความเสีย่งของตนเอง เช่น สร้างคันป้องกันน้ำรอบนิคม การลงทุนในระบบด้านการป้องกันอัคคีภัย ด้านพลังงาน  
   (1.3) ภาคประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนสร้างพื้นท่ีอยู่อาศัยและพื้นท่ีทำกินของตนเองให้มี
ความปลอดภัย  
  (2) แนวทางปฏิบัตใินการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน  
   กำหนดให้มีการสนับสนุนเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน    
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยท้ังในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความเป็นเจ้าของร่วมกันในการดำเนินการ 
ผลประโยชน์ และความรับผิดชอบ เช่น ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและชุมชนร่วมดำเนินโครงการด้านการป้องกัน  
และบรรเทาสาธารณภัย 
  (3) แนวทางปฏิบัติในการกำหนดกลไก/มาตรการทางการเงินและการคลัง เพื่อการจัดการ
ความเสีย่งจากสาธารณภัย  
   กำหนดให้มีการกำหนดกลไก/มาตรการทางการเงินและการคลัง เพื่อการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย เช่น การจัดตั้งกองทุนการจัดการสาธารณภัยในระดับชุมชน มาตรการให้ อปท. ยกเว้นหรือลด
ภาษีสำหรับผู้ประกอบการและประชาชน เพื่อจูงใจให้ตระหนักถึงสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน เช่น การสร้าง    
สิ่งปลูกสร้างเพื่อรองรับสาธารณภัย การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการทีค่ำนงึถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
   
 

กลยุทธ์ที ่4 ส่งเสริมการลงทนุด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยแบบมีส่วนรว่มจากภาครฐั 
เอกชน และภาคประชาสังคม 
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  (4) แนวทางปฏบิัตใินการส่งเสริมธรุกจิประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และขยาย
ขอบเขตให้ครอบคลุมธุรกจิขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ให้ทั่วถงึและเป็นธรรม  
    กำหนดให้มีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ และประชาชนทำประกันภัยเพื่อกระจายความเสี่ยง    
และลดภาระท่ีเกิดจากผลกระทบจากสาธารณภัย  

 
     
   

 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม โดยสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติติงานร่วมกันอย่างสอดคล้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน รวมถึงการสร้างชุมชนท่ีมีภูมิคุ้มกันจากสาธารณภัยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยมี
เป้าหมายเพื่อพัฒนาไปสู่สังคมท่ีมีความปลอดภัย 

 อบต.หินโคนมีแนวทางปฏิบัติเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการจัดการ  ความเสี่ยง
จากสาธารณภัย ดังนี ้
 (1) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน อาสาสมัคร 
และอื่น ๆ  เพื่อสนับสนุนการปฏบิัติงานเจ้าหน้าท่ีรัฐ โดยส่งเสริมการร่วมคิด ร่วมดำเนินการ ร่วมวางแผนในการจดัการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้  

  (1.1) สร้างจิตสำนึกการทำงานร่วมกันและการแสวงหาผู้ร่วมดำเนินการ โดยการเสริมสร้าง         
องค์ความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัย โดยการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่
ผู้นำชุมชนรวมถึงคนในชุมชน เพื่อกระตุ้นใหชุ้มชนตระหนักถึงสภาพความเสี่ยงในพื้นท่ีและเข้ามามีสว่นร่วมใน
ทุกภาคส่วนทุกข้ันตอนของการจัดการสาธารณภัย 

  (1.2) สร้างข้อตกลงและร่วมกันวางแผน (Partnership Agreement & Action Planning)    
โดยสร้างแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยระดับชุมชน โดยมุ่งเน้นการวางกลไกขับเคลื่อนกจิกรรมการลด
ความเสี่ยงจากในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางในการวางแผนเตรียมพร้อมรับมือป้องกัน
จัดการบรรเทาและฟื้นฟูความเสียหายจากสาธารณภัย 

  (1.3) กำกับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทบทวนผลการดำเนินงานการดำเนินการ
ร่วมกัน ว่ามีความก้าวหน้าหรือประสบผลสำเร็จตามท่ีกำหนดไว้ และนำผลจากการติดตามและประเมินผลมา
ใช้พัฒนาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

  (1.4) สร้างความเข้มแข็งและความต่อเนื่องของเครือข่ายอย่างยั่งยืน โดยใช้งานวิจัยในการแสวงหา
ทางเลือกในการทำกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสัมพันธ์และการแสวงหาแกนนำเครือข่าย เช่น การฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง การสร้างระบบจูงใจการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอย่าง
พอเพียงในการให้ความช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา 
 (2) แนวทางปฏิบตัใินการพัฒนาศักยภาพชุมชนหรือเมืองให้มีขีดความสามารถในการรับมือสาธารณภัย 
  (2.1)  การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยอาศยัชุมชนเปน็ฐาน (Community Based 
Disaster Risk Management : CBDRM) เน้นการอาศัยชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกัน แก้ไข บรรเทา 
และฟื้นฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ กำหนดแนวทาง
แก้ปัญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อลดความเสี่ยงภยัของชมุชนและ เพิ่มขีดความสามารถให้
คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่งก่อนท่ีหน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้
ความช่วยเหลือจึงเป็นเครื่องมือในการเตรียมประชาชน/ชุมชน ให้มีความพร้อมท่ีจะเผชิญสาธารณภัยและ
ได้รับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยท่ีสุดรวมท้ังเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในรูปแบบ

กลยุทธ์ที่ 5  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัย 
 



 

แผนปฏิบัติการในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หินโคน พ.ศ. 2564-2570  
 

 

 

อาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าท่ีในข้ันตอนการเตรียมความพร้อม เช่น การศึกษาข้อมูลการวิเคราะห์
ข้อมูลภัย การแจ้งเตือนภัย การจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน/หมู่บ้าน       
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประเมินผล 
    อบต.หินโคน ได้ดำเนินการฝึกอบรมประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงภัยให้มีความพร้อมรับมือกับ
ภั ยพิ บั ติ ท่ี จะ เกิด ข้ึน ได้ ด้ วยชุ ม ชน เอ งก่อน ท่ีห น่ วย งานภ ายนอกจะ เข้ าม าให้ ความช่ วย เห ลื อ                          
ตามหลักการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk 
Management: CBDRM) ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นประจำทุกปี 

  (2.2) การพัฒนาศักยภาพชุมชนหรือเมืองให้มีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวกับ
สถานการณ์สาธารณภัยที่เปลีย่นแปลงไป (Smart Community/City) โดยเสริมสร้างศักยภาพการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชนและเมือง (Community Base Disaster risk Management) ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะ บนกรอบแนวคิด “ความพร้อม รับมือและฟื้นกลับเร็ว (Resilience)” ท้ังนี้                    
มีแนวปฏบิัตติามการสร้างเมืองปลอดภัยอย่างยัง่ยนืของสำนักงานลดความเสี่ยงภัยพิบัตแิห่งสหประชาชาติ 10 
ประการ ดงันี ้

(2.1) จัดตั้งองค์กรเพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนัก และเตรียมความพร้อมด้านการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยในระดับพืน้ท่ีอย่างมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ  

(2.2) จัดสรรงบประมาณและการสร้างแรงจูงใจทุกระดับในสังคมให้มีการลงทุน เพื่อการลด    
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

(2.3) ปรับปรุงข้อมูลภัยและข้อมูลความเปราะบางให้เป็นปัจจุบัน รวมท้ังมีการประเมิน        
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อนำไปสูก่ารตัดสินใจและวางแผนพัฒนาเมอืงอย่างเหมาะสม 

(2.4) ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยคำนึงถึงปัจจัยทางด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
(2.5) ประเมินและปรับปรุงสถานศึกษาและสถานพยาบาลให้มีความปลอดภัยจากสาธารณภัย 
(2.6) บังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง และจัดสรรพื้นที่ท่ีมีความปลอดภัยจาก

สาธารณภัยอย่างเท่าเทียม  
(2.7) อนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยา และจัดให้มีแนวป้องกันลดผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยใช้

โครงสร้างทางธรรมชาต ิ
(2.8) พัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและเสริมสร้างศักยภาพเรื่องการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

รวมท้ังการฝกึซอ้มการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
(2.9) ประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัยเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการฟื้นสภาพ    

และซ่อมสร้างท่ีอยู่อาศัย และสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ได้รับผลกระทบ รวมท้ังเป็นข้อมูลในการกำหนด
แนวทางมาตรการที่สามารถสนับสนุนการจัดการในภาวะฉุกเฉินในอนาคต 
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บทที่ 9 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ของ อบต.หินโคนไปสู่การปฏิบติั 
 การขับ เคลื ่อนแผนปฏิบ ัต ิการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หินโคน                
ไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 2) การติดตามประเมินผล 3) การวิจัยและ
พัฒนา   และ 4) การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หินโคน 
9.1 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หินโคนพ.ศ.2564-2570                 
ได้จัดทำข้ึนโดยใช้กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ พ.ศ.2564 
และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ.2564-2570 การจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์                 
แนวคิดการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การมองอนาคต การทบทวนสถานการณ์ต่าง ๆ นโยบาย กฎหมาย            
และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ตลอดจนแนวโน้ม
สถานการณ์ทางสังคม รวมท้ังการประเมินผลแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                    
ท่ีผ่านมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบตัิการในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใช้กระบวนการแบบ
มีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน โดยการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี ้

9.1.1 กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หิน
โคน พ.ศ.2564 

      กลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หินโคน
พ.ศ. 2564-2570 ไปสู่การปฏิบัติเป็นไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
พ.ศ.2550 มาตรา 20 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่มีหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
ท้องถ่ินของตน โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแหง่พื้นท่ีนั้นเปน็ผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการท้องถ่ิน 

9.1.2 แนวทางการขับเคลือ่นแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หินโคน
พ.ศ. 2564-2570 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หินโคน 
พ.ศ.2564 มีกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. เป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแล
ยุทธศาสตรไ์ปสู่การปฏบิัตใิห้เกิดผลต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน ดังนี ้

(1) เสริมสร้างและพัฒนาความเข้าใจเก่ียวกับสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการในการป้องกัน         
และบรรเทาสาธารณภัย อบต.หินโคน พ.ศ.2564-2570 นโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            
และยุ ทธศาสตร์ การจั ดการความเสี่ ยงจากสาธารณ ภั ย  เช่ น  การประชาสั มพั นธ์ ผ่ านสื่ อ ต่ าง ๆ                              
การสื่อสารฃและถ่ายทอดแผน โดยการจัดประชุมสร้างความเข้าใจ การอบรม และซักซ้อมการปฏิบัติจากการจำลอง                
ฉากทัศน์เป็นต้น และการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกระดับ โดยสร้างความเป็นเจ้าของ
แผ น ป ฏิ บั ติ ก าร ใน การป้ อ ง กั น และบ รร เท าส าธ ารณ ภั ย  อ บ ต .หิ น โคน  พ .ศ .2 5 6 4 -2 5 7 0                            
(Sense of Belonging) เชน่ ผลักดันแผนงาน โครงการและกิจกรรม บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น  
 (2) จัดทำแนวทางปฏิบัติของยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสู่การปฏิบัติผ่านแผนงาน โครงการ และกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการระดับ
หน่วยงานสู่ระดับพื้นท่ี โดยการผสาน (Mainstreaming) ภารกิจหลักของหน่วยงานท่ีมีเป้าหมายและตัวชี้วัด         
ท่ีสอดคล้องกับยทุธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  



 

แผนปฏิบัติการในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หินโคน พ.ศ. 2564-2570  
 

 

 

 (3) ผลักดันให้มีงบประมาณเชิงบูรณาการด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของทุก
หน่วยงาน โดยการจัดประชุมหารือกับส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางวิธีการจัดสรรงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หินโคน              
พ.ศ.2564-2570 รวมท้ังงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และการจัดสรร
งบประมาณให้แก่ระดับพื้นท่ี 
 (4) จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
แผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกัน รวมท้ังแผนจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ เครื่องหมาย 
สัญญาณหรือสิ่งอื่นใดในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย และสำหรับใช้ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อเป็นกรอบในการ
ปฏิบัตงิานในระดับพืน้ท่ี 
 (5) กำหนดบทบาทหน่วยงานและภาคีเครือข่ายทุกระดับในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 รวมท้ังนโยบาย    
และกฎหมายตา่ง ๆ โดยมแีนวทางดำเนินการของแต่ละภาคส่วน ดังนี ้
ตารางที่ 9-1 : แนวทางดำเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
ลำดบัที ่ การดำเนินการ หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ 
1 ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียวกับแผนปฏิบัติการในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หินโคน พ.ศ.2564 รวมท้ังแนวทาง
ปฏบัิติเกีย่วกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดข้ึนในพื้นท่ีของ
ตนเอง เพื่อสร้างความตระหนักให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร คนใน
ชุมชน/ท้องถ่ินได้รับรู้ รับทราบ เข้าใจถึงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ         
สาธารณภัย และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคเอกชนในพื้นท่ี 

- อบต.หินโคน 
- ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

2 จัดให้ มีการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
อบต.หินโคนอย่างน้อยทุก ๒ เดือน อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นกลไกและเวที
ในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตั้งแต่ภารกิจด้าน
การป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพร้อม การร่วม
วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นท่ี 

- อบต.หินโคน 
- หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
กับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

3 มีส่วนร่วมกับอำเภอจักราช และจังหวัดนคครราชสีมา อย่างต่อเนื่อง                 
เพื่อเชื่อมการทำงานอย่างประสานสอดคล้อง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นการดำเนินการกิจกรรม เช่น ร่วมสำรวจประเมินวิเคราะห์    
พื้นที่เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงท่ีทำให้เกิดภัย เป็นตน้ 
 
 
 

- อบต.หินโคน 
- สนง.ปภ.สาขา
................................. 
- สนง.ปภ.จว. 
................................. 
- ศูนย์ ปภ. เขต 
................................. 

4 จัดทำแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ อบต.หินโคน การร่วมฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา   สาธารณ
ภัยระดับต่างๆ เพื่อทดสอบและฝึกความชำนาญร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

- อบต.หินโคน 
- สนง.ปภ.
นครราชสีมา
................................. 
- สนง.ปภ.จว. 
................................. 



 

แผนปฏิบัติการในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หินโคน พ.ศ. 2564-2570  
 

 

 

ลำดบัที ่ การดำเนินการ หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ 

- ศูนย์ ปภ. เขต ...5 
นครราชสีมา ... 
- ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

5 จัดทำแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน
ภารกิจ เช่น งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัด งบพัฒนาท้องถ่ิน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องค์กร    
สาธารณกศุล โดยให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
 

- อบต.หินโคน 
- สำนักงานจังหวัด
................................. 
- ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

6 กำหนดแผนงาน/โครงการที่ได้มีการประเมินความเสี่ยงในพื้นท่ีท่ีมุ่งเน้นการ
ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในภาพรวมอย่างมีส่วน
ร่วมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมพรอ้มแห่งชาติ 
ประกอบกับให้มีความเชื่อมโยงและส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาจังหวัด    
และกลุ่มจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามภารกิจ
ของอำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายใต้แผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยบรรจุใน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ท่ีเป็นกรอบแผนงาน/
โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป 
 

- อบต.หินโคน 
- สำนักงานจังหวัด
................................. 
- ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 
 

7 ให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องท้ังด้านวิชาการและการปฏิบัติ    
สร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายท้ังระดับจังหวัด 
ระดับอำเภอ และระดับพื้นท่ี 

- อบต.หินโคน 
- สพป....................... 
- สพม....................... 

8 สนับสนุน กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็นกรอบปฏิบัติงานในระดับพื้นท่ี
ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัตกิารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อบต.หินโคน 

- อบต.หินโคน 
 

9 การติดตามและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ         
ท้ังส่วนกลางและระดับพื้นท่ี การกำหนดให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ให้ผู้อำนวยการจังหวัดเพื่อรายงานผลต่อไปยังผู้อำนวยการกลางและ
ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบเป็นประจำทุกปี รวมท้ังการติดตาม
และประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัย อบต.หินโคน ไปสู่การปฏิบัติ ในช่วงกลางแผนและ      ปลาย

- อ บ ต .หิ น โ ค น - 
ส น ง . ป ภ .
นครราชสีมา 
 
- ส น ง . ป ภ . จ . 
................................. 



 

แผนปฏิบัติการในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หินโคน พ.ศ. 2564-2570  
 

 

 

ลำดบัที ่ การดำเนินการ หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ 

แผน พร้อมท้ังพิจารณาแนวทางปรบัปรุงแผนฯ 
 

- ศูนย์ ปภ. เขต .5 
นครราชสีมา 
- สำนักงานจังหวัด.
นครราชสีมา 

 
โดยมกีระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หินโคน                        
พ.ศ. 2564-2570 ไปสูก่ารปฏิบัต ิดังแผนภาพที ่9-1



 

 

แผนปฏิบตัิการในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หินโคน พ.ศ. 2564-2570  

 
  
 

 

แนวทางขับเคลื่อน                     นโยบาย                                                                                                                                                              ยุทธศาสตร์                                                การปฏิบัติ ผลผลิต 
 

ผลลัพธ์ 

 
 

เชื่อมโยงเป้าหมาย กลยุทธ์             
และมาตรการในการลดความเสี่ยง           
จากสาธารณภัยจากแผนในทุกระดับ      
ให้เกิดการบูรณาการการดำเนินงาน
และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือใช้
ประโยชนร์่วมกันของหน่วยงาน

ภาครัฐร่วมกับองค์กร ภาคีเครือข่าย  
และภาคส่วนต่างๆ 

การศึกษา วจิัย และพัฒนา 

(1) การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการนำองค์ความรู้การลดความเส่ียงจากสาธารณภยัสู่การขับเคล่ือนแผน 
ไปสู่การปฏบัิติ 
(2) การส่ือสารความเส่ียงจากสาธารณภัยและเผยแพร่ความรู้ผ่านส่ือต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง 

(1) การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันละบรรเทาสาธารณภัยขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย  
(2) การประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย เพื่อการวางแผนและเลือกใช้มาตรการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
(3) การลงทุนด้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย แบบสร้างความเป็นหุ้นส่วน 
(4) การฝึกอบรม การฝึกซ้อม และการทดสอบแนวทางปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกรูปแบบ 
(5) การพฒันาชุมชนหรือเมืองให้มีขีดความสามารถ รู้เท่าทันภัย โดยปรับใช้และพัฒนาระบบอัจฉริยะ            
ในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย (Smart Community/ City) 

 
 
 
 
 
 

(1) การกำหนดให้หน่วยงานหลักและภาคีเครือข่ายความร่วมมือ จัดสรรทรัพยากร (อาทิ เครื่องมืออุปกรณ์
งบประมาณ บุคลากร องค์ความรู้ ข้อมูล เป็นต้น) และการลงทุนเพื่อการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
(2) การจัดให้มีระบบและกลไกการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) การเช่ือมโยงระบบการจัดสรรทรพัยากรเชิงพื้นที่ ทั้งในระดับภูมิภาค และนานาชาติ  
(4) การเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลความเส่ียงสาธารณภัย ระบบการแจ้งข่าวและการเตือนภัยของสาธารณะ 
 

(1) แผนของหน่วยงานมกีารบรรจุ                 
แนวคิดการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย  

(2) ทุกภาคส่วนสามารถถ่ายทอด     
องค์ความรู้การลดความเส่ียงจาก      
สาธารณภัยสู่แนวปฏิบัติในลักษณะ
ต่างๆ ได ้

(3) ได้หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อ      
การลงทุนด้านการจัดการความเส่ียง
จากสาธารณภัย 

(4) แผนมีความเช่ือมโยงในเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์การลดความเส่ียง
จากสาธารณภัย 

(5) หน่วยงาน เครือข่าย และชุมชมมี
กิจกรรมการเตรียมพรอ้มเพือ่การ
ลดเความเส่ียงจากสาธารณภัย และ
ทบทวนบทเรียนจากการฝึกซ้อม 

(6) แผนการป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัยทุกระดับมีการดำเนินงาน
เชิงบูรณาการ     

(7) มรีะบบการติดตามและประเมินผล   

(8) นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม       
รวมถึงองค์ความรู้ เพื่อเป็นแนวทาง     
การปรับปรุงแผนและการดำเนินงานใน
ทุกมิติ โดยสามารถพัฒนาเป็นแนวทาง
ปฏิบัติหรือสร้างนวัตกรรมลดความ
เส่ียงจากสาธารณภัยในชุมชน/ เมืองได้ 

(9) รูปแบบข้อมูลความเส่ียงและระบบ
เตือนภยัที่ครอบคลุม 

เสริมสร้าง พัฒนา 
ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด 

และกำหนดให้ประเด็นการลด         
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย               
เป็นสาระสำคัญของแผน 

แผนภาพที่ 9-1 กระบวนการขบัเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ 2564 - 2570 ไปสู่การปฏิบัต ิ

 
การติดตาม 

และประเมินผล 
 

 

1. ให้กลไกติดตาม                   
ความก้าวหน้า 

และผลการดำเนินงาน 
ในรายไตรมาส 

(1) การจัดการความรู้ และถอดบทเรียนเพื่อการพัฒนาและขยายผล 
(2) การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ  
(3) การสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนา         
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสามารถลดความเสี่ยงสาธารณภัยได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

(1) มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม    
และแผนปฏิบัติราชการ ที่มีการกำหนด
วัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัดการลด 
ความเส่ียงจากสาธารณภัย 

(2) แนวปฏิบัติเฉพาะความเส่ียง          
จากสาธารณภยั และภยัที่มีความคาบ
เกี่ยวต่อเนื่อง รวมทั้งมาตรการที่มี
เป้าหมายการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 

(3) เกิดการลงทุนมาตรการในการลด
ความเส่ียงจากสาธารณภัยของทุกภาค
ส่วนร่วมกัน  

(4) หน่วยงานสามารถนำไป
ดำเนินการตามแผนและการจัดสรร
ทรัพยากรอยา่งเป็นระบบร่วมกันทุก
ภาคส่วน 

(5) เครือขา่ยชุมชนปลอดภัยที่มี       
การทำกิจกรรมการลดความเส่ียงจาก        
สาธารณภัย 

(6) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
ภาวะฉุกเฉิน และการสนธิกำลังอย่าง
เป็นระบบด้วยมาตรฐาน 

(7) แผนได้รับการปรับปรุง ด้วย
บทเรียนจากการประเมินผล พร้อม
ทบทวนโดยสอดคล้องกับกฎหมาย
และสถานการณ์สาธารณภัยที่เป็น
ปัจจุบัน 

(8) ชุมชน/ เมอืงสร้างแนวปฏิบัตกิารลด
ความเส่ียงจากสาธารณภัยตามองค์
ความรู้/นวัตกรรมของตนเอง 

(9) ประชาชนเข้าถึงข้อมูลความเส่ียง 
และสามารถเตรียมพร้อมเพื่อความ
ปลอดภัย 

 

 

2. ให้กลไกประเมนิผลลัพธ ์
การดำเนินงานการลด            

ความเส่ียงจากสาธารณภัย       
และสังเคราะห์บทเรียน           

เพื่อการปรับปรุง 
 

3.1 มีความเช่ือมโยงการติดตาม        
และประเมินผล โดยมีข้อเสนอแนะ               
การดำเนินการหรือยทุธศาสตร์ เพื่อให้มี
การปรับแผน โดยไม่ต้องรอให้แผนส้ินสุด 
3.2 การให้ช่องทางการปรับปรุงระหว่าง     
การดำเนินการตามยุทธศาสตร์  

 

หมายเหตุ : สีฟ้า   :  ผลผลิต (1) และ (2) 
 สีแดง  :  ผลผลิต (1) (2) (3) (4) (5) (7) และ (8) 
 สีม่วง :  ผลผลิต (5) (6) และ (9) 
 สีเขียว :  ผลผลิต (5) และ (7) 
 สีเหลือง :  ผลผลิต (8) 



 

 

แผนปฏิบตัิการในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หินโคน พ.ศ. 2564-2570  

 

 
9.2 การติดตามและประเมินผล 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หินโคน พ.ศ. 2564                 
ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกำหนด จำเป็นต้องมีกลไกการกำกับ ติดตามและประเมินผลเชิง
ยุทธศาสตร์ท่ีมีกระบวนการและการจัดการให้เกิดการทบทวนท้ังด้านการจัดการ (Management Review) 
และการทบทวนผลงาน (Performance Review) ท่ีเหมาะสมและทันต่อสถานการณ ์ 

(1) แนวทางการติดตามและประเมินผล 
แนวทางการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย หลักการประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยวิเคราะห์ 

การบรรลุถึงเป้าหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย หลักการคิดเชิงเหตุผล เชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุและผลผลิตไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบด้วยข้อมูล รวมถึงเหตุผลเชิงประจักษ์ท่ีเชื่อถือได้ และหลักความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ ในสังคม พร้อมท้ัง กำหนดให้มีการจัดทำรายงานผลเสนอต่อ
คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หินโคน พ.ศ. 2564-2570    
ท้ังรายปี กลางแผน และปลายแผน โดยให้คณะกรรมการจัดทำแผนฯ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักดำเนินงาน  
ตามแนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสู่ปฏิบตัิ โดยมีแนวทางปฏิบัตใินการติดตาม และประเมินผล ดังน้ี 

(1.1) คณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อบต.หินโคน พ.ศ. 2564-2570 ดำเนนิงาน ดังนี้ 

1) ติดตามและประเมินผลประเด็นการขับเคลือ่นทีส่ำคัญ 
2) ติดตามและประเมินผลระดับยุทธศาสตร์ 
3) ติดตามและประเมินผลภาพรวม 

โดยให้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมท่ีบรรลุผลตามเป้าหมายการจัดการความเสี่ยงจาก   
สาธารณภัย การประเมินผลกระทบจากการขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมนิผล พร้อมท้ัง 
จัดทำเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หินโคน          
พ.ศ. 2564-2570 พิจารณาเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงหรือทบทวนแนวทางการดำเนินงานต่อไป 

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

โดยให้จัดทำรายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หินโคน        
พ.ศ.2564-2570 ไปสู่การปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนำปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติการในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หินโคน พ.ศ.2564-2570 ต่อไป 

(1.3) กลไกการติดตามและประเมินผล ให้คณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หินโคน พ.ศ.2564-2570 เป็นกลไกในการประสานการปฏิบัติ 
ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หินโคน                    
พ.ศ.2564-2570 ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย อบต.หินโคน พ.ศ.2564-2570  

 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หินโคน พ.ศ. 2564-2570  
 

 

 

  (2) ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 
         

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 
 
 
(3) หน่วยงานและภาคีเครือข่ายดำเนินการติดตามและประเมินผล 
      ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หินโคน เป็นหน่วยรับผิดชอบ

หลักในการดำเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสู่การปฏิบัติ โดยให้จัดทำรายงานการติดตาม

กำหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อบต.หินโคน แนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งแผนงาน/
โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แล้วกำหนดประเด็นและตัวชี้วัด การประเมินแหล่งข้อมูล     
เพือ่ประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลให้สะท้อนกระบวนการดำเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ ์

รวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผล ได้แก่ (๑) ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสำรวจภาคสนาม 
การระดมความคิดเห็น และอื่นๆ รวมทั้งควรกำหนดเป้าหมายและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลท่ีชัดเจนและ (๒) ข้อมูล
ทุติยภูมิที่ได้จากเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 

ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการท่ีกองอำนวยการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั อบต.หินโคน 
กำหนดขึ้นมา 

จัดทำรายงานสรุปผลภาพรวม และข้อเสนอแนะ 

นำเสนอรายงานสรุปผลให้ผูบ้รหิารระดับหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

นำผลการประเมินเสนอให้ผูอ้ำนวยการท้องถิน่ 

พิจารณาผลักดนัแผนงาน/โครงการการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น  



 

แผนปฏิบัติการในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หินโคน พ.ศ. 2564-2570  
 

 

 

และประเมินผลภาพรวมท่ีบรรลุผลตามเป้าหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผลกระทบ การขับเคลื่อน    
และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลให้ผู้อำนวยการอำเภอเพื่อรายงานผลต่อไปยังผู้อำนวยการจังหวัด 
ผู้อำนวยการกลางและผู้บังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานต่อไป 

การจัดทำรายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย     
อบต.หินโคน ไปสู่การปฏิบัติ  เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการสาธารณภัยของ อบต.หินโคน               
ให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนำปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงแผนปฏบิัตกิารในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หินโคน ต่อไป 

9.3 การวิจัยและพัฒนา 
      เป็นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู้ และการค้นหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติ

หรือสิ่งประดิษฐ์ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดำเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยท่ีเป็นประโยชน์ท้ังแก่ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วน รวมท้ังการนำสิ่งท่ีได้    
มีการคิดค้นหรือค้นพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการดำเนินงาน กระบวนการดำเนินงาน         
และการบริการให้มีลักษณะรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุงให้ดีข้ึนกว่าเดิม และสามารถดำเนินการร่วมกับ   
การติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของ
การทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรู้ ท้ังก่อนการดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และเมื่อเสร็จสิ้น          
การดำเนินการ โดยมีแนวทางการดำเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี ้

       (1) อบต.หินโคน เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้านการศึกษา ค้นคว้า                
และการวิจัยและพัฒนาท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของ (ระบุชื่อ อปท.) ให้เหมาะสม 

       (2) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ์สาธารณภัยสำคัญท่ีผ่านมาของ อบต.หินโคน                   
เพื่อให้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงสำหรับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

       (3) จัดทำสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสำคัญท่ีผ่านมา
ของ (ระบุชื่อ อปท.) เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต 

9.4 การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หินโคน 
      พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 44 กำหนดว่า       

ในกรณีท่ีข้อเท็จจริงเก่ียวกับสาธารณภัยหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีได้กำหนดไว้ในแผนต่างๆ 
ตามพระราชบัญญติันี้เปลี่ยนแปลงไป หรือแผนดังกล่าวได้ใช้ครบห้าปีแล้ว ให้เป็นหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบในการ
จัดทำแผนดำเนินการปรับปรุงหรือทบทวนแผนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 

      ดังนั้น หาก อบต.หินโคน ได้ดำเนินการตามกระบวนการท่ีกำหนดไว้ในแผนปฏิบติัการใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท.) พ.ศ.2564-2570 และได้มีการติดตามประเมินผล
สัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณ์สาธารณภัยท่ีไม่ได้กำหนดไว้ในแผน หรือมีการวิจัยและพัฒนา              
พบข้อบกพร่อง หรือมีนวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีทันสมัยและเหมาะสม ให้ อบต.หินโคน 
พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย อบต.หินโคน                   
พ.ศ.2564-2570 ได้ตามความเหมาะสมทุกป ี



 
 
 

ภาคผนวก 



ภาคผนวก ก : คำย่อ 
คำย่อ  หน่วยงาน 

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 
หน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทย 
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
สำนักงานพัฒนาภาค 
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 
กองทัพบก 
หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก 
กองทัพภาค 
มณฑลทหารบก 
กองทัพเรือ 
ทัพเรือภาค 
ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
ฐานทัพเรือสัตหีบ 
ฐานทัพเรือพังงา 
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด 
หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง 
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ 
กองทัพอากาศ 
หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ 
โรงเรียนการบินกองทัพอากาศ 
กองบิน 
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม 
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก 
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ 
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ 
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทย 
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำย่อ  หน่วยงาน 

นร. 
    สมช. 
ตร. 
มท. 
   รมว.มท.  
 ปมท. 
    ผวจ. 
 อปภ. 
    นอภ. 

องค์กรปฏิบัติ 
    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. (ส่วนหน้า) 
   ศบก.กทม. 
   ศบก.กทม. (ส่วนหน้า) 
   ศปก.อปท. 

คณะกรรมการ 
    ก.ช.ภ.จ. 
    กนช. 
   กปภ.ช. 
   กปอ. 
   กภช. 
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สำนักนายกรัฐมนตรี 
สำนักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
กระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
นายอำเภอ 
 
กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล 
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา 
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขต 
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล 
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
การสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน 
ศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์อำเภอ 
ศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร 
ศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์จังหวัด 
ศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด 
ศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์กรุงเทพมหานคร 
ศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ส่วนหน้ากรุงเทพมหานคร 
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
 
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด 
คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ 
คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
 
 
 
 
 



คำย่อ  หน่วยงาน 

   นปท. 
ผูบ้ัญชาการและผู้อำนวยการ 
  ผบ.ปภ.ช. 
   
  ผอ.กลาง 
   
  ผอ.กอปภ.ก. 
  ผอ.จว. 
  ผอ.กทม. 
  ผอ.อำเภอ 
  ผอ.ท้องถิ่น 
  ผอ.เขต 
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: 
 

คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
 
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
ผู้อำนวยการกลาง 
(อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  
ผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 
ผู้อำนวยการจังหวัด 
ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร 
ผู้อำนวยการอำเภอ 
ผู้อำนวยการทอ้งถิ่น 
ผู้อำนวยการเขต 

 
 

 



ภาคผนวก ข : ตัวอย่างลักษณะภัย 

 สาธารณภัย  หมายถึง  อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์        
โรคระบาดสัตว์น้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจาก
ธรรมชาติ มีผู ้ทำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชน      
หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศและการก่อ
วินาศกรรมด้วย 

1. ภัยจากอัคคีภัย 
อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทำให้เกิดการติดต่อลุกลามไป

ตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้น ถ้าการลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิง
หนุนเนื่อง หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น 

2. ภัยจากวาตภัย 
2.1 ภัยจากพายุหมุนเขตร้อน หมายถึง ภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายของอาคารบ้านเรือน ต้นไม้

และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เป็นบริเวณกว้างจากความแรงของลมท่ีพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางของพายุหมุนภัยดังกล่าว
เกิดข้ึนตามแนวเส้นทางเดินของพายุ โดยปกติจะมีความกว้าง 50-100 กิโลเมตร ข้ึนอยู่กับขนาดและความแรง
ของพายุแต่ละลูก โดยความเสียหายจะมีมากท่ีสุดบริเวณใกล้แนวศูนย์กลางที่พายุเคลื่อนผ่าน 

2.2 ภัยจากคลื่นพายุซัดฝั่ง หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าหาฝั่ง 
ความสูงของคลื่นข้ึนกับความแรงของพายุ ปรากฏการณ์นี้เกิดข้ึนเมื่อพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงลมมากกว่า 
100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระดับน้ำท่ีสูงขึ้นจากความกดอากาศท่ีลดต่ำลงบริเวณใกล้ศูนย์กลางของพายุพร้อมกับ
คลื่นลมแรงจัดท่ีพัดเข้าหาฝั่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นท่ีราบชายฝั่งทะเลใกล้ศูนย์กลางของพายุ โดยเฉพาะพื้นท่ี
ชายฝั่งท่ีเป็นด้านรับลม ระดับความรุนแรงของความเสียหายจะข้ึนอยู่กับความแรงลมของพายุ สภาพภูมิประเทศ 
และขนาดของชุมชน 

2.3 ภัยจากพายุโซนร้อน  หมายถึง พายุที่เกิดในช่วงท่ีมีลักษณะอากาศร้อนอบอา้วติดต่อกันหลาย
วัน และเมื่อมีอากาศเย็นจากความกดอากาศสูงในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนพัดมาปะทะกับอากาศร้อน
จะทำให้อากาศร้อนชื้นที่เบากว่าลอยตัวข้ึนเหนืออากาศเย็นอย่างรวดเร็ว  เกิดเป็นเมฆและพายุฟ้าคะนองที่มี
ยอดเมฆสูงมาก (เมฆคิวมูโลนิมบัส) เกิดพายุฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรง ฟ้าผ่า และมักมีลูกเห็บตกตามมาด้วย 
พายุฤดูร้อนมักเกิดขึ้นและสิ้นสุดลงในช่วงเวลาสั้นๆ ไม่เกินหนึ่งชั่วโมง และครอบคลุมบริเวณพื้นที่ไม่เกิน 20-30 
ตารางกิโลเมตร แต่จะมีลมกรรโชกแรงที่เริ ่มสร้างความเสียหาย เมื่อมีความรุนแรงลมตั้งแต่ 50 กิโลเมตร     
ต่อชั่วโมงขึ้นไป 

 2.4 ภัยจากพายุฤดูร้อน  หมายถึง ความเสียหายของอาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ   
ที่เกิดข้ึนเป็นบริเวณแคบๆจากลมกระโชกแรงที่เกิดจากพายุฝนฟ้าคะนอง หรือลูกเห็บ มักเกิดในระยะเวลาสั้น ๆ  
ซึ่งบ่อยครั้งมีความเร็วลมเกินกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 



 2.5 ภัยจากลูกเห็บ หมายถึง ภัยที ่เกิดจากก้อนน้ำลักษณะเหมือนน้ำแข็งรูปร่างไม่แน่นอน      
เกิดจากละอองหยาดฝนซึ่งเย็นแบบยิ่งยวดในเมฆฝน (ยังอยู่ในสภาพของเหลวที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง) 
ปะทะกับวัตถุแข็ง เช่น ผงฝุ่น หรือก้อนลูกเห็บที่เกาะตัวอยู่ก่อนแล้ว จนเกิดการแข็งตัวเกาะรอบวัตถุนั้ น ๆ    
และกลายเป็นก้อนลูกเห็บ ซ่ึงมักเกิดข้ึนพร้อมกับพายุฤดูร้อน  

3. ภัยจากอุทกภัย 
3.1 ภัยจากอุทกภัย หมายถึง เหตุการณ์ที่มีน้ำท่วมพื้นดินสูงกว่าระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุจาก        

มีปริมาณน้ำฝนมากจนทำให้มีปริมาณน้ำส่วนเกินมาเติมปริมาณน้ำผิวดินที ่มีอยู ่ตามสภาพปกติจนเกิน           
ขีดความสามารถการระบายน้ำของแม่น้ำ ลำคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระทำของมนุษย์ โดยการปิดก้ัน
การไหลของน้ำตามธรรมชาติ ทั ้งเจตนาและไม่เจตนา จนเป็นอันตรายต่อชีวิต  ทรัพย์สินของประชาชน      
และสิ่งแวดล้อม สามารถจำแนกตามลักษณะการเกิดได้ ดังนี้ 

(1) น้ำท่วมขัง/น้ำล้นตลิ่ง หมายถึง สภาวะน้ำท่วมหรือสภาวะน้ำล้นตลิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
ระบบระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป อันเป็นผลจากการเกิดฝนตกหนัก ณ บริเวณนั้น ๆ 
ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น้ำและบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ๆ น้ำท่วมขัง  
ส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณท้ายน้ำและแผ่เป็นบริเวณกว้างเนื่องจากไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน 

(2) น้ำท่วมฉับพลัน หมายถึง สภาวะน้ำท่วมท่ีเกิดข้ึนอย่างฉับพลันในพื้นที่เนื่องจากฝนตกหนัก
ในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ำหรือต้านน้ำน้อยหรืออาจเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ  
เช่น เขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำพังทลาย น้ำท่วมฉับพลัน มักเกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนัก และมักเกิดขึ้นในบริเวณ      
ท่ีราบระหว่างหุบเขา ซึ่งอาจจะไม่มีฝนตกหนักในบริเวณนั้นมาก่อนเลย แต่มีฝนตกหนักมากบริเวณต้นน้ำท่ีอยู่
ห่างออกไป การเกิดน้ำท่วมฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื ่อนที ่ด้วยความเร็วมาก โอกาสที่จะป้องกัน           
และหลบหนีจึงมีน้อย 

3.2 ภัยจากดินถล่มหรือโคลนถล่ม หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากปรากฏการณ์ที่มวลดินหรือหินไถลเลื่อน
ลงจากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ต่ำกว่าภายใต้อิทธิพลแรงโน้มถ่วงของโลก และการมีน้ำเป็นตัวกลางทำให้มวลวัสดุเกิด
ความไม่มีเสถียรภาพ อัตราการไถลเลื่อนดังกล่าวข้างต้นอาจช้าหรือเร็วขึ้นกับประเภทของวัสดุ ความลาดชัน 
สภาพสิ่งแวดล้อม และปริมาณน้ำฝน ในบางกรณีแผ่นดินถล่มอาจเกิดจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด    
การเคลื่อนตัวของวัสดุดังกล่าวอาจพัดพาต้นไม้ บ้านเรือน รถยนต์ สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ชำรุด หรือพังทลาย    
และยังอาจทำให้ช่องเปิดของสะพานและแม่น้ำลำคลองอุดตันจนเป็นสาเหตุให้เกิดอุทกภัยขึ้นได้ในเส้นทาง       
การเคลื่อนตัวปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

4. ภัยแล้ง หมายถึง ภัยที่เกิดจากความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากการที่มีปริมาณฝนนอ้ย 
หรือฝนไม่ตกเป็นระยะเวลานานและครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้    
พืชพันธุ ์ไม้ต่าง ๆ ขาดน้ำไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบอย่าง
กว้างขวางรุนแรงต่อประชาชนโดยภัยแล้งเกิดจากสาเหตุ ดังนี้ 

(1)  ฝนแล้ง หมายถึง สภาวะที่มีฝนน้อยหรือไม่มีฝนเลยในช่วงเวลาหนึ่งซึ่ งตามปกติจะต้องมีฝน 
(ภาวะท่ีปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติหรือไม่ตกต้องตามฤดูกาล) โดยข้ึนอยู่กับสถานท่ีและฤดูกาล ณ ท่ีนั้น ๆ  

(2)  ฝนท้ิงช่วง หมายถึง ช่วงท่ีมีปริมาณฝนตกไม่ถึงวันละ 1 มิลลิเมตรติดต่อกันเกิน 15 วัน ในช่วง
ฤดูฝน เดือนท่ีมีโอกาสเกิดฝนท้ิงช่วงสูงคือเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 

 
 
 
 



5. ภัยหนาว  หมายถึง  ภัยที่เกิดจากสภาพอากาศที่มีความหนาวจัด อุณหภูมิต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส 
และลดลงต่อเนื่องซึ่งประชาชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและกว้างขวาง  

6. ภัยจากโรคระบาดในมนษุย์ หมายถึง ภัยจากโรคซึ่งปรากฏข้ึนในประชากรกลุ่มหนึ่งในระยะเวลาหนึ่ง 
ในอัตราที่สูงขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีตโรคนั้นอาจเป็นโรคติดต่อทาง
สัมผัสหรือไม่ก็ได้ แต่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนท้ังในพื้นท่ีเกิดโรคระบาดและพื้นที่ใกล้เคียง 

7. ภัยจากโรคระบาดสัตว์ หมายถึง ภัยที่เกิดจากโรคซึ่งปรากฏขึ้นในประชากรสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่า 
โดยเป็นโรคติดต่อทั้งในสัตว์ชนิดเดียวกัน ต่างชนิดกัน รวมถึงการติดต่อมาสู่คน ในระยะเวลาหนึ่ง ในอัตรา     
ที่สูงขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีต สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ         
และสุขภาพของประชาชน 

8. ภัยจากโรคระบาดสัตว์น้ำ หมายถึง ภัยที่เกิดจากโรคซึ่งปรากฏขึ้นในประชากรสัตว์น้ำ โดยเป็น
โรคติดต่อทั้งในสัตว์น้ำชนิดเดียวกัน ต่างชนิดกัน รวมถึงการติดต่อมาสู่คน ในระยะเวลาหนึ่ง ในอัตราที่สูงขึ้น
มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีต สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสุขภาพ  
ของประชาชน 

9. ภัยจากการระบาดของศัตรูพืช หมายถึง ภัยที่เกิดจากสิ่งซึ่งเป็นอันตรายแก่พืช เช่น เชื้อโรค พืช 
แมลง สัตว์ หรือพืชท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืช ส่งผลให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช เช่น ต้น ตา ตอ แขนง 
หน่อ กิ่ง ใบ ราก เหง้า หัว ดอก ผล เมล็ด เชื้อ และสปอร์ของเห็ด ไม่ว่าที่ยังทำพันธุ์ได้หรือตายแล้ว และให้
หมายความรวมถึงตัวห้ำ ตัวเบียน ตัวไหม ไข่ไหม รังไหม ผึ้ง รังผึ้ง และจุลินทรีย์  จนส่งผลกระทบในวงกว้าง
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และประชาชน 

10.  ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน หมายถึง ภัยที่เกิดจากไฟป่าไม่ว่าจะจากสาเหตุใดก็ตาม เกิดข้ึนใน
ป่าธรรมชาติหรือสวนป่าก็ตาม แล้วลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุม ตลอดจนส่งผลให้เกิดฝุ่น ควัน 
และอนุภาคแขวนลอยในอากาศ รวมตัวกันในสภาวะที่อากาศปิด ทำให้เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินและสุขภาพ
ของประชาชน 

11. ภัยจากมลพิษทางอากาศประเภท PM2.5 หมายถึง เหตุการณ์ที่มลพิษทางอากาศประเภท
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ที่มีแหล่งกำเนิดจากเหตุการณ์ทางธรรมชาติหรือ   
จากกิจกรรมของมนุษย์เกิดการสะสมในบรรยากาศ อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ ทำให้ PM2.5 ปกคลุมพื้นท่ี
อยู่อาศัยของประชาชน จนมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจำนวนมาก 

 
 
 
 
 
 
 



12. ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 
12.1 ภัยจากแผ่นดินไหว หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานใต้พิภพ    

ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของพื้นดิน การสั่นสะเทือนนี้อาจมีระดับความรุนแรงขั้นต่ำที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ใด ๆ แต่บางครั้งก็อาจมีระดับความรุนแรงในขั้นท่ีเป็นอันตรายจนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้ 

 12.2 ภัยจากอาคารถล่ม หมายถึง ภัยที่เกิดจากอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ ตึก บ้าน โรงเรือน 
ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน ที่ได้รับความเสียหายจากการโยกไหวตัวรุนแรงของแผ่นดิน ซึ่งเป็นผลมาจาก
แผ่นดินไหวและก่อให้เกิดความเสียหายหรือพังทลายลงมาได้ 

13. ภัยจากสึนามิ หมายถึง ภัยที่เกิดจากคลื่นยักษ์ คำว่า สึนามิ เป็นภาษาญี่ปุ่น แปลว่า คลื่นท่าเรือ 
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ คลื่นสึนามิเฉพาะแห่ง (Local Tsunami) มักจะเกิดใกล้ ๆ 
ชายฝั่งและเคลื่อนเข้าถล่มชายฝั่งอย่างทันทีทันใด และประเภทที่สอง คือ คลื่นสึนามิท่ี เดินทางข้ามทวีป 
(Distance Tsunami) มักจะเกิดจากแผ่นดินไหวที่ค่อนข้างรุนแรงและสามารถเคลื่อนตัวข้ามทวีปไปยังชายฝั่ง
ที่อยู่ห่างไกลหลายหมื่นกิโลเมตร โดยสาเหตุของการเกิดคลื่นสึนามิ มีหลายสาเหตุ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด ดินถล่ม และอุกกาบาตตกลงสู่มหาสมุทร โดยภัยจากสึนามิก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตประชาชน
และสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวพื้นท่ีราบชายฝั่ง 

14.  ภัยจากการคมนาคม หมายถึง ภัยจากอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ  
ภัยจากระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ภัยจากกระบวนการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย และภัยจาก        
การรั่วไหลของน้ำมันและวัตถุอันตรายในแหล่งน้ำ รวมถึงการเทท้ิงน้ำมันหรือของเสียในแม่น้ำหรือทะเล  

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

16. ภัยจากการก่อวินาศกรรม 
16.1 ภัยจากการก่อวินาศกรรม หมายถึง ภัยที่เกิดจากการกระทำใด ๆ อันเป็นการมุ่งทำลาย

ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐหรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว    
ระบบการปฏิบัติงานใด ๆ ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมือง 
การเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งหมายท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความม่ันคงของรัฐ 

16.2 ภัยจากการก่อการร้าย หมายถึง ภัยที ่เกิดจากการกระทำใด ๆ ที ่สร้างความปั่นป่วน        
ให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเพื่อขู่เข็ญหรือบีบบังคับรัฐบาล หรือองค์การระหว่างประเทศให้กระทำ
หรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินท่ีสำคัญ 

16.3 ภัยจากการก่อการร้ายสากล หมายถึง ภัยที่เกิดจากการปฏิบัติการของบุคคล หรือกลุ่ม
บุคคลที่มุ่งหวังผลตามเงื่อนไขข้อเรียกร้องทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งส่วนใหญ่จะปฏิบัติการล่วงล้ำ
เขตแดน หรือเกี่ยวพันกับชาติอื่น การกระทำนั้นอาจเป็นไปโดยเอกเทศ ปราศจากการสนับสนุนจากรัฐใด ๆ 
หรือมีรัฐใดรัฐหนึ่งสนับสนุนรู้เห็นก็ได้ เมื่อเกิดขึ้นย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์ของชาติ พันธกรณี
ระหว่างประเทศ นโยบายของชาติทั้งด้านการเมืองและการป้องกันประเทศ การเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา 
ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของชาติ 
 
 

 



ภาคผนวก ค : นิยามศพัท ์

 กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง แผนทั่วๆ ไป หรือคำแนะนำที่เลือกมาใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์   
ของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 กลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Group) หมายถึง กลุ ่มบุคคลที่มีความสามารถจำกัดในการเผชิญ
เหตุการณ์สาธารณภัย ซึ่งต้องการความดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ บุคคลทุพลภาพ ผู้ป่วย 
ผู้พลัดถ่ิน ผู้ลี้ภัย  คนต่างด้าว เป็นต้น  
 การกำกับ ควบคุมพื้นที่ (Area Command) หมายถึง การกำกับดูแลการจัดการเหตุฉุกเฉินที่เกดิข้ึน  
ในช่วงเวลาเดียวกันหลายเหตุการณ์ และมีองค์กรระบบการบัญชาการเหตุการณ์หลายองค์กรแยกกันทำหน้าท่ี
จัดการเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นแต่ละเหตุการณ์ หรือทำหน้าที่กำกับดูแลการจัดการเหตุฉุกเฉินขนาดใหญ่หรือเหตุ
ฉุกเฉินท่ีกำลังลุกลามขยายตัวซึ่งมีทีมงานจัดการเหตุฉุกเฉินหลายทีมงานเข้ามามีส่วนเก่ียวข้อง 
 การเข้าใจและตระหนักถึงความเสี ่ยง (Risk - Informed) หมายถึง กระบวนการสร้างความเข้าใจ 
ความเสี ่ยง โดยมีข้อมูลความเสี ่ยงครบถ้วนและรอบด้าน และนำไปสู ่แนวทางปฏิบัต ิเพื ่อลดความเสี ่ยง                 
เช่น การลงทุนเพื่อการลดความเสี่ยง (Risk – Informed Investment) หมายถึง การสร้างความเข้าใจความ
เสี่ยงด้านการลงทุน ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงโดยเน้นไปที่ความคุ้มค่าของการลงทุน เพราะหาก    
ไม่มีการลงทุนมูลค่าความสูญเสียและความเสียหายจะมากกว่ามูลค่าของการลงทุน  
 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดระบบและบริหารจัดการ
ทรัพยากรและความรับผิดชอบเพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ 

การซ่อมสร้าง (Reconstruction) หมายถึง การฟื้นฟูโครงสร้างและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับความเสียหาย
จากเหตุการณ์สาธารณภัยให้กลับมาสู่สภาพที่สามารถใช้งานได้ดังเดิม 
 การเตรียมความพร้อม (Preparedness) หมายถึง ความพยายามในการเตรียมการรับมือกับสาธารณภัย 
มุ่งเน้นกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้คนมีความสามารถในการคาดการณ์ เผชิญเหตุ และจัดการกับผลกระทบจาก     
สาธารณภัยอย่างเป็นระบบ หากมีการเตรียมความพร้อมได้ดีจะทำให้สามารถดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสมทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการเกิดสาธารณภัย และเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตให้ปลอดภัย
จากเหตุการณ์สาธารณภัยได้มากข้ึน 
 การเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) หมายถึง การให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และทัน
เหตุการณ์ผ่านทางหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลที่กำลังเผชิญความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย
สามารถกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงและพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ/สาธารณภัย  (Disaster  Risk Management: DRM) 
หมายถึง กระบวนการอย่างเป็นระบบของการใช้คำสั ่ง ทางการบริหารองค์กรและทักษะ ความสามารถ          
เชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินยุทธศาสตร์ นโยบาย  มาตรการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยง ลด หรือถ่ายโอน  
ความเป็นไปได้ในการเกิดภัยพิบัติ รวมท้ังการเพิ่มศักยภาพในการจัดการปัญหา เพื่อเตรียมพร้อมรับผลกระทบ
ทางลบของภัย 

 
 
 
 



การบริหารจัดการความเสี ่ยงแบบธรรมาภิบาล (Risk Governance) หมายถึง ระบบควบคุม       
และจัดการความเสี่ยง รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยนำผลของการประเมินดังกล่าวเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจต่อไป  

การบริหารจัดการภัยพิบัติ/สาธารณภัย (Disaster Management: DM) หมายถึง การใช้กลไก 
กระบวนการและองค์ประกอบในการดำเนินงาน เพื ่อจุดมุ ่งหมาย ในประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ปฏิบัติการด้านภัยพิบัติ เช่น การป้องกัน การลด ผลกระทบ การเตรียมพร้อม การเผชิญเหตุ การช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ ตลอดจนการบูรณะซ่อมแซมและพัฒนา 
 การบรรเทาทุกข์ (Relief) หมายถึง การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในทันทีท่ีเกิดสาธารณภัยเพื่อรักษา
ชีวิตและตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานให้ผู้ประสบภัยสามารถดำรงชีพอยู่ได้ 
 การบัญชาการ (Command) หมายถึง การทำหน้าที่อำนวยการ สั่งการหรือการควบคุมโดยอาศัย
อำนาจที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย กฎระเบียบหรืออำนาจหน้าที่ท่ีได้รับมอบ 
 การบัญชาการร่วม (Unified Command) หมายถึง การประยุกต์ใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์เมื่อมี
หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดการเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน หรือเมื่อเหตุ
ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนขยายตัวข้ามขอบเขตอำนาจหน้าท่ีทางการเมือง หน่วยงานต่างๆ จะทำงานร่วมกันผ่านตัวแทน
ของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั ้งเป็นสมาชิกในหน่วยบัญชาการร่วม มีหน้าที ่หลักในการกำหนด
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ร่วม และจัดทำแผนเผชิญเหตุที่จะใช้ร่วมกันเพียงแผนเดียว 
 การบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command) หมายถึง หน่วยบัญชาการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบ     
การจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในภาพรวม และประกอบด้วยผู้บัญชาการเหตุการณ์ และเจ้าหน้าท่ี
สนับสนุนท่ีได้รับการมอบหมาย 
 การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage and Needs Assessment : 
DANA) หมายถึง การประเมินผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการ
เผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง รวมทั้งความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน ภายนอก       
เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล ด้านสุขภาวะ       
ท่ีพักพิง อุปกรณ์ยังชีพ  
  การประเมินความเสียหายและความสูญเสีย (Damage and Loss Assessment : DALA) หมายถึง     
การวิเคราะห์ผลกระทบจากสาธารณภัย เป็นการประมาณการเชิงปริมาณว่าเกิดผลกระทบอะไรขึ ้นจาก
เหตุการณ์สาธารณภัย โดยอาศัยการเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากพื้นที่ประสบภัย ข้อมูลจากการประเมินจะนำไปใช้
ในการประมาณการซ่อมสร้างสิ่งก่อสร้างที่เสียหายไป และเพื่อใช้ในการวางแผนเพื่อการฟื้นฟูจากความสูญเสีย 
 การประเมินความเสี ่ยง   (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการกำหนดลักษณะ ขนาด           
หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดขึ้น  รวมทั้งประเมินสภาวะการเปิดรับต่อความเสี่ยง       
ความเปราะบาง ในการรับมือของชุมชนที่อาจเป็นอันตรายและคาดการณ์ผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน       
การดำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเกิดผลกระทบจากภัยในพื้นที่หนึ่งๆ     
มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อการจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 
 
 
 
 



 การประสานงาน ณ จุดเดียว (National Single Window : NSW) หมายถึง การเชื่อมโยงข้อมูล         
ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร ระหว่างหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในกระบวนการ นำเข้า ส่งออกสินค้า           
เพ ื ่ออำนวยความสะดวกให ้แก ่ผ ู ้ประกอบการ ในการตรวจสอบใบอนุญาต และใบร ับรองต ่างๆ                       
ทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการตรวจปล่อยสินค้า ระบบนี้จะทำหน้าที่ป ระสานกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์       
แบบครบวงจร ผู ้ประกอบการสามารถรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับองค์กรที ่เกี ่ยวข้องได้อัตโนมัติ       
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ด้วยตัวเอง 
 การปรับตัว (Adaptation) หมายถึง การปรับตัวในระบบธรรมชาติหรือระบบมนุษย์เพื่อตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าทางภูมิอากาศหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัย ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน     
หรือช่วยสร้างโอกาสจากสภาวะวิกฤตได้ 
 การป้องกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการหรือแนวทางต่างๆ เพื่อช่วยขจัดผลกระทบเชิงลบ   
จากเหตุการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดกับบุคคลหรือทรัพย์สินให้หมดไปอย่างสิ้นเชิง ครอบคลุมถึงมาตรการ         
เชิงโครงสร้างและมาตรการท่ีไม่ใช่เชิงโครงสร้าง 
 การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (Civil Defense) หมายถึง การป้องกันพลเรือนให้ปลอดภัยจากการโจมตี
ทางทหาร แต่ป ัจจ ุบ ันครอบคลุมถึงการช ่วยให้พลเร ือนปลอดภัยจากการคุกคามทางสาธารณภัย                                                                                                                                    
ด้วย หน้าที่ของกองกำลังป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (civil defense force) จากเดิมที่มีแต่การฝึกการทหาร     
จึงหมายรวมถึงการดูแลให้ประชาชนปลอดภัยจากสาธารณภัยและการปฏิบัติการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย 
เช่น การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายในช่วงอพยพ การช่วยกระจายถุงยังชีพ การอำนวยความสะดวกในการขนส่ง
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ การช่วยซ่อมแซม ก่อสร้างบ้านเรือนที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ 
 การเผชิญเหตุ (Response) หมายถึง มาตรการหรือการปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ควรเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
และทันท่วงทีเพื่อรักษาชีวิตและให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ข้ันพื้นฐานแก่ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน
จากเหตุการณ์สาธารณภัย เช่น การกู้ชีพกู้ภัย การปฐมพยาบาล การแจกถุงยังชีพและสิ่งของบรรเทาทุกข์  
การบัญชาการในเหตุการณ์ฉุกเฉิน การประสานงานเพื่อลำเลียงผู้ป่วย การบริหารจัดการศูนย์อพยพ 
 การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Exercise) หมายถึง การจำลองสถานการณ์เพื่อฝึกฝน
ทักษะหรือซักซ้อมกระบวนการการดำเนินงานที่ได้วางแผนไว้ เป็นแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้ฝึกซ้อมขั้นตอนปฏิบัติที่จำเป็น ทำให้มีทักษะสามารถใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งช่วยให้พร้อมปฏิบัติงานได้จริงหากเกิดสาธารณภัยข้ึน 
 การฟื้นฟู (Recovery) หมายถึง การปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีพ และสภาวะวิถี
ความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเก่าตามความเหมาะสม    
โดยการนำเอาปัจจัยต่างๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วยในการฟื้นฟูด้วย ( Build back 
better) หมายรวมถึง การซ่อมสร้าง (Reconstruction) และการฟื้นสภาพ (Rehabilitation) 
 การฟื้นสภาพ , การเยียวยา  (Rehabilitation) หมายถึง การจัดการความเสียหายหรือผลที่เกิดจาก
สาธารณภัยเพื่อพลิกฟื้นสภาวะการดำรงชีพของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดสาธารณภัยให้กลับคืนสู่
สภาพที่เป็นอยู่ก่อนหน้านี้ รวมทั้งการดูแลสภาพจิตใจและจิตสังคม (Psychosocial Support) ของผู้ได้รับ
ผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น 
 
 
 
 



 การรู้รับ ปรับตัว และฟื้นคืนกลับ (resilience) หมายถึง ความสามารถของระบบ ชุมชน หรือสังคมท่ี
มีความเสี่ยงต่อสาธารณภัย ในการเรียนรู้เกี ่ยวกับสภาพความเสี่ยงภัยของตน รวมทั้งรู ้จักวางมาตรการ                  
และปฏิบัติตัวเพื่อช่วยลดหรือถ่ายโอนความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อลดโอกาสในการได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย 
และหากประสบกับสาธารณภัยก็สามารถฟื้นตัวจากผลของภัยได้ด้วยแนวทางและในระยะเวลาที่เหมาะสม
หมายรวมถึงความสามารถของชุมชนในการดูแลรักษาโครงสร้างและกลไกพื้นฐานที่จำเป็นให้ปลอดภัย      
จากสาธารณภัยด้วย 
 การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction : DRR) หมายถึง แนวคิดและวิธีปฏิบัติ 
ในการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยผ่านความพยายามอย่างเป็นระบบที่จะวิเคราะห์
และบริหารจัดการปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อดำเนินนโยบาย มาตรการ หรือ กิจกรรม
ต่าง ๆ ในการลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ทำให้เกิดความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพในการจัดการปัญหา  
มีเป้าหมายในการลดความเสี่ยงท่ีมีอยู่ในชุมชนและสังคมในปัจจุบัน และป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง ปฏิบัติการลดผลกระทบทางลบโดยตรงของภัยที ่เป็น
อันตรายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เนื ่องจากผลกระทบทางลบของภัยโดยมากไม่สามารถขจัดให้หมดไป      
อย่างสิ ้นเชิง แต่ขนาดและความรุนแรงของความเสียหายสามารถลดทอนลงได้จากการดำเนินนโยบาย       
และกิจกรรมต่าง ๆ  
 การวิเคราะห์ความเสี ่ยง , การประเมินความเสี ่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการ
กำหนดลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดขึ้นและประเมินสภาวะการ
เปิดรับต่อความเสี่ยง (exposure) ความเปราะบาง (vulnerability) และศักยภาพ (capacity) ในการรับมือ
ของชุมชนท่ีอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การดำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็น
ในการเกิดผลกระทบจากภัยในพื้นที่หน่ึง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ 
 การสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (Incident Management Assistance Team : IMAT) หมายถึง  
การจัดรูปแบบการบัญชาการเหตุการณ์ ซึ ่งประกอบด้วยทีมงานบัญชาการและทีมงานปฏิบ ัต ิการ               
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเหมาะสมอื่นๆ ภายในโครงสร้างระบบบัญชาการณ์ ท่ีสามารถจะจัดส่งไปปฏิบัติงานหรือลงมือ
ปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น มีการกำหนดคุณสมบัติและการรับรองอย่างเป็นทางการ 
 การสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) หมายถึง การติดต่อสื่อสาร เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข่าวสารและความคิดเห็นระหว่างผู้ประเมินความเสี่ยง (risk assessor) ผู้จัดการความเสี่ยง (risk manager) 
ผู้บริโภค ภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาและกลุ่มหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องและสนใจ (stake holder) 
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีถูกต้องและแม่นยำ  อาจกล่าวได้ว่าการสื่อสารความเสี่ยงนั้นมีอยู่ในทุกกระบวนการ
ของการวิเคราะห์ความเสี่ยง    
 การอพยพ (Evacuation) หมายถึง การเคลื่อนย้าย การกระจาย และการนำพลเรือนออกจากพื้นท่ี
อันตราย หรือพื้นที่ที่อาจเป็นอันตรายอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนและมีการกำกับดูแล รวมถึงการรับรอง    
และการดูแลบุคคลเหล่านี้ในสถานท่ีปลอดภัยด้วย 
 ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) หมายถึง วิธีการที่ได้
กำหนดหรือจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติตามอย่างเป็นกิจวัตรในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 
 
 
 



 ข่าวสาร (Intelligence) หมายถึง ข่าวสารที่เกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ
ของการบัญชาการเหตุการณ์ เป็นภารกิจของส่วนแผนงานซึ่งมุ่งเน้นไปท่ีข่าวสารในเหตุฉุกเฉิน 
 ขีดความสามารถ , ศักยภาพ  (Capacity) หมายถึง ความสามารถที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือความสามารถท่ีอาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากข้ึน 
 คลังสำรองทรัพยากร (Stockpiling) หมายถึง วัสดุหรือเสบียงที่สะสมไว้เพื่อใช้ในเวลาฉุกเฉินหรือ
ยามเกิดภัยพิบัติ เช่น อุปกรณ์ปฐมพยาบาล อาหาร น้ำด่ืม ไฟฉาย ถุงนอน เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประกอบอาหาร 

ความปกติใหม่ , ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) หมายถึง รูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่
ท่ีแตกต่างจากอดีตอันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติท่ีคนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็น
ปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ท่ีไม่คุ้นเคย 
 ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ที ่ทำให้ช ุมชนหรือสังคม  
ขาดความสามารถในการปกป้องตนเอง ทำให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟื้นฟูได้อย่าง
รวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย  ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิด       
สาธารณภัยและอาจเป็นปัจจัยท่ีทำให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากข้ึน 
 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  (Public-Private Partnership : PPP) หมายถึง      
การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในกิจการของรัฐ โดยมักเป็นการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการ
พื้นฐาน หรือโครงการให้บริการสาธารณะในระยะยาวที่มุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับต้นทุน
มากกว่าภาครัฐจะดำเนินการเอง เป็นทางเลือกในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งให้เอกชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การก่อสร้าง การดำเนินการบำรุงรักษา การจัดหาเงินทุน การให้บริการ ซึ่งเอกชน
เป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการตามระยะเวลาและรายละเอียดของสัญญาท่ีกำหนดไว้ 
 ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผู ้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่างๆ หรือ
องค์ประกอบใดๆ มีท่ีตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและอาจได้รับความเสียหาย 

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk) คือ โอกาสหรือความเป็นไปได้ในการได้รับผลกระทบทางลบ
จากการเกิดสาธารณภัย โดยผลกระทบสามารถเกิดขึ้นกับชีวิต สุขภาพ การประกอบอาชีพ ทรัพย์สิน และบริการ
ต่างๆ ในระดับบุคคลชุมชน สังคม หรือประเทศ 
 ความสูญเสีย (Loss) หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงของการหมุนเวียนสินค้าและบริการ รวมถึงสภาพ
ทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลจากสาธารณภัย ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงระยะเวลาที่เกิดสาธารณภัย  
จวบจนกระท่ังมีการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ของทรัพย์สินท่ีเสียหาย และมีการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์  
ในบางกรณีอาจใช้เวลาหลายปี  
 ความเสียหาย (Damage) หมายถึง ทรัพย์สินทางกายภาพ เช่น อาคารและส่วนประกอบ โครงสร้าง
พื้นฐาน สินค้าท่ีเก็บไว้ในคลัง และทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีถูกทำลายท้ังหมดหรือบางส่วน โดยความเสียหาย
อาจเกิดขึ้นระหว่างหรือภายหลังจากประสบเหตุการณ์ภัยในทันที ความเสียหายถูกวัดในเชิงกายภาพและคิด
คำนวณด้วยมูลค่าทดแทนเป็นตัวเงิน 
 ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนกับประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
จากการเกิดเหตุการณ์ใดๆ 
 
 
 
 



 ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander) หมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนิน
กิจกรรมท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน และรับผิดชอบการพัฒนากลยุทธ์ และยุทธวิธี และการสั่งใช้ 
และการจัดส่งทรัพยากร ผู้บัญชาการเหตุการณ์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยรวมต่อการปฏิบัติการ
ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน และรับผิดชอบการจัดการการปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉินในสถานท่ีเกิดเหตุท้ังหมด 
 ผู้อำนวยการ (Director) หมายถึง ผู ้อำนวยการกลาง ผู ้อำนวยการจังหวัด ผู ้อำนวยการอำเภอ 
ผู้อำนวยการท้องถ่ิน และผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร 
 แผนที่เส่ียงภัย (Hazard Map) หมายถึง แผนท่ีแสดงพื้นท่ีซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัย เช่น อุทกภัย 
สึนามิ ภูเขาไฟ ระเบิด เป็นผลของการประเมินความเป็นไปได้ ความถี่ของการเกิดภัย ตลอดจนความรุนแรง
ของภัยนั้นๆ 
 แผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) หมายถึง แผนซึ่งจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือสั่งด้วย
วาจาซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ท่ัวไปท่ีสะท้อนหรือแสดงถึงกลยุทธ์ในภาพรวมสำหรับการจัดการเหตุฉุกเฉิน 
อาจรวมถึงการกำหนดทรัพยากรที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน ภารกิจที่มอบหมาย และข้อมูลข่าวสารสำหรับ
จัดการเหตุฉุกเฉินระหว่างช่วงระยะเวลาการปฏิบัติการช่วงหนึ่งหรือหลายช่วง  
 ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ที ่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษย์ที่อาจนำมาซึ่ง     
ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ภัยพิบัติ (Disaster) หมายถึง การหยุดชะงักอย่างรุนแรงของการปฏิบัติหน้าที่ ของชุมชนหรือสังคม
อันเป็นผลมาจากการเกิดภัยทางธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษย์  ซึ่งส่งผลต่อชีวิต ทรัพย์สิน สังคม เศรษฐกิจ   
และสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางเกินกว่า ความสามารถของชุมชนหรือสังคมท่ีได้รับผลกระทบดังกล่าวจะรับมือ
ได้โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู ่
 ภาคประชาสังคม (Civil  Society) หมายถึง บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอิสระซึ่งไม่แสวงหาผลกำไร       
ที่มีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณะ มีเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีด้านสังคม   
และสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธวิธี (Tactics) หมายถึง การใช้งานและการกำกับดูแลทรัพยากรที่ปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดข้ึนด้วยกลยุทธ์ 
 ระบบเตือนภัยล่วงหน้า  (Early Warning System) หมายถึง ระบบที่มีศักยภาพในการประมวลผล
ข้อมูลและแจ้งเตือนตามช่วงระยะเวลา เพื ่อให้บุคคล ชุมชน และหน่วยงานที่เสี ่ยงต่อภัยมีเวลาเพียงพอ            
ในการเตรียมการและรับมือได้อย่างเหมาะสม เพื่อลดโอกาสการเกิดอันตรายและความสูญเสีย 
 ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) หมายถึง แนวทางในการบริหาร
จัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภัยทุกประเภทอย่างมีมาตรฐานในพื้นที่เกิดเหตุ ตั้งแต่เหตุฉุกเฉินขนาดเล็กไป
จนถึงเหตุฉุกเฉินที่มีความซับซ้อน โดยผู้ปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
ดำเนินการร่วมกันได้ภายใต้การบัญชาการแบบรวมศูนย์ (unified command)  โดยปกติมีการจัดโครงสร้าง
ระบบเพื่อการปฏิบัติงานใน 5 สายงานหลัก คือ ส่วนบัญชาการ (command) ส่วนปฏิบัติการ (operation) 
ส่วนแผนงาน (planning) ส่วนสนับสนุนกำลังบำรุงหรือโลจิสติกส์(logistics)  และส่วนการเงิน/การบริหาร
จัดการ (finance/administration) ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการปรับลดหรือขยายส่วนงานที่อาจจำเป็นหรือไม่
จำเป็นต้องใช้งาน ข้ึนอยู่กับลักษณะของเหตุการณ์นั้น ๆ 
 
 
 



  ส่วนสนับสนุน (Logistics Section) หมายถึง ส ่วนที ่ตอบสนองการส่งกำลังบำร ุงที ่จำเป็น             
และตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร สวัสดิการและความมั่นคงของ
มนุษย์ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และงบประมาณและการบริจาค เพื่อให้การจัดการใน
ภาวะฉุกเฉินดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจในแต่ละด้าน
ร่วมกันจัดทำ ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในของส่วนฯ 

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command Post) หมายถึง สถานที่ที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่เพื่อใช้
ในการดำเนินภารกิจหลัก ศูนย์บัญชาการอาจจะตั้งอยู ่รวมกันกับฐานที่ตั ้งหรือสถานที่อื ่นๆ ที่จัดตั ้งข้ึน       
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการเหตุฉุกเฉิน 
 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operations Center) หมายถึง สถานที่ที ่ใช้ประสานงาน          
ด้านข้อมูลข่าวสารและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน (การปฏิบัติการใน
สถานที่เกิดเหตุ) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอาจเป็นสถานที่ชั่วคราวหรืออาจเป็นสถานที่ศูนย์กลางหรือสถานท่ี
มั่นคงถาวรกว่าหรืออาจจัดตั้งในองค์กรในระดับสูงกว่า หรืออาจจัดตามภารกิจหลักแต่ละด้าน หรือจัดตาม
ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีและพื้นท่ีรับผิดชอบ  
 ศูนย์ประสานข้อมูลร่วม (Join Information Center : JIC) หมายถึง สถานท่ีท่ีจัดตั้งข้ึนเพื่อทำหน้าท่ี
ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน ศูนย์ประสานข้อมูล
ร่วมเป็นจุดกลางของการติดต่อสำหรับสื่อข่าวทุกประเภท 
 ศูนย์พักพิงชั่วคราว (Temporary shelter) หมายถึง สถานที่เพื่อให้ผู้ประสบภัยใช้อยู่อาศัยเมื่อไม่
สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยตามปกติได้ อาจเป็นสถานที่ที ่สร้างจากวัสดุชั ่วคราว เช่น เต็นท์ บ้านจากวัสดุ
สังเคราะห์ ที่พักอาศัยชั่วคราวชนิดอื่นหรือในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง อาจเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย 
หรือเป็นเอกสารที่จัดทำต่างหาก โดยมีรายละเอียดด้านบุคลากร สถานท่ี ระยะเวลา และแนวทางในการปฏิบัติ
อย่างชัดเจน 
 หน่วยงานสนับสนุน (Supporting Agency) หมายถึง หน่วยงานท่ีให้การสนับสนุน  และ/หรือให้ความช่วยเหลอื
ด้านทรัพยากรแก่หน่วยงานอื่นๆ 
 องค์กรปฏิบัต ิการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  (Emergency Operation Centre : EOC) หมายถึง 
สถานที่ที่มีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อม เป็นศูนย์กลางเพื่ออำนวยการและประสานการปฏิบัติหน้าที่ในห้วงเวลา 
ของการเผชิญเหตุการณ์ภัยพิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์สั่งการ ให้แนวนโยบายปฏิบัติการ และอำนวย
ความสะดวกด้านการประสานงานสำหรับผู ้บริหารและเจ้าหน้าที ่ เพื ่อให้การเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉิน              
มีประสิทธิภาพ 
 เอกภาพในการบัญชาการ (Unity of Command) หมายถึง หลักการของระบบการบัญชาการ
เหตุการณ์ที ่กำหนดให้แต่ละบุคคลที ่ทำหน้าที ่ตอบโต้เหตุฉุกเฉินจะได้รับการมอบหมายให้อยู ่ภายใต้              
ผู้ควบคุมดูแลเพียงหนึ่งคนเท่านั้น 
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สถานีรถไฟบ้านหินโคน 

หมู่ ๑ ต.หินโคน  
 
หมู่ 1, หมู่ 2, หมุ่ 6, หมู่ 7 
 
 
หมู่ 1, หมู่2, หมู่ 5 
หมู่ 6, หมู่ 7 หมู่ 8หมู่ 9หมู่ 10หมู่ 
11 
 
หมู่ 1 
 
หมู่ 1-11 
 
หมู่ ๑ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือบคุลากรหนว่ยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และองค์กรเครอืข่าย 
ในเขต.......องค์การบรหิารส่วนตำบลหินโคน................ 

ที ่ ช่ือ-นามสกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศพัท ์
หมาย
เหต ุ

1 นายสุริยะ          เลียนอย่าง นายก อบต. 088-3441344   
2 นายคำสิงห์       ทวยไธสง รองนายก 081-0679057   
3 นายแว่น            จำเริญลาภ รองนายก 080-7373086   
4 นายธนพรรณ  ทวยไธสง เลขานายก -   
5 นายทองสุข  ชำนาญไพร ประธานสภาฯ 084-4164011   
6 นางวงเดือน  บุลานาผาย รองประธานสภาฯ 085-7662485   
7 นายสมเดช บุตรศรีภูม ิ สมาชิกสภา ม.1 082-2055031  
8 นายคำใบ ธิษาชัย สมาชิกสภา ม.2 089-4795505  

99 นายสมบูรณ์  พรหนองแสง สมาชิกสภา ม.3 085-6574752   
10 นายไพศาล ผันณรงค ์ สมาชิกสภา ม.5 086-2537764   
11 นายสาธิต     ทุ่งฤทธิ์ สมาชิกสภา ม.6 088-4826953   
12 นายชัดไชย  กลิ่นหอม สมาชิกสภา ม.8 084-8236323   
13 นายสมภพ  เรืองศักดิ ์ สมาชิกสภา ม.8 095-8135057   
14 นายสุรเชษฐ์  ปัดตายะสา สมาชิกสภา ม.8 065-8029182   
15 นายสุรชัย  กลั่นสาร สมาชิกสภา ม.9 080-2725925   

      

          

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   



เบอร์โทรศัพท์  พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง  อบต.หินโคน 

ที ่ ช่ือ-นามสกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศพัท ์
หมาย
เหต ุ

1 นายสุวิทย์  เมืองครุธ ปลัด อบต. 09-33261234   

2 นางอัจฉรา   พิพัฒนศักดิ์ภักดี รองปลัด อบต. 089-7166188   

3 นายอำนาจ    ปราบมะเริง หัวหน้าสำนักงานปลัด 08-04802797   

4 นางจันทร์จิรา    เทวา ผู้อำนวยการกองคลงั 08-13895564   

5 นางสาวอนันตญา  ศิริรัตน ์ ผู้อำนวยการกองช่าง 08-99491634   

6 นายนรินทร์    หมอไทย หัวหน้าสว่นสวัสดิการและสังคม 08-19776440   

7 นางสาวนันชิตา  สวุะ ผู้อำนวยการกองการศึกษา -   

8 นางสาวสมัผัส    สินกระโทก นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 08-92831217   

9 นายอาทิตย ์  ปาสารัก นิติกร 08-92819333   

10 นายบัณฑิต   ประกอบม ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 08-97166188   

11 นายสุชาต ิ  ใสโพธิ ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 08-21575711   

13 นางสาวศิริอร    ฉิมหาชาต ิ เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน 08-10684331   

14 นายวรายุทธ     ศิริพรหมสิทธิ ์ นายช่างโยธา 08-15477651   

15 นางสาววาสนา   ปุริธรรมเม บุคลากร 08-98498876   

16 นางสาววรรณนิษา  สิทธิ์เสือพะเนา นักวิชาการคลัง 09-01838180   

17 นางสาวสุธชิา   บุญวเิศษ เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 08-98240588   

18 นางสาวสุริยันต์    เสอืโคล่ง เจ้าพนักงานธุรการ  -   

19 จ.ส.อ.ภัทรพล   กุนหนองแดง เจ้าพนักงานธุรการ 08-57779115   

20 นายกฤษฎากร  พลเมืองศร ี พนักงานจ้างตามภารกิจ 08-57779115   

21 นายอำนาจ   ประสาร นักการภารโรง 08-48235071   

22 นางสาวภาวิณี   กุดรังนอก พนักงานจ้างท่ัวไป 08-76510918   

23 นายสุริยา   ฉิมหาชาต ิ พนักงานขับรถ 08-56569259   

24 นายมานะ   แก้วมะเริง นายช่างโยธา 08-90580378   

25 นายบุญนำ ติมไธสง ยาม 08-37406573   

     

     

     

  

 
 
 
   



เบอร์โทรศัพท์  พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง  อบต.หินโคน 

ที ่ ช่ือ-นามสกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศพัท ์
หมาย
เหต ุ

26 นายณัฐพงษ์   จำปามูล พนักงานจ้างท่ัวไป 08-68951575   

27 นางสาวสุมติรา   ภูคำศักดิ์ ครูผู้ดูแลเด็ก 08-79569101   

28 นางสาวเจษฎาพร  ทวนไธสง ครูผู้ดูแลเด็ก 08-83732015   

29 นางสมพร   ฟันพิมาย ครูผู้ดูแลเด็ก 08-53022095   

30 นางสาวพัชราภรณ์    เสริมนอก พนักงานจ้างตามภารกิจ 08-84742998   
31 นางสาวรัชน ี  สิงห์บญุ พนักงานจ้างท่ัวไป  -   

     

     

     

     

เบอร์โทรศัพท์กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ตำบลหินโคน 
หมู่
ที ่ ช่ือ-นามสกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศพัท ์

หมาย
เหต ุ

1 นายหารณรงค ์   คุณสาร ผู้ใหญ่บ้าน 08-57696945   
2 นายสมพาน     บุญแย้ม ผู้ใหญ่บ้าน 08-83584329   
3 นายสนั่น       พรมพิลา ผู้ใหญ่บ้าน 08-44733771   
4 นายสมหมาย  มนทองหลาง ผู้ใหญ่บ้าน  -   
5 นายบุญสวย     แพนไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 08-52087767   
6 น.ส.ประภากร จำเรญิลาภ ผู้ใหญ่บ้าน   
7 นายเกริกฤทธิ์     เจียนรัมย ์ ผู้ใหญ่บ้าน 08-72425526   
8 นายไพศาล     ทิศกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 08-62567188   
9 นายสำราญ     จอมพุดซา กำนันตำบลหินโคน 08-74567259   

10 นางบุญมา    ควบพิมาย ผู้ใหญ่บ้าน 08-17093857   
11 นายชาตรี  เพชรนอก ผู้ใหญ่บ้าน    
12 นางแสงจันทร์  งามลา ประธานกลุ่มสตรีฯ 08-83546873   
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
     

     



     

 

เบอร์โทรศัพท์  ผู้อำนวยการ/อาจารย์โรงเรียนในตำบลหินโคน 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล ช่ือโรงเรียน 
หมายเลข
โทรศพัท ์

หมาย
เหต ุ

1 นางปิยะกุล  พวัอมรพงศ ์ บ้านหินโคน ๐๘๑-๒๖๔๕๓๓๗   

2 นายอัมพร  ทะวันกุล เสมาอุปถัมภ ์ 08-18774845   

3 นายธรรมรงค์  ทองสุข บ้านสวนปอ 08-18794996   

4 นายจรัส  ธรรมรงค์พัฒนรักษ ์ หนองจระเข้หิน 08-98465793   

5 นางนิตยา   ทองสุข หนองจระเข้หิน 08-95844659   

6 นายเฉิมพัฒ   แซ่จึง บ้านหินโคน 08-98472831   
 



บัญชอีงค์กรสาธารณกุศล หน่วยงานเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
ลำดับที่ รายนามภาคประชาสังคม 

 
โทรศัพท์/โทรสาร รายช่ือผู้ประสานงาน 

๑. 
๒. 
 

มูลนิธิพุทธธรรม ฮุก ๓๑ 
มูลนิธิกู้ภัย สว่างเมตตา 

๐๘๕-๔๘๐๑๖๖๙ 
๐๖๑-๑๖๐๔๒๖๖ 

นายอธิวากร 
นายอดิเรก  พรจำศิล 
 
 
 
 
 
 

   
 



จ ำนวน(คน) ช่ือ-นำมสกุล เลขท่ี หมู่ หมำยเลขโทรศัพท์
๑. นายบุญชู    กุดรังนอก 137 5 085-7670178
๒. นายอภิสิทธ์ิ  สิริพงศ์พัฒนะ 92 3 087-8740658
๓. นายณัฐวัตร  อ่อนสุวรรณ 99 3 093-5424881
๔. นายเสาร์  สงคราม 186 1 083-3804207
๕. นายเต่า  ฉิมปรุ 88 1 081-4981130
๖. นายสุระ  ร่วมพิมาย 53 5 087-2584778
๗. นายบอย  พันธ์วิลัย 83 6 088-7239640
๘. นายนงค์  แท่นทอง 105 6 087-2467596
๙. นายนิรันดร์  โคกสี 142 6 086-2501631 เสยีชวีติแลว้

๑๐. นายษรายุทธ   โทจรัญ 81 7 085-6335367

หมายเหตุ: กรุณาบันทึกข้อมูลใน microsoft  excel เท่าน้ัน

หมายเหตุ
ข้อมูลทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS)

    แบบบันทึกข้อมูลทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS)
  จังหวัด นครรำชสีมำ

อ ำเภอ/อปท.ท่ี

1 10อบต.หินโคน



จ ำนวน(คน) ช่ือ-นำมสกุล เลขท่ี หมู่ หมำยเลขโทรศัพท์
1.นายสุชาติ  ใสโพธ์ิ ๒๔ ๓ 084-9326616
2.นายสุริยา  ฉิมหาชาติ 57 6 085-6569259
3.นายนิธิกร  วุธวงศ์ 81 9 093-5683381
4.นายประพันธ์ุ  เอ่ียมส าอางค์ 149 11 081-1701737
5.นายสงัด  ก้านทองหลาง 109 11 091-6735653
6.นายประเวช  ศรีจันทร์ 57 9 084-8322257
7.นายเหมือน  คะเนนอก 8 6 088-3625007
8.นายแสวง จ าเริญลาภ 103 6 087-9149781
9.นายชัยชาญ  คบทองหลาง 92 4 089-0954758

10.นายประเสริฐ  พืชทองหลาง 111 4 088-3640811

หมายเหตุ: กรุณาบันทึกข้อมูลใน microsoft  excel เท่าน้ัน

    แบบบันทึกข้อมูลทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS)
  จังหวัด นครรำชสีมำ

อ ำเภอ/อปท.ท่ี

10อบต.หินโคน1

หมายเหตุ
ข้อมูลทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS)



ภูมล ำเนำปัจจุบัน

บ้ำ
นเ

ลข
ที่

หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ

1 นำย รบ คล้ำยสงครำม 55 1 หินโคน จักรำช
2 นำย เสำ สงครำม 186 1 หินโคน จักรำช
3 นำย สมพงษ์ สอนจันดำ 106 1 หินโคน จักรำช
4 นำง จัด สุดทองหลำง 65 1 หินโคน จักรำช
5 นำย เต่ำ ฉิมปรุ 88 1 หินโคน จักรำช
6 นำย จ่ำ เกำะกลำง 118 1 หินโคน จักรำช
7 นำย เกน แสงสำรวัตร 127 2 หินโคน จักรำช
8 นำย ณัฐดนัย แก้วยำงนอก 45 2 หินโคน จักรำช
9 นำย อุดม บุญศรี 95 2 หินโคน จักรำช

10 นำย ณัฐวัตร อ่อนสุวรรณ 99 3 หินโคน จักรำช
11 นำย อภิสิทธ์ิ สิริพงศ์พัฒนะ 92 3 หินโคน จักรำช
12 นำย เหลือ ป่ันทองหลำง 62 4 หินโคน จักรำช
13 นำย โปร่ง สนทองหลำง 18 4 หินโคน จักรำช
14 นำย ประเสริฐ พืชทองหลำง 111 4 หินโคน จักรำช
15 นำย บุญชู กุดรังนอก 137 5 หินโคน จักรำช
16 นำย สุวรรชัย สุวรรทำ 34 5 หินโคน จักรำช
17 นำย ผัด สุขศรีพะเนำ 93 5 หินโคน จักรำช
18 นำย สมควร ประกอบมิตร 56 5 หินโคน จักรำช
19 นำย โน อำจศึก 99 5 หินโคน จักรำช
20 นำง พร่ิง จุ่นทองหลำง 54 5 หินโคน จักรำช
21 นำย สุระ ร่วมพิมำย 53 5 หินโคน จักรำช
22 นำย บอย พันธ์วิลัย 83 6 หินโคน จักรำช
23 นำย นงค์ แท่นทอง 105 6 หินโคน จักรำช
24 นำย จรัญ เสริมนอก 81 6 หินโคน จักรำช
25 นำย พู ไชสง 36 6 หินโคน จักรำช
26 นำย ษรำยุทธ โทจรัญ 81 7 หินโคน จักรำช
27 นำย สมหมำย สืบบ้ำน 131 7 หินโคน จักรำช
28 นำย เลียบ ผำยพิมำย 43 9 หินโคน จักรำช
29 นำง บุญทัน มณีอแนทร์ 64 9 หินโคน จักรำช

แบบทะเบียน อปพร.
ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารสวนต าบลหินโคน  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา

ล ำ
ดับ

ที่

ค ำ
น ำ

หน้
ำชื่

อ

ช่ือ สกุล หมำยเหตุ



30 นำย สมพงษ์ สุขศรีพะเนำ 143 10 หินโคน จักรำช
31 นำย เฉลียว พูนศรี 67 10 หินโคน จักรำช
32 นำย สมหมำย แดนทองหลำง 71 10 หินโคน จักรำช
33 นำย เสวย เย่ียงอย่ำง 59 10 หินโคน จักรำช
34 นำย วิจิตร รวมศักด์ิ 180 11 หินโคน จักรำช
35 นำย แดง  พิรักษำ 127 1 หินโคน จักรำช
36 นำย ชัยชำญ  คบทองหลำง 92 4 หินโคน จักรำช
37 นำย บุญเกิด  หนองบุญ 26 4 หินโคน จักรำช
38 นำย เต้ย  ช ำนำญไพร 61 4 หินโคน จักรำช
39 นำย เทียม  คุ้มทองหลำง 104 5 หินโคน จักรำช
40 นำย แสวง จ ำเริญลำภ 103 6 หินโคน จักรำช
41 นำย บุญหลำย  คัดชำญ 92 6 หินโคน จักรำช
42 นำย เหมือน  คะเนนอก 8 6 หินโคน จักรำช
43 นำย ประสำท  พันไธสงค์ 169/1 9 หินโคน จักรำช
44 นำย ประเวช  ศรีจันทร์ 57 9 หินโคน จักรำช
45 นำย นิธิกร  วุธวงศ์ 81 9 หินโคน จักรำช
46 นำย ประพันธ์ุ  เอ่ียมส ำอำงค์ 149 11 หินโคน จักรำช
47 นำย สงัด  ก้ำนทองหลำง 109 11 หินโคน จักรำช
48 นำย พวง  ก้ำนทองหลำง 137 11 หินโคน จักรำช
49 นำย ไสว  หลอกลำง 130 11 หินโคน จักรำช

ลงช่ือ............................................ผู้รำยงำน
          (นำยสุชำติ    ใสโพธ์ิ)
เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย



ล ำดับท่ี ชนิดอุปกรณ์เตือนภัย ท่ีต้ัง หน่วยงำนรับผิดชอบ
ผู้ประสำนงำน/
ผู้รับผิดชอบ

เบอร์โทรศัพท์ หมำยเหตุ

1 เคร่ืองวัดปริมาณน ้าฝน อบต.หินโคน กรมอุตุนิยมวิทยา  -  -

รวม

ภำคผนวก ช : ข้อมูลสถำนีเตือนภัย หอเตือนภัย ป้ำยเตือนภัย สัญญำณเตือนภัย และหอกระจำยข่ำว



ท้อ
งแ

บน

ยา
ง

ดับ
เพ

ลิง

ตร
วจ

กา
รณ์

อเ
นก

ปร
ะส

งค์

เค
ลื่อ

นที่
เร็ว

รถ
พย

าบ
าล

ปิค
อัพ

6 
- 1

0 
 ล้

อ

เท
ท้า

ย 
 6

 - 
10

 ล้
อ

น ้า
 6

 - 
10

 ล้
อ

รถ
เท

รล
เล

อร์

รถ
เค

รน

รถ
เค

รื่อ
งอั

ดอ
าก

าศ

รถ
เค

รื่อ
งช่

วย
หา

ยใ
จ

รถ
แท

รค
เต

อร์

รถ
เก

รด
เด

อร์

แบ
คโ

ฮ

รถ
บด

อัด

รถ
ตัก

หน้
าขุ

ดห
ลัง

เค
รื่อ

งสู
บน

 ้า

อื่น
 ๆ

1 อบต.หินโคน - - - - - - 1 - - 1 1 - 1 - - - - - - - - - 2 -

2 เทศบาลต้าบลจักราช - - - - 1 - 1 1 - 2 - 1 2 - 1 - - - - - - - 2 -

3 อบต.จักราช - - - - - - - - - 2 2 - 2 - - - - - - - - - - -

4 อบต.หนองขาม - - - - - - 2 - - 1 - - 1 - - - - - - - - - 1 -

5 อบต.คลองเมือง - - - - - - 1 - - 1 - - 1 - - - - - - - - - 2 -

6 อบต.สีสุก - - - - - - - - - 1 1 - 1 - 1 - - - - - - - 2 -

7 อบต.สีละกอ - - - - - - 1 - - 1 - - 1 - - - - - - - - - -

8 อบต.หนองพลวง - 2 - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - 3 -

9 อบต.ทองหลาง - 1 - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - -

10 รพ.สต หินโคน - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - -

บัญชีเคร่ืองจักรกล  ยานพาหนะ  และเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
อบต.หินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ล า
ดับ

ที่

 รวม

เรือ

รถ
ดับ

เพ
ลิง

ทุก
ปร

ะเ
ภท

เค
รื่อ

งดั
บเ

พลิ
งแ

บบ
หา

บห
าม

หมายเหตุ :  ให้ใส่รายช่ือหน่วยงาน พร้อมเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะและเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานท่ีตั งอยู่ในพื นท่ี และหน่วยงานข้างเคียง

เคร่ืองจักรกล

หน่วยงาน

รถยนต์บรรทุกรถกู้ภัย



เค
รื่อ

งรั
บ 

- ส่
งวิ

ทยุ

ชุด
ตัด

แก๊
ส

เสื
 อชู

ชีพ

เค
รื่อ

งช่
วย

หา
ยใ

จ

ชุด
ป้อ

งกั
นส

าร
เค

มี

เค
รื่อ

งตั
ด/

ถ่า
ง

เค
รื่อ

งขุ
ดเ

จา
ะ

ชุด
ผจ

ญเ
พลิ

ง

เค
รื่อ

งก้
าเนิ

ดไ
ฟฟ้

า

1 อบต.หินโคน 1 - 6 - - - - 3 - 044-950220-1

2 เทศบาลต้าบลจักราช 1 - - - - 1 - 10 - 044-399383

3 อบต.จักราช 1 - - - - - - - - 044-399393

4 อบต.หนองขาม 1 - - - - - - - - 044-756419

5 อบต.คลองเมือง 1 - - - - - - - - 044-761219

6 อบต.สีสุก 1 - - - - - - - - 044-497134

7 อบต.สีละกอ 1 - - - - - - - - 086-4662233

8 อบต.หนองพลวง 1 - - - - - - - - 044-399442

9 อบต.ทองหลาง 1 - - - - - - - - 044399988-90

10 รพ.สต หินโคน - - - - - - - - - 044-950200

บัญชีเคร่ืองจักรกล  ยานพาหนะ  และเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
อบต.หินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน

 รวม

รวม

ผู้รับผิดชอบ
(เบอร์โทร.)

ล า
ดับ

ที่

หม
าย

เห
ตุ

อุปกรณ์กู้ภัย



ล ำดับท่ี โรงพยำบำล แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยำบำลวิชำชีพ พยำบำลเทคนิค
นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

รวม

1 รพ.สต.หินโคน  - 1 3  - 2 6

รวม

ข้อมูลพ้ืนฐำนโรงพยำบำล/สถำนบริกำรสุขภำพในจังหวัด...
จ ำนวน

รพ.สต. ในสังกัด

รวม

ข้อมูลอุปกรณ์และเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ของโรงพยำบำลในจังหวัด....

เคร่ือง MRI
เคร่ือง 

CT-SCAN
เคร่ืองช่วย

หำยใจ
เคร่ือง

(เคร่ือง) (เคร่ือง) (เคร่ือง) อัลตรำซำวด์
(เคร่ือง)

ALS BLS

รวม
Local Quarantine ของจังหวัด...

รองรับ
จ ำนวนคน
ได้จ ำนวน

รำยช่ือ

(คน) ผู้ประสำนงำน

รวม

ภำคผนวก ฌ : ข้อมูลบัญชีศักยภำพพ้ืนฐำนทำงด้ำนสำธำรณสุข
ข้อมูลบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในจังหวัด....

ล ำดับท่ี โรงพยำบำล ประเภท
จ ำนวนเตียง 
(ตำมกรอบ)

จ ำนวนเตียง 
(จริง)

อ่ืนๆ

ล ำดับท่ี สถำนท่ี
หมำยเลข
โทรศัพท์
ติดตำม

หมำยเหตุ

ล ำดับท่ี โรงพยำบำล รถพยำบำล(คัน)



ท่ี รายการ จ านวน
จ านวนคนท่ี
บรรทุกได้

เจ้าของ

1 รถยนต์ 1 10 อบต.หินโคน
.............................................

2 รถยนต์ 1 10 อบต.หินโคน
.............................................

3 ............................................
............................................

4 ............................................
............................................

5 ............................................
............................................

6 ............................................
............................................

7 ............................................
............................................

8 ............................................
............................................

9 ............................................
............................................

10 ............................................
............................................

11 ............................................
............................................

12 ............................................
............................................

13 ............................................
............................................

ภาคผนวก ญ
บัญชียานพาหนะเพ่ือเตรียมการอพยพประชาชน



ต ำบล เด็ก คนชรำ คนพิกำร สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วยติดเตียง หมำยเหตุ
(คน) (คน) (คน) (คน) (คน)

1 หินโคน 791 768 335  - 2

รวม

ล ำดับท่ี
ประเภทกลุ่มเปรำะบำง

ภำคผนวก ฎ : บัญชีกลุ่มเปรำะบำง



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล บ้ำนเลขท่ี หมำยเหตุ

1
ด.ช./ด.ญ
..................................................

2
ด.ช./ด.ญ
..................................................

3
ด.ช./ด.ญ
..................................................

       

ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล บ้ำนเลขท่ี หมำยเหตุ

1
นาย/นาง/นางสาว
....................................

2
นาย/นาง/นางสาว
....................................

3
นาย/นาง/นางสาว
....................................

ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล บ้ำนเลขท่ี
ลักษณะควำม

พิกำร
1 ช่ือ - นามสกุล................................
2 ช่ือ - นามสกุล................................
3 ช่ือ - นามสกุล................................

ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล บ้ำนเลขท่ี หมำยเหตุ

ภำคผนวก ฏ
บุคคลท่ีจะต้องอพยพก่อนเป็นล ำดับแรก

เด็ก

คนชรา

สตรีมีครรภ์

คนพิการ



1 ช่ือ - นามสกุล....................
2 ช่ือ - นามสกุล....................
3 ช่ือ - นามสกุล....................

หมำยเหตุ  
จะต้องมีกำรปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่ำงสม่ ำเสมอ
ข้อมูลบัญชีรำยช่ือบุคคลท่ีจะต้องอพยพก่อนเป็นล ำดับแรก  





ข้อมูลบัญชีรำยช่ือบุคคลท่ีจะต้องอพยพก่อนเป็นล ำดับแรก  



แบบสำรวจศูนย์พักพิงช่ัวคราว       
องค์การบริหารสว่นตำบลหนิโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

ข้อมูล ณ วันที่ 16  กนัยายน  2565 
สถานที่พักพิงชั่วคราว 

เทศบาล
ตำบลหาด

อาษา 
ชื่อสถานที ่

ค่าพิกดั GPS 
(ถ้ามี) 

ที่อยู ่ รองรับ 
ผู้อพยพได้
จำนวน 
 (คน) 

ผู้รับผิดชอบสถานที ่
สิ่งสาธารณปูโภค 
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

เลขที ่ หมู่บา้น/
ชุมชน 

ตำบล อำเภอ ชื่อ-สกุล 
/ตำแหน่ง 

หมายเลขโทรศัพท ์

หมู่ ๒-๓ 
และหมู่ ๔ 

 
 
 

หมู่ ๕,๑๐   
 

หมู่ที่ ๖,๗ 
  
 
 
 
 

หมู่ที่ ๘ 
 

หมู่ที่ 9 
 

หมู่ที่ ๑๑ 
 

หมู่ที่ ๑ 
     

1.  โรงเรียนเสมาอปุถัมภ ์
2.  วัดโนนเสมา 
 
 
  
3. โรงเรียนบ้านสวนปอ 
-วัดหินโคน 
-วัดสวนปอ 
4.โรงเรียนบ้านหนอง
จระเข้หิน 
โรงเรียนบ้านหนองจระเข้
หิน 
 
5.วัดบ้านโนนมัน 
 
 6.วัดหนองตะครอง 
 
7.วัดป่าโคกพลวง 
 
๘.โรงเรียนบ้านหินโคน 
- วดับ้านหินโคน 

    
 
 
 
 
 
 
 

 หินโคน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จักราช 

2,000 คน 
1,000 คน 

 
 

1,000 คน 
 

800 คน 
 
 

300 คน 
 

500 คน 
 

500 คน 
 

1,000 คน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๐๔๔-๙๕๐4๒0 
 
 
 
 

 ไฟฟ้า 
 ประปา 
 ห้องสุขา...(จำนวน)...ห้อง 
 อื่น ๆ...(ระบุ)... 
 
 
 

 
หมายเหตุ :  1. สถานที่พกัพิงชั่วคราวควรเป็นพ้ืนที่ที่มีเพดานสูงระบายอากาศไดด้ีและมีพื้นที่ส่วนตัวควรกว้างกว่า 3.5 ตารางเมตร/คน 
               2. เส้นทางเขา้ถึงที่พกัพิงควรอยูห่่างจากภยัอันตรายควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่เปล่ียวหรือเสี่ยงต่อการถูกคกุคามด้านความปลอดภยั และควรหลีกเล่ียงการใชเ้ส้นทางที่มีการกัดเซาะของดิน 
 



 
บัญชีรายชื่อบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย 

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
 

ลำดับที ่ ช่ือหนว่ยงาน วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศพัท ์

   นามเรียกขาน ความถี ่ โทรศัพท์ โทรสาร 

๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสมีา สิงห์ 1 162.125 0 4424 2057  

๒ รองผูว้่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สิงห์ 2 162.125 0 4424 2057  

๓ รองผูว้่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สิงห์ 3 162.125 0 4424 2057  

๔ ผู้บังคับการหน่วยทหารในพื้นท่ี บชร2   0 4424 4401  

๕ ผู้บังคับการตำรวจภธูรจังหวดันครราชสีมา ไชยณรงค์ 152.700 0 4424 0900  

๖ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา มัฆวาน 162.125 0 4424 2015  

๗ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา     0 4424 3798   

๘ นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา ราชสีห์ 1  162.550 0 4426 0442   

๙ รองนายกองค์การบริหารสว่นจังหวัด ราชสีห์ 2 162.550 0 4426 0442  

๑๐ ปลัดองค์การบริหารสว่นจังหวัด ราชสีห์ 3 162.550 0 4426 0442  

๑๑ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา   0 4446 5011  

๑๒ โยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดนครราชสีมา     0 4424 4311   

๑๓ ท่ีดินจังหวัดนครราชสีมา     0 4424 4353   

๑๔ ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา     0 4424 5520   

๑๕ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา   0 4424 2911  

๑๖ 
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
จังหวัดนครราชสีมา ปภ.จังหวัด  161.475 0 4424 2230  

๑๗ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา     0 4425 1818   

๑๘ 
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา      0 4421 4377   

19 ผู้จัดการการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคนครราชสีมา      08 1983 6899   

๒0 ผู้จัดการประปาสว่นภูมิภาคนครราชสีมา      0 4427 4224   

๒1 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา      0 4421 1125   

๒๓ อุตุนิยมวิทยาจงัหวัดนครราชสีมา      0 4425 5841   

๒๔ อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)         

 



แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น ระยะที่ 1 หมายเลขอ้างอิงแบบประเมิน    

1 
 

 

 

แบบประเมินภัยพบิัติข้ันต้นด้านความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบตัิ ระยะที่ 1 
(Initial Disaster Assessment Form) 

2. ทีมประเมนิอย่างรวดเร็ว (DANA Team) ประกอบด้วย 

3. ข้อมูลภัยพบิัต ิ

คำชี้แจง กรุณาใส่เครือ่งหมายในช่องว่างท่ีเตรียมไวให้ และ/หรอืเขียนข้อความ ตามความเป็นจริง 

1. สถานที่ทีท่ำการประเมนิ 
สถานท่ี หมู่ท่ี 
ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล 

อำเภอ จังหวัด 

พิกัด (GPS) ละตจิูด (1 AT) ลองจจิูด (1 ONG) 
 

ท่ี ซื่อ-นามสกล หนว่ยงาน ตำแหน่ง โทรศพัท ์ E-mail/ID LINE 
1      
2      
3      
4      
5      
 

3.1 ประเภทและลักษณะของภัย 
ประเภทของภัย ลักษณะของภัย 

อุทกภัย (  ) นํ้าท่วมฉับพลัน   (  ) นํ้าท่วมขัง (  ) นํ้าล้นตลิ่ง 
(  ) นํ้าไหลหลาก  (  ) นํ้าทะเลหนุน (  ) นํ้าป่าไหลหลาก 
(  ) วาตภัย (  ) อื่นๆ ระบ 

ดินโคลนถล่ม (  ) การร่วงหล่น (Falls) (  ) การลิ่นไถล (Slides) (  ) การไหล (Flows) 

ข้อมูลเพิ่มเติมลักษณะของภยั          

             

              
 

ภาคผนวก ด ตัวอย่าง 
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3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพบิัต ิ

 (  )  ณ วันท่ีทำการประเมิน ภัยพิบัติได้สิ้นสุดลงแลว้ 
   ภัยพิบัต ิ เกิดข้ึนวันที ่ เดือน  พ.ศ. เวลาประมาณ  น 
    สิ้นสุดวันที ่ เดือน  พ.ศ. เวลาประมาณ  น 
  (  ) ณ วันท่ีทำการประเมิน ภัยพบิัติยังไม่สิ้นสุด    

 ภัยพิบัต ิ เกิดข้ึนวันที ่ เดือน  พ.ศ. เวลาประมาณ  น 
3.3 สถานที่เกิดภัยพบิัต ิ

หมู่บ้าน/ชุมชน ________________________  หมู่ท่ี ______________  
ตำบล ______________________________  อำเภอ ____________  
จังหวัด  _____________________________  
พิกัด GPS ละติจูด (LAT) ___________  ลองจิจูด (LONG) 

3.4 ระดับการจัดการสาธารณภยั 
(  ) สาธารณภัยขนาดเล็ก โดยมีผู้อำนวยการอำเภอ ผูอ้ำนวยการท้องถิ่น และ/หรือ ผูช้ว่ยผูอ้ำนวยการ   
     กรุงเทพมหานคร ควบคุมและสั่งการ 
(  ) สาธารณภัยขนาดกลาง โดยมี ผู้อำนวยการจังหวัด หรอืผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม 
    สั่งการและบัญชาการ 
(  ) สาธารณภัยขนาดใหญ่ โดยมีผู้บัญชาการบ้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ ควบคุม สั่งการ 
     และบัญชาการ 

 (  ) สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรอืรองนายกรฐัมนตรีซึ่งนายกรฐัมนตรีมอบหมาย  
  ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

 
4. ข้อมูลประชากรในพื้นที่ภัยพิบัติ 

4.1 ประชาชนในพื้นที ่
4.1.1 ประชาชนรวม   จำนวน  คน  จำนวน  ครัวเรอืน 
4.1.2  ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ จำนวน  คน  จำนวน  ครัวเรอืน 
4.1.3 ประชาชนท่ีต้องอพยพ  จำนวน  คน 
4.1.4 ประชาชนท่ีเสียชวีิต  จำนวน  คน 
4.1.5 ประชาชนท่ีบาดเจ็บ  จำนวน  คน 
4.1.6 ประชาชนท่ีสญูหาย  จำนวน  คน
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 4.2 ประชากรแฝง    

(  ) มี   (  ) ไม่มี   (  ) ไม่ทราบ  
(  ) ประชากรแฝงทั้งหมด  จำนวน   คน 
(  ) ประชากรแฝงที่ได้รับผลกระทบ จำนวน   คน 

 4.3 ประชากรกลุ่มเส่ียง/เปราะบาง (ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กท่ีไม่มีผู้ดูแล คนพิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  
ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ปว่ยติดเตียง ผูป้่วยจิตเวช คนเร่รอ่น) 

  (  )  มี (  ) ไม่ม ี   (  ) ไม่ทราบ 
   (  ) ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง ท้ังหมดจำนวน __________  คน 
       (  )  ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง ท่ีได้รับผลกระทบจำนวน _________________ คน 

5. สาธารณูปโภค 

5.1 การเดินทางเข้าพื้นที่ท่ีประสบภัย 
(  ) เดินเท้า     (  ) รถจักรยานยนต์ 
(  ) รถยนต ์   (  ) 4 ล้อ  (  ) ขับเคลื่อนสี่ลอ้       (  ) 6 ล้อ     (  ) 10 ล้อ 
(  ) รถแทรกเตอร์ / รถท่ีใช้ในการเกษตร   (  ) รถไฟ 
(  ) เรือ  ระบุประเภท        
(  ) อากาศยาน  ระบุประเภท         
(  ) อื่นๆ   ระบ ุ        

5.2 ระบบสาธารณูปโภค 
รายการ การใช้งาน 

ใช้งานไดป้กต ิ ไม่ปกติ  
แต่ทำงานได ้เป็นระยะ 

ๆ 

เสียหาย 
 ใช้งานไม่ได ้

ถนน    
ระบบไฟฟ้า    
ระบบประปา    
โทรศัพท์พื้นฐาน    
โทรศัพท์มือถือ    
วิทยุสื่อสาร    
ระบบอนิเตอร์เน็ต    
อื่นๆ ระบ ุ    
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6. บ้านเรือน/อาคารที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบ 

(  ) เสียหายบางส่วนสามารถอยู่ได้   จำนวน  หลัง 
(  ) เสียหายบางส่วน และไม่สามารถอยู่ได้  จำนวน  หลัง 
(  ) เสียหายท้ังหมด    จำนวน  หลัง 
 

7. ความตอ้งการความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดอืดร้อน (โปรดลำดบัความต้องการแต่ละดา้น) 
7.1 ความต้องการความช่วยเหลือเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นหาและกู้ชีพกู้ภัย 

 (  ) รถบรรทุกนา จำนวน _____________ คัน 
 (  ) รถกู้ภัย จำนวน _____________ คัน 
 (  ) เรือท้องแบน/ แพยาง จำนวน _____________ ลำ 
 (  ) เครื่องปัน่ไฟ จำนวน _____________ เครื่อง 
 (  ) รถป่ันไฟ จำนวน _____________ คัน 
 (  ) รถบรรทุกยกสูง/รถบรรทุก จำนวน _____________ คัน 
 (  ) รถขุดตัก จำนวน _____________ คัน 
 (  ) รถผลิตน้ำดื่ม จำนวน _____________ คัน 
 (  ) รถประกอบอาหาร จำนวน _____________ คัน 
 (  ) วิทยุสื่อสาร จำนวน _____________ เครื่อง 
 (  ) โดรน จำนวน _____________ เครื่อง 
      (  ) เรือผลักดันนํ้า จำนวน _____________ ลำ 

(  ) อุปกรณ์กู้ภัยทางนํ้า 
          (  ) เสื้อชูชีพ                                 จำนวน ________________ อัน 
           (  ) อื่นๆ ระบ ุ                                 จำนวน  _____________ อัน 

 (  ) รถไฟฟ้าสอ่งสว่าง จำนวน _____________ คัน 
 (  ) เครื่องสูบนํ้าระยะไกล จำนวน _____________ เครื่อง 
 (  ) เครื่องสูบนํ้า จำนวน _____________ เครื่อง 
 (  ) รถสื่อสาร จำนวน _____________ คัน 
 (  ) อื่นๆ ระบุ                                            จำนวน  _____________  
  7.2 ความต้องการความช่วยเหลือด้านอุปโภคบริโภค 
 (  ) ถุงยังชีพ จำนวน _____________ ชุด 
 (  ) ข้าวกล่อง จำนวน _____________ ชุด 
 (  ) น้ำดื่ม จำนวน ______________ ลิตร/ ขวด 
 (  ) เสื้อผา้                                                จำนวน ______________ ชุด 
 (  ) ยารักษาโรค จำนวน _____________ ชุด 
 (  ) อาหาร / เครือ่งใช้สำหรบัเด็กอ่อน จำนวน _____________ ชุด 
 (  ) สุขาเคลื่อนที ่ จำนวน ______________ ห้อง 
 (  ) ของใช้สว่นตัว (สบูแ่ชมพ ูยาสีฟัน แปรงสีฟัน) จำนวน _____________ ชุด



แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น ระยะที่ 1 หมายเลขอ้างอิงแบบประเมิน    

5 
 

 

 

(  ) ไฟฉาย    จำนวน   ชุด 
(  ) ยากันยุง    จำนวน   ชุด 
(  ) ผ้าอนามัย   จำนวน   ชุด 
(  ) ชุดชั้นในชาย   จำนวน   ชุด 
(  ) ชุดชั้นในหญิง   จำนวน   ชุด 
(  ) กระดาษชำระ   จำนวน   ชุด 
(  ) นํ้ามันเชื้อเพลงิ   จำนวน   ชุด 
(  ) ถุงดำสำหรับขับถ่าย  จำนวน   ชุด 
(  ) ชุดปฐมพยาบาลเบือ้งต้น  จำนวน   ชุด 
(  ) เต้นท์สนาม   จำนวน   ชุด 
(  ) ครัวกลาง/โรงประกอบอาหาร/โรงประกอบเลี้ยง ผลิตได ้   กล่อง/วัน 
(  ) อุปกรณ์เคลือ่นย้ายผู้ป่วย คนชรา คนพิการ จำนวน   ชุด 
(  ) ชุดเครื่องนอน (หมอน ผา้ห่ม เสื่อ มุ้ง) จำนวน   ชุด 
(  ) อื่นๆ      ระบ ุ   จำนวน  

7.3 ความต้องการความช่วยเหลือดา้นสาธารณประโยชน ์   
(  ) สะพานเหล็กชัว้คราว Bailey bridge จำนวน   แห่ง 
(  ) ถนน     จำนวน   สาย 
(  ) อื่นๆ      ระบ ุ   จำนวน  

7.4 ความต้องการความช่วยเหลือเร่งดว่น ระบ ุ       
            
             

 
8. ความตอ้งการด้านบุคลากร 

( ) ทีมค้นหา     จำนวน   คน 
(  ) พร้อมสุนัขกู้ภัย    จำนวน   ตัว 
(  ) แพทย์พยาบาลฉุกเฉิน   จำนวน   คน 
(  ) ชุดประสานงาน    จำนวน   คน 
(  ) หน่วยแพทย์เคลือ่นที ่   จำนวน   หน่วย 
( ) ตำรวจ/ตซด./ทหาร   จำนวน   คน 
(  ) อื่นๆ      ระบ ุ   จำนวน  
 
ผู้ประเมิน     ตำแหน่ง       
วัน/เดือน/ปี     เวลา       

 
 ************************************ 
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1 

 

 

 
 

แบบประเมินความเสียหายและความต้องการระยะท่ี 2 
(Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA) 

 
1. สถานที่ทำการประเมิน 

สถานท่ี หม่ท่ี 
ซื่อหม่บ้าน/ชุมซน ตำบล 
อำเภอ จังหวัด 
พิกัด (GPS) I AT I ONG 

 
2. ทีมประเมินอย่างรวดเร็ว (DANA Team) 
ท่ี ซื่อ-นามสกล หน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail/ID LINE 
1      
2      
3      
4      
5      
 
3. ข้อมูลภัยพิบัต ิ
คำชี้แจง กรุณาใสเ่ครื่องหมาย ^ในซ่องว่างท่ีเตรียมไวให้และ/ หรีอเขียน,ข้อความ ตามความเป็นจริง 
 3.1 ประเภทและลักษณะของภัย 
ประเภทของภัย ลักษณะของภัย 
อุทกภัย (  ) นํ้าท่วมฉับพลัน (  ) นํ้าท่วมขัง (  ) น้ำล้นตลิ่ง 

(  ) นํ้าไหลหลาก (  ) นํ้าทะเลหนุน (  ) น้ำป่าไหลหลาก 
(  ) วาตภัย (  ) อื่นๆ ระบ 

ดินโคลนถล่ม (  ) การร่วงหล่น (Falls)  
(  ) การลื่นไถล (Slides)  
(  ) การไหล (Flows) 

 
ข้อมูลเพิ่มเติมลักษณะของภยั 
             
             
             
      

ภาคผนวก ต  ตัวอย่าง 
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 3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพบิัติ 

            (  )  ณ วันที่ทำการประเมิน    ภัยพิบัติได้สิ้นสุดลงแลว้ 

         ภัยพิบัติ เกิดข้ึนวันที่ เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 

         สิ้นสุดวันท่ี  เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 

  (  )  ณ วันที่ทำการาประเมิน ภัยพิบัติยังไม่สิ้นสุด 
            ภัยพิบัติ เกิดข้ึนวันที่ เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 
3.3 สถานท่ีเกิดภัยพิบัต ิ

  หมู่บ้าน/ชุมซน      หมู่ท่ี       
  ตำบล        อำเภอ       
  จังหวัด          
  พิกัด (GPS) ละติจูด (LAT)     ลองจิจูด(LONG).    

3.4 ระดับการจัดการสาธารณภัย 
  (  ) สาธารณภยัขนาดเล็ก โดยมีผู้อำนวยการอำเภอ และ/หรือ ผูอ้ำนวยการท้องถิ่น ควบคุม 
      และสั่งการ 
  (  ) สาธารณภยัขนาดกลาง โดยมี ผู้อำนวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและ บญัชาการ 
  (  ) สาธารณภยัขนาดใหญ่ โดยมีผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ ควบคุม  
       สั่งการและ บัญชาการ 
  (  ) สาธารณภยัร้ายแรงอยา่งยิ่ง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรอืรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี  
       มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบญัชาการ 

3.5 การเดินทางเข้าพื้นที่ท่ีประสบภัย 
(  ) เดินเท้า  
(  ) รถจักรยานยนต ์
(  ) รถยนต์     (  ) 4 ล้อ  (  ) ขับเคลื่อนสี่ลอ้    (  ) 6 ล้อ      (  ) 10 ล้อ 
(  ) รถแทรกเตอร์ / รถท่ีใช้ในการเกษตร (  ) รถไฟ 
(  ) เรือ  ระบุประเภท        
(  ) อากาศยาน ระบุประเภท         
(  ) อื่นๆ ระบ ุ
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4. ข้อมูลประชากรที่ได้รบัผลกระทบจากภัยพิบตั ิ

4.1 ประชาชนในพื้นที ่
ประชาชน จำนวน (คน) จำนวนครวัเรือน 

(ครัวเรือน) รวม ชาย หญิง 
ประชาชนในพื้นที ่     
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ     
ประชาชนท่ีต้องอพยพ     
ประชาชนท่ีเสียชวีิต     
ประชาชนท่ีบาดเจ็บ 
ช่วยเหลอืตนเองได ้
ช่วยเหลอืตนเองไมไ่ด้ 

   

ประชาชนท่ีสญูหาย    
 
 4.2 ประชากรแฝง 

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

ประชากรแฝงในพื้นที ่     
ประชากรแฝงได้รับผลกระทบ     
ประชากรแฝงท่ีต้องอพยพ     
ประชากรแฝงท่ีเสียชวีิต     
ประชากรแฝงท่ีบาดเจ็บ 
ช่วยเหลอืตนเองได้ 
ช่วยเหลอืตนเองไม่ได้ 

   

ประชากรแฝงท่ีสญูหาย    
 

4.3 ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง 
ประชากรกลุ่มเส่ียง/เปราะบาง จำนวน (คน) 

รวม ชาย หญิง 

ผู้สูงอาย ุ    

ผู้เยาว์ท่ีไม่มีผู้ดูแล    
คนพิการ    
ผู้ป่วยเรื้อรัง    
ผู้ป่วยติดเตียง    
ผู้ป่วยจิตเวช    
สตรีตั้งครรภ ์    
อื่นๆ ระบ ุ    
รวม (คน)    
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 4.4 อาชพีหลักของประชาชน (เรียงลำดับ 1 ถึง 3 อาชีพหลัก) 
(  ) เกษตรกรรม  
(  ) ปศุสัตว์  
(  ) ประมง 
(  ) แรงงานในภาคเกษตรกรรม (รวมท้ังปศุสัตว์ ประมง) 
(  ) แรงงานนอกภาคเกษตรกรรม (แรงงานในภาคอุตสาหกรรม การค้าและบริการ)  
(  ) ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าท่ีของรฐั 
(  ) พนักงานบริษัท  
(  ) เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ  
(  ) แม่บ้าน  
(  ) ว่างงาน 
(  ) อื่นๆ ระบ ุ  

5. พื้นที่ที่ไดร้ับผลกระทบ 
 5.1 ทรัพย์สินท่ีได้รับความเสยีหายจากภัยพิบัต ิ
     5.1.1 บ้านเรอืนที่เสยีหาย 

 (  ) เสียหายบางส่วน สามารถอยู่ได้ จำนวน หลัง 
 (  ) เสียหายบางส่วน ไม่สามารถอยู่ได้ จำนวน หลัง 
 (  ) เสียหายท้ังหมด  จำนวน หลัง 
5.1.2  อาคารและสถานท่ี 

อาคารพาณิชย์  (  ) เสียหายบางส่วน สามารถอยู่ได้  จำนวน   หลัง 
    (  )  เสียหายบางสว่น ไม่สามารถอยู่ได ้ จำนวน   หลัง 
    (  )  เสียหายท้ังหมด   จำนวน   หลัง 
  โรงงาน  (  )  เสียหายบางสว่น   จำนวน   หลัง 
    (  )  เสียหายท้ังหมด   จำนวน   หลัง 
  โรงแรม  (  )  เสียหายบางสว่น สามารถอยู่ได้ จำนวน   หลัง 
    (  ) เสียหายบางส่วน ไม่สามารถอยู่ได ้ จำนวน   หลัง 
    (  )  เสียหายท้ังหมด   จำนวน   หลัง 
  ตลาด  (  )  เสียหายบางสว่น   จำนวน   หลัง 
    (  )  เสียหายท้ังหมด   จำนวน   หลัง 

5.1.3 ทรัพย์สินในการประ กอบอาชพี   
  (  ) ยานยนต ์  จำนวน   คัน 
  (  ) เรือประมง  จำนวน   ลำ 
  (  ) ปศุสัตว์   จำนวน   ตัว 

(  ) สัตว์ปีก  จำนวน             ตัว 
  (  ) พื้นท่ีการเกษตร 
     (  ) พืชไร ่  จำนวน                 ไร่ 

(  ) พืชสวน  จำนวน        ไร่ 
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 (  )  นาข้าว  จำนวน                   ไร่ 
(  ) บ่อปลา/กุ้ง/สัตว์นํ้า จำนวน                   บ่อ 
(  ) เครื่องมอืประกอบอาชีพ  จำนวน                         อัน 
(  )  อื่นๆ ระบ ุ                 จำนวน  

 
 5.2 สาธารณประโยชน์ท่ีได้รบัความเสียหายจากภัยพิบัต ิ

(  ) ถนน จำนวน สาย 
(  ) สะพาน/คอสะพาน   จำนวน  แห่ง 
(  ) ทำนบก้ันนํ้า    จำนวน  แห่ง 
(  ) ฝาย     จำนวน  แห่ง 
(  ) เหมือง    จำนวน  แห่ง 
(  ) ศาสนสถาน    จำนวน  แห่ง 
(  ) สถาบันการศึกษา   จำนวน  แห่ง 
(  ) สถานพยาบาล   จำนวน  แห่ง 
(  ) สถานท่ีราชการ ระบ ุ   จำนวน  แห่ง 
(  ) ศาลาประชาคม /ศาลาอเนกประสงค ์ จำนวน  แห่ง 
(  ) บ่อน้ำ / อ่างเก็บน้ำ   จำนวน  แห่ง 
(  ) ท่อระบายน้ำ    จำนวน  แห่ง 
(  ) โบราณสถาน    จำนวน  แห่ง 
(  ) อื่นๆ ระบ ุ    จำนวน  

6. ความตอ้งการความช่วยเหลือรายการความจำเปน็ที่ไม่ใช่อาหาร (NFIs) ตามมาตรฐาน Sphere NFI 
 

รายการ จำนวน 
1. นํ้าดื่ม (ครัวเรอืนละ 20 - 40 ลิตร)  
2. อุปกรณ์และวสัดุเพือ่การประกอบอาหารท่ีเหมาะสม  
3. วัสดุเพื่อสุขอนามัยชองผู้หญิง (เซ่น ผ้าอนามัย)  
4. เครื่องใช้ประจำวัน (เซ่น สบุ่ ผงซักฟอก แซมพสระผม ยาสีฟ้'น)  
5. เครื่องนอน (เซ่น หมอน ผา้ผืน เสือ่ ผ้าห่ม)  
6. เสื้อผ้า คนละ 2 ชุด  
7. ยาสามัญประจำบ้าน  
8. เครื่องผลิตนํ้าดื่ม  
9. การจัดการพื้นท่ีอพยพสัตว์เลีย้ง  
10. การจัดการชองเสียและขยะ  
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7. นํ้าและสุขาภิบาล 
7.1 ประเภทแหล่งนํ้าท่ีสามารถเข้าถึงได้ ในช่วงเกิดภัยพิบตัิ 
 (  ) ซ้ือน้ำ   (  ) ประปาสว่นภูมิภาค (  ) ประปาชุมซน 
    (  ) บ่อน้ำบาดาล/น้ำใต้ดิน (  ) อื่นๆ ระบ ุ  
7.2 ประเภทห้องสุขาท่ีต้องการ ในชว่งเกิดภัยพิบัต ิ

(  ) สุขาสำเรจ็รูป    (  ) สุขาเคลื่อนที ่
(  ) สุขาประจำที่/สุขาท่ีสร้างข้ึนใหม่ในชุมซน 
(  ) อื่นๆ ระบ ุ  

8. สุขภาพ 
 8.1 การบริการสาธารณสุฃทีย่ังเปิด่ให้บริการได ้ในชว่งเกดิภัยพิบัต ิ

(  ) โรงพยาบาลรัฐ  (  ) โรงพยาบาลเอกซน (  ) คลินิก/สถานพยาบาล 
(  ) รพ.สต.  (  ) ร้านขายยา  (  ) อื่นๆ ระบ ุ  

8.2 จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี ในช่วงเกิดภัยพิบัต ิ  
(  ) แพทย ์ จำนวน คน 
(  ) ทันตแพทย ์ จำนวน คน 
(  )จิตแพทย์ จำนวน คน 
(  )เภสชักร จำนวน คน 
(  ) พยาบาล จำนวน คน 
(  ) เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข จำนวน คน 
(  ) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน คน 
(  ) อื่นๆ ระบ จำนวน คน 

 8.3 ปัญหาสุขภาพ ในชว่งเกิดภัยพิบัต ิ
 (  ) โรคอุจจาระรว่ง   (  ) โรคหวัดและทางเดินหายใจ (  ) สุขภาพจิต 

(  ) การบาดเจ็บจากการเกิดภัยพิบัติ  (  ) เจ็บป่วยเรื้อรัง    (  ) โรคนำ้กัดเท้า  
(  ) อื่นๆ ระบ ุ

9. อาหาร 
9.1 อาหารหลัก ในชว่งเกิดภยัพิบัต ิ

(  ) ข้าวสาร / อาหารกึ่งสำเรจ็รูป  (  ) อาหารกระป๋อง 
(  )ไข่     (  ) อาหารปรุงสด 
(  ) อาหารฮาลาล 
(  ) อื่นๆ ระบ ุ  

9.2 แหล่งอาหาร ในชว่งเกิดภัยพิบัต ิ
(  ) ตลาดท้องถิ่น    (  ) ร้านขายอาหาร     
(  ) เพาะปลูก / เลี้ยงสัตว ์   (  ) ครัวกลาง    
(  ) ได้รับแจกอาหาร    (  ) หาอาหารเอง เซ่น จับปลา 
(  ) อื่นๆ ระบ ุ  
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10. ศูนย์พักพิง (Shelter) 
10.1ลักษณะการอพยพ 

(  ) ประซาซนท่ีไม่ยอมอพยพ จำนวน คน 
(  ) ประซาซนอพยพไปท่ีศูนย์พักพิง จำนวน คน 
(  ) ประซาซนอพยพไปอยู่ที่อืน่ท่ีไม่ใช่ศูนย์พักพิง จำนวน คน 

 10.2 เหตุผลในการอพยพ 
(  ) ไม่ปลอดภัยหลังเกิดภัยพบิัต ิ
(  ) บ้านเสียหายไม่สามารถอยู่อาศัยได้ 
(  ) การคมนาคมถูกตัดขาดไม่สามารถเข้าขุมซนได้ 
(  ) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได้รับความเสียหายไม่สามารถใข้ได้ 
(  ) เกิดโรคระบาด 
(  ) อื่นๆ ระบ ุ  

 10.3 จำนวนศูนยพ์ักพิง จำนวน  แห่ง 
11. การศึกษา 

11.2 สถาบันการศึกษาท่ีได้รับผลกระทบ 
จำนวนสถาบันการศึกษาท่ีได้รับผลกระทบ จำนวน  แห่ง 
จำนวนสถาบันการศึกษาท่ีได้รับผลกระทบ แต่เปิดการเรยีนการสอนได้  จำนวน  แห่ง 
จำนวนสถาบันการศึกษาท่ีได้รับผลกระทบ แต่เปิดการเรยีนการสอนไม่ได้  จำนวน  แห่ง 

11.2 ผลกระทบตอ่สถานศึกษา และผู้ท่ีเกี่ยวขอ้ง 
(  ) ไม่มีผู้สอน     (  ) ถูกใช้เพื่อเป็นศูนย์พักพิง 
(  ) นักเรียนไม่ปลอดภยัท่ีจะเข้าไปเรียน  (  ) วัสดุและอุปกรณ์ขำรุด/ได้รับความเสยีหาย 
(  ) ผู้ปกครองยังต้องการให้เด็กอยู่กับครอบครัว (  ) ระบบการคมนาคมขนส่งถูกตัดขาด 
(  ) อื่นๆ ระบ ุ  

12. การคุ้มครอง 
 12.1จำนวนเด็กในพื้นที่ประสบภัย (อายุตํ่ากว่า 18ป)ี 

จำนวนเด็กในพื้นท่ี
ท้ังหมด 

จำนวน คน หญิง คน ชาย    คน 
เด็กท่ีพ่อแม่/ผ้ปกครอง

เสียชวีิต 
จำนวน คน หญิง คน ชาย คน 

เด็กพลัดหลง จำนวน คน หญิง คน ชาย คน 
อื่นๆ โปรดระบ ุ       

 12.2 ภัยคุกคามท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนต่อเด็ก (อายุตํ่ากว่า 18 ปี) ในช่วงเกิดภัยพิบัติ 
(  ) การค้ามนุษย์  (  ) แรงงานเด็ก  (  ) ความรุนแรงกับเด็ก 
(  ) ยาเสพติด  (  ) โรคติดต่อ  (  ) การคุกคามทางเพศ 
(  ) เด็กสูญหาย  (  ) อื่นๆ ระบ ุ  
 
 
 
 



 

8 
 

13. ข้อมูลข่าวสาร  
 13.1 แหล่งข้อมลข่าวสาร 

แหล่งข้อมูลข่าวสาร ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย / หลังเกิดภยั 
โทรทัศน์   
โทรศัพท์มือถือ   
วิทยุ   
อินเตอร์เน็ต   
เสียงตามสาย   
หนังสือพิมพ ์   
สื่อสิ่งพิมพ์จากหนว่ยงานรัฐ   
อื่นๆ ระบ ุ   

 
 13.3 อุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารในชว่งเกดิภัยพิบัต ิ

(  ) ไม่มีไฟฟ้า   (  ) ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต 
(  ) เส้นทางคมนาคมตัดขาด (  ) อื่นๆ ระบ ุ  

14. ภาพรวมของความต้องการความช่วยเหลอื  
14.1 การจัดลำดับความต้องการความชว่ยเหลือเร่งดว่น 

รายการ ระดับความตอ้งการ (เร่งดว่น) 
มาก ปานกลาง น้อย 

ท่ีพักพิง    
อาหาร ข้าวสาร อาหารแหง้    
นํ้าดื่ม/น้ำใช ้    
อุปกรณ์ยังชีพ/ถุงยังชพี    
เวชภัณฑ์และยารักษาโรค    
สุขอนามัย การกำจัดสิ่งปฏิกลและขยะมลฝอย    
การให้บริการด้านการศึกษา    
สัตว์เลี้ยง (อาหารและการขนย้าย)    
รายการท่ีไม่ใช่อาหาร *รายละเอียดตามข้อ 6    
ระบบไฟฟ้า    
ระบบประปา    
ระบบสือ่สาร    
การคมนาคมขนส่ง    
การรักษาความปลอดภัยของขุมซน    
อื่นๆ โปรดระบุ...    
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14.1 การช่วยเหลอืจากหนว่ยงาน ในช่วงเกิดภัยพิบัต ิ
14.1.1 ด้านโครงสร้างถนน ระบุชือ่หน่วยงาน  
14.1.2 ด้านไฟฟ้า ระบุชือ่หนว่ยงาน 
14.1.3 ด้านประปา ระบุชือ่หนว่ยงาน 
14.1.4 ด้านการสื่อสาร ระบุชือ่หนว่ยงาน 
14.1.5 ด้านอาหาร ถุงยังชีพ ระบชุื่อหน่วยงาน 
14.1.6 ด้านสิ่งของเครื่องใช้ท่ีไม่ใชอ่าหาร ระบชุื่อหนว่ยงาน 
14.1.7 ด้านสุขภาพ ระบุซ่ือชื่อหน่วยงาน 
14.1.8 ด้านท่ีพักพิง/ที่อพยพชั่วคราว ระบชุื่อหนว่ยงาน 
14.1.9 ด้านสุขาภิบาล ระบชุื่อหนว่ยงาน 
14.1.10 ด้านการศึกษา ระบชุื่อหนว่ยงาน 
14.1.11 ด้านการคุ้มครอง ระบชุื่อหนว่ยงาน 
14.1.12 อื่นๆ ระบชุื่อหนว่ยงาน 
 
ผู้ประเมิน     ตำแหน่ง      
วัน/เดือน/ป ี     เวลา        

 
******************************* 
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รายละเอียดศูนยพ์ักพิง 
(1) ข้อมูลศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย 

ชื่อศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย __________________________  
หมู่บ้าน ___________________________  ตำบล      . 
อำเภอ ___________________________  จังหวัด      
พิกัด (GPS) LAT ___________________________ LONG _____________________  
ผู้ประสานที่พักพิง __________________________ เบอร์ติดต่อ __________________  
หัวหน้าศูนย์พักพิง ________________________  เบอร์ติดต่อ ___________________  

(2) ประเภท 
(  )ศาสนสถาน (  )สถาบันการศึกษา (  ) ชุมชน 
(  ) สนามกีฬา (  ) พื้นท่ีทหาร (  ) สถานสงเคราะห์ 
(  ) อื่นๆ ระบ ุ ______________________  

(3) ขนาดพื้นท่ีใช้สอย _____________ ตารางเมตร 
(4) ศักยภาพท่ีรับผู้ประสบภัยได ้_____________ คน จำนวนท่ีอยู่จริง จำนวน                    คน 
(5) ระบบการบรหิารจัดการภายในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย 

รายการ มี (ปริมาณ / ขนาด) ไม่ม ี
1. สถานท่ีนอน   

- เครื่องนอน/ฟูก   
- มุ้ง   
- เสื่อ   
- ผ้าห่ม   
- เต้นท ์   

2. ห้องสุขา   
- หญิง   
- ชาย   

3. ห้องอาบนำ้   
- หญิง   
- ชาย   

4. โรงครัว   
- อุปกรณ์ทำครัว   
- จาน/ช้อน/ถ้วย   

5. ฉากก้ัน   

6. พื้นที่ส่วนกลาง   

7. จุดพยาบาล   
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รายการ มี (ปริมาณ / ขนาด) ไม่ม ี

8. จุดลงทะเบยีนผู้ประสบภยั 
  

9. จุดรับบริจาคและคลังเก็บ 
  

10. จุดดูแลกลุ่มเปราะบาง เซ่น เด็กเล็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ ์
  

11. ท่ีจอดรถ 
  

12. พื้นที่กิจกรรมทางศาสนา ระบ ุ
  

13. พื้นที่บริการคนพิการ (รลีแชร์) หรือผู้ที่ตอ้งการบริการพิเศษ 
  

14. พื้นที่จัดการขยะ 
  

15. มุมลันทนาการ/มุมให้คำปรึกษา 
  

16. พื้นที่ซักล้าง 
  

17. พื้นที่สำหรับสัตวเ์ลี้ยง 
  

18. การรักษาความปลอดภยัในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย 
  

19. อื่นๆ ระบ ุ
  

 

หมายเหตุ : มาตรฐานศูนยฟ์กัพิง (องค์การสหประซาซาต)ิ 
รายการ จำนวน/ประชากร 

สุขา 1 : 20 
ระยะทางจากสุขาถึงท่ีพัก 5-51 เมตร 
เจ้าหน้าท่ีหลักดูแล 1:100 
อาสาสมัครช่วยเหลือ 4:100 
นํ้าส่วนตวั 15-20 ลิตร/คน/จัน 
นํ้าสำหรับครวัในศูนย์ฯ 20-30 ลิตร/คน/วัน 
นํ้าสำหรับหนว่ยแพทย/์พยาบาล 40-60 ลิตร/คน/วัน 
อาหาร 2100 Kca 1/คน/วัน 
พื้นที ่ 3.5 ตารางเมตร/คน 
ขนาดพื้นท่ีศูนย์ฯ 30 ตารางเมตร/คน 

 



 

 

 
 
 

คำสั่งองค์การบริหารสว่นตำบลหินโคน 
ท่ี 535/๒๕๖5 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 
…………………………………………….. 

  อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 15 
และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 บทท่ี 3 หลักการจัดการความเสี่ยง          
จากสาธารณภัย ข้อ 3.2.2 ระดับปฏิบัติการ (๘) (กรณีอบต.) ท่ีกำหนดให้มีการจัดตั้งกองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ            
จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

 1. นายอำนาจ ปราบมะเริง   เป็นประธานกรรมการ 
 2. นายอาทิตย ์ ปาสารัก เป็นกรรมการ 
 3. จ.ส.อ. ภัทรพล กุนหนองแดง เป็นกรรมการ 
 4. นายสุชาติ ใสโพธิ์ เป็นกรรมการ/เลขานุการ 

 โดยให้คณะกรรมการจัดทำแผน มีหน้าท่ีดังนี ้
 1. ดำเนินการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแผนเผชิญเหตุ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เพื่ออำนวยการ ประสานงาน และปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การ
บริหารส่วนตำบลหินโคน 
     2. กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียมพร้อมรับมือกับสา
ธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน และการฟื้นฟูของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                  ๓. รวบรวมและจัดทำคลังข้อมูลทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี  เพื่อดำเนินการ
จัดทำแผน 
                ๔. ปฏิบัติหน้าท่ี อื่นใดตามท่ีผู้อำนวยการศูนย์ มอบหมาย   
 
 ท้ังนี้ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันท่ี 16  กันยายน   พ.ศ.๒๕๖5 

 

 

           ( นายสุริยะ  เลียนอย่าง ) 
                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 

     ผู้อำนวยการท้องถ่ิน 



 

 

 
 
 
 
 

คำสั่งองค์การบรหิารส่วนตำบลหนิโคน 
ที่ 534/2565 

เรื่อง การจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารสว่นตำบลหินโคน 
--------------------------- 

  อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 15 
และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 บทท่ี 3 หลักการจัดการความเสี่ยงจาก        
สาธารณภัย ข้อ 3.2.2 ระดับปฏิบัติการ (๘) (กรณี องค์การบริหารส่วนตำบล) ท่ีกำหนดให้มีการจัดตั้ง             
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน โดยมีองค์ประกอบ               
และอำนาจหน้าท่ี ดังนี้ 
 1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน     ผู้อำนวยการ 

๒.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน     รองผู้อำนวยการ 
๓.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน         กรรมการ 
๔. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอจักราช    กรรมการ 
๖. กำนันตำบลหินโคน       กรรมการ 
๗. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 1-๑๑                            กรรมการ 
๘. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินโคน    กรรมการ 
๑๐.ผู้แทนโรงเรียนบ้านหินโคน      กรรมการ 
๑๑.ผู้แทนโรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน     กรรมการ 
๑๒.ผู้แทนโรงเรียนบ้านสวนปอ      กรรมการ 
๑๓.ผู้แทนโรงเรียนเสมาอุปถัมภ์      กรรมการ 
๑4.ผู้แทน  ฮุก ๓๑  จุดจักราช      กรรมการ 
๑5.รองปลัด  อบต.       กรรมการ 
16.หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายของ  อบต.หินโคน     กรรมการ 
17.เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน    กรรมการ 
18.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   กรรมการและเลขานุการ 

อำนาจหน้าที่ 
   1. องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแผน

เผชิญเหตุ องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เพื่ออำนวยการ ประสานงาน และปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 
    2. กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน และการฟื้นฟูของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
              3. เฝ้าระวงั ติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภยั เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิด สาธารณภัยข้ึนในเขต
พื้นท่ี ในเสนอผู้อำนวยการท้องถ่ินจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เพื่อจัดการสาธารณภัย   
ท่ีเกิดข้ึน 

ภาคผนวก  ฎ 



 ~2 ~  

 

      4.ซึ่งมีพื้นท่ีติดต่อหรือใกล้เคียง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม, องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
เมือง  ,องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช และอปท.ใกล้เคียง สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หรือเขต
พื้นท่ีอื่นเมื่อได้รับการร้องขอ 
                  5. องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน รวบรวมและจัดทำคลังข้อมูลทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทา                 
สาธารณภัยในพื้นท่ี 
               6. ปฏิบัติหน้าท่ี อื่นใดตามท่ีนายอำเภอหรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือกอง
อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา อำเภอจักราช 
มอบหมาย 
 

ท้ังนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  สั่ง ณ วันท่ี 16  กันยายน พ.ศ.2565 
 

                                                
 
 

          ( นายสุริยะ  เลียนอย่าง ) 
                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 
            ผู้อำนวยการท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


