
บทท่ี 1 

ขอมูลท่ัวไป 

    1.1  สภาพท่ัวไปของ องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

1.1.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ ตัง้อยูที ่99 หมูที่ 4   

อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ประมาณ  126  ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณ   

78,819 ไร มีอาณาเขตตดิตอกับพื้นที่ตางๆ ดังนี้  

        ทศิเหนอื  ตดิตอกับ ตําบลคูเมือง ตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง  

                           และ ตําบลหวยตอน อําเภอเมืองชัยภูมิ 

        ทศิใต  ตดิตอกับ  ตําบลตลาดแรง อําเภอบานเขวา 

        ทศิตะวันออก ตดิตอกับ  ตําบลโคกสูง ตําบลหวยตอน อําเภอเมืองชัยภูมิ 

        ทศิตะวันตก ตดิตอกับ  ตําบลชีบน อําเภอบานเขวา 

                และ ตําบลหวยแย อําเภอหนองบัวระเหว 

1.1.2 เขตการปกครอง 

องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ  

แบงเขตการปกครองออกเปน   8  หมูบาน  ดังนี้ 

1. บานหวาเฒา  หมูที่ 1 

2. บานแกงยาว  หมูที่ 2 

3. บานหวยน้ําคํา  หมูที่ 3 

4. บานนาอินทรแตง  หมูที่ 4 

5. บานซับปลากัง้  หมูที่ 5 

6. บานชีบน  หมูที่ 6 

7. บานโนนเหลื่อม  หมูที่ 7 

8. บานปาปอแดง  หมูที่ 8 

1.1.3 ประชากร ศาสนา 

          องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ  

มีจํานวนประชากรทัง้สิ้น  4,604 คน 

จําแนกเปนเพศชาย  2,363  คน     เพศหญิง  2,241  คน 

จํานวนเด็ก (อายุ 0 – 14 ป) เด็กชาย...-...คน เด็กหญิง...-...คน รวม  530  คน 

จํานวนผูสูงอายุ (อายุ 60 ป ขึ้นไป) เพศชาย..-..คน เพศหญิง..-..คน รวม   680  คน 

จํานวนผูพิการ    เพศชาย..-..คน เพศหญิง..-..คน  รวม   230  คน 

จํานวนสตรีมีครรภ .........-.................คน จํานวนผูปวยตดิเตยีง....26...คน 

จํานวนครัวเรือน....1,476........ ครัวเรอืนจํานวนประชากรแฝง* ประมาณ........-..........น 

สวนใหญนับถอืศาสนา....พุทธ....... รอยละ.....100........... 

ฯลฯ 
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 ขอมูล ณ วันที่ ...1... เดอืน..ตุลาคม...พ.ศ..2562... 

(ที่มา : ขอมูลทะเบยีนราษฎรขององคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา) 

  หมายเหต ุ 1. รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ช  

   2. ประชากรแฝง * หมายถงึ ประชากรกลุมที่ไดเขามาทํางานหรอืเรยีนหนังสอืในจังหวัดที่ตน

ไมไดพักอาศัย ลักษณะเชาไปเย็นกลับและหมายรวมถึงกลุมที่มาอาศัยอยูประจําแตไมมีการยายทะเบียน

บานหรอืไมมีช่ือในทะเบยีนบานที่ตนพักอาศัย  

1.1.4 การประกอบอาชีพ 

ประชากรสวนใหญของ องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ ประมาณ

รอยละ  98  ประกอบอาชีพ   เกษตรกรรม   รองลงมาไดแก   ดานเลี้ยงสัตว  ประมาณรอยละ 2   

เนื่องจากสภาพภูมิศาสตรที่เหมาะสมกับ การเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว  เฉลี่ยรายไดประชากรตอหัว/ตอป 

ประมาณ 30,000   บาท 

(ที่มา : ขอมูลทะเบยีนราษฎรขององคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา)  

1.1.5 สถานท่ีสําคัญ 

พื้นที่ สถานที่สําคัญ(ระบุรายละเอียด) พกิัดทางภูมิศาสตร 

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

สถานบรกิารสาธารณสุข........-................... 

สถาบันการศกึษา  มีจํานวน  3 แหง 

1. โรงเรยีนภูแลนคาวิทยายน 

2. โรงเรยีนบานหวาเฒา 

3. กศน.ตําบลภูแลนคา 

สถานที่ตัง้ทางศาสนามี  2  แหง 

1. วัดศรชีมพู 

2. วัดหวาเฒา 

พื้นที่ทิ้งขยะ...............-.............................. 

ฯลฯ 

 

หมูที่ 2 สถานที่ราชการ.........-................................  

สถานบรกิารสาธารณสุข มี   1  แหง 

1. โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลบานแกงยาว 

สถาบันการศกึษา.มี  2  แหง   

1. โรงเรยีนบานแกงยาว 

2. ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรยีนวัดศลิาอาสน 

สถานที่ตัง้ทางศาสนา..1  แหง   

1. วัดศลิาอาสน 

พื้นที่ทิ้งขยะ..บรเิวณเขานอยบานแกงยาว    1   แหง  

ฯลฯ 
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พื้นที่ สถานที่สําคัญ(ระบุรายละเอียด) พกิัดทางภูมิศาสตร 

หมูท่ี 3 สถานที่ราชการ.......-.......................... 

 สถานบรกิารสาธารณสุข..1..แหง.. 

1. โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลบานหวยน้ําคํา 

สถาบันการศกึษา......1...แหง 

1. โรงเรยีนบานหวยน้ําคํา 

สถานที่ตัง้ทางศาสนา....1......แหง 

1. วัดบานหวยน้ําคํา 

พื้นที่ทิ้งขยะ..................-...........................แหง  ฯลฯ 

 

หมูท่ี 4 สถานที่ราชการ....อบต.ภูแลนคา........... 

สถานบรกิารสาธารณสุข......-............... 

สถาบันการศกึษา.....2.......แหง 

1. โรงเรยีนบานนาอินทรแตง 

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ภูแลนคา 

สถานที่ตัง้ทางศาสนา.......1.............แหง 

1. วัดบานนาอินทรแตง 

พื้นที่ทิ้งขยะ................-.............................แหง  ฯลฯ 

 

หมูท่ี 5 สถานที่ราชการ........-........... 

สถานบรกิารสาธารณสุข......-............... 

สถาบันการศกึษา.....1.......แหง 

1. โรงเรยีนบานซับปลากัง้ 

สถานที่ตัง้ทางศาสนา.......2.............แหง 

2. วัดบานซับปลากัง้ 

3. วัดซับบอน 

พื้นที่ทิ้งขยะ................-.............................แหง  ฯลฯ 

 

หมูท่ี 6 สถานที่ราชการ........-........... 

สถานบรกิารสาธารณสุข......-............... 

สถาบันการศกึษา......-......แหง 

สถานที่ตัง้ทางศาสนา.......1.............แหง 

1. วัดบานชบีน 

พื้นที่ทิ้งขยะ................-.............................แหง  ฯลฯ 

 

หมูท่ี 7 สถานที่ราชการ........-........... 

สถานบรกิารสาธารณสุข......-............... 

สถาบันการศกึษา....-........แหง 

สถานที่ตัง้ทางศาสนา.......1.............แหง 
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1. วัดบานโนนเหลื่อม 

พื้นที่ทิ้งขยะ................-.............................แหง  ฯลฯ 

พื้นที่ สถานที่สําคัญ(ระบุรายละเอียด) พกิัดทางภูมิศาสตร 

หมูท่ี 8 สถานที่ราชการ........-........... 

สถานบรกิารสาธารณสุข......-............... 

สถาบันการศกึษา....-........แหง 

สถานที่ตัง้ทางศาสนา.......1.............แหง 

1. วัดบานปาปอแดง 

พื้นที่ทิ้งขยะ................-.............................แหง  ฯลฯ 

 

รวม สถานที่ราชการ......1............แหง 

สถานบรกิารสาธารณสุข......2.......แหง.. 

สถาบันการศกึษา....9........แหง 

สถานที่ตั้งทางศาสนา.......10.............แหง 

พื้นที่ทิ้งขยะ................1..........แหง   

 

 

1.1.6 สาธารณูปโภค 

พื้นที่ สาธารณูปโภค พกิัดทางภูมิศาสตร 

หมูที่ 1 ไฟฟา...........-..................  

ประปา.......(ประปาผวิดนิประจําหมูบาน) 

ถนน...........-................... 

รถโดยสาร....-................. 

การสื่อสารและโทรคมนาคม.(เสาโทรศัพท 1  ) 

 

หมูที ่2 ไฟฟา...........-.................. 

ประปา.......(ประปาผวิดนิประจําหมูบาน) 

ถนน............-.................. 

รถโดยสาร.......-.............. 

การสื่อสารและโทรคมนาคม....(เสาโทรศัพท 2)............... 

 

หมูที ่3 ไฟฟา..........-................... 

ประปา.......(ประปาภูเขาประจําหมูบาน) 

ถนน..............-................ 

รถโดยสาร....-................. 

การสื่อสารและโทรคมนาคม.................... 

 

หมูที ่4 ไฟฟา.............-................ 

ประปา.......(ประปาผวิดนิประจําหมูบาน) 

ถนน................-.............. 

รถโดยสาร.......-.............. 
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หมายเหต ุ วธิกีารระบุพกิัดทางภูมิศาสตร ดูรายละเอียดเพิ่มเตมิ “การหาคาพิกัดละติจูด ลองจิจูด จาก Google Maps” 

1.1.7 เสนทางคมนาคม (การขนสงทางรถยนต ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ) 

องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ มีเสนทางคมนาคมที่สําคัญ 

สามารถเดินทางติดตอกันระหวาง ตําบลชีบนและตําบลคูเมือง และอําเภอตางๆ ไดอยางรวดเร็ว โดยสามารถ

เดนิทางไดทางรถยนต บนถนนทางหลวงหมายเลข 229  

การสื่อสารและโทรคมนาคม.................... 

   

พื้นที่ สาธารณูปโภค พกิัดทางภูมิศาสตร 

หมูที ่5 ไฟฟา..............-............... 

ประปา.......(ประปาผวิดนิประจําหมูบาน) 

ถนน.............-................. 

รถโดยสาร.......-.............. 

การสื่อสารและโทรคมนาคม.. (เสาโทรศัพท 2). 

 

หมูที ่6 ไฟฟา.............-................ 

ประปา.......(ประปาผวิดนิประจําหมูบาน) 

ถนน..............-................ 

รถโดยสาร.........-............ 

การสื่อสารและโทรคมนาคม.................... 

 

หมูที ่7 ไฟฟา.............-................ 

ประปา.......(ประปาผวิดนิประจําหมูบาน) 

ถนน.................-............. 

รถโดยสาร...........-.......... 

การสื่อสารและโทรคมนาคม.................... 

 

หมูที ่8 ไฟฟา...........-.................. 

ประปา.......(ประปาผวิดนิประจําหมูบาน) 

ถนน................-.............. 

รถโดยสาร.......-.............. 

การสื่อสารและโทรคมนาคม.................... 

 

 

รวม ไฟฟา...........-.................. 

ประปา......(แตละหมูบานใชประปาหมูบาน) 

ถนน.......(มถีนนสายหลัก หมายเลข 229) 

รถโดยสาร..........-........... 

การสื่อสารและโทรคมนาคม..  (เสาโทรศัพท จํานวน  5  เสา 

 
 



6 
 

[พิมพ์ข้อความ] 

 

1.1.8  แหลงแมน้ําลําคลอง 

องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ มีลักษณะภูมิประเทศ 

โดยทั่วไปเปนพื้นที่  ราบเชิงเขาสลับกับที่ราบสูง ฯลฯ ตอนบนและทศิตะวันตกของพื้นตดิกับแมน้ําชี 

และมีลําน้ําสายหลัก 2 สาย ไดแก 

ลําหวยยางง ูไหลผานพื้นที่หมูบาน ตัง้แตหมูที่  5  ถงึหมูที่ 7 ระยะทาง 25 กโิลเมตร 

ลําหวยชีลอง ไหลผานพื้นที่หมูบาน ตัง้แตหมูที่  2  ถงึหมูที่ 7 ระยะทาง  15 กโิลเมตร 

1.2  ประวัตกิารเกดิภัย 

 1.2.1   สถานการณสาธารณภัย 

สถานการณสาธารณภัยที่เกดิข้ึนในพื้นที่ องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา  

จังหวัดชัยภูมิ สวนใหญเกดิภัยจาก อุทกภัย อัคคีภัย ภัยแลง โดยมีปจจัยเสี่ยงมาจาก เปนพื้นที่ราบลุมติดภูเขา มีน้ํา

ทวมขัง และเปนอาคารบานไมเกาสภาพชํารุด โดยเฉพาะในพื้นที่หมูที่ 2 บานแกงยาว หมูที่ 3 บานหวยน้ําคํา หมูที่ 5 

บานซับปลากั้งและหมูที่ 6 บานชีบน ที่เกิดภัยข้ึนบอยครั้ง และจากสถานการณสาธารณภัยดังกลาว มักจะมี

ผูประสบภัยที่ไดรับผลกระทบตอชีวติและทรัพยสนิ ตัง้แตการบาดเจ็บเล็กนอยไปจนถงึข้ันรุนแรงเสยีชีวติ 

1.2.2 สถติภัิย 

สถานการณสาธารณภัยของ องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ   

ที่สําคัญที่เกดิข้ึนและสรางความสูญเสยีตอชีวติและทรัพยสนิของประชาชนจากสถติกิารเกดิภัย ดังนี้ 

(1)  อุทกภัย 

ตารางที่ 1-1  :  สถติกิารเกดิอุทกภัยของ องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ 

พ.ศ. 
จํานวนครั้ง      

ท่ีเกิดภัย (ครั้ง) 

พ้ืนท่ีประสบภัย 

(หมูท่ี/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคาความเสียหาย 

(ลานบาท) 
ครัวเรอืน 

ท่ีประสบภัย 

เสียชวิีต 

(คน) 

สูญหาย 

(คน) 

บาดเจ็บ 

(คน) 

2560 - - - - - - - 

2561 - - - - - - - 

2562 - - - - - - - 

รวม - - - - - - - 

   ( ที่มา : อบต.ภูแลนคา ขอมูล  ณ  วันที่ 1 เดอืน กันยายน พ.ศ.2562) 

     2)  วาตภัย 

ตารางที่ 1-2  :  สถติกิารเกดิวาตภัยของ องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ 

พ.ศ. 
จํานวนครัง้ 

ท่ีเกิดภัย (ครั้ง) 

พ้ืนท่ีประสบภัย 

(หมูท่ี/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคาความเสียหาย 

(ลานบาท) 
จํานวนบานเรอืน ท่ี

เสียหายท้ังหลัง (หลัง) 

จํานวนบานเรอืน ท่ี

เสียหายบางสวน (หลัง) 

2560 2 ม.1/ม.4/ม.5/ม.7 - 10  

2561 1 ม.3/ม.6 - 2  
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2562 1 ม.8 - 1  

รวม 5 ท้ัง 8 หมูบาน - 13  

    ( ที่มา : อบต.ภูแลนคา ขอมูล  ณ  วันที่ 1  เดอืน กันยายน พ.ศ.2562 ) 

    (3)  ภัยแลง 

ตารางที่ 1-3  :  สถติกิารเกดิภัยแลงของ องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูมิ 

พ.ศ. 
จํานวนครั้ง    

ท่ีเกิดภัย (ครั้ง) 

พ้ืนท่ีประสบภัย 

(หมูท่ี/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคาความเสียหาย  

(ลานบาท) 
จํานวนครัวเรอืน      

ท่ีประสบภัย  

พ้ืนท่ีการเกษตร

เสียหาย (ไร) 

จํานวนสัตว 

ท่ีรับผลกระทบ(ตัว) 

2560 1 ม.1-8 75  -  

2561 1 ม.1-8 50  -  

2562 1 ม.1-8 100  -  

รวม 3 ม.1-8 225    

   ( ที่มา : อบต.ภูแลนคา  ขอมูล  ณ  วันที่ 1 เดอืน กันยายน พ.ศ.2562 ) 

    (4)  อัคคภัีย 

ตารางที่ 1-4  :  สถติกิารเกดิอัคคภีัยของ  องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ 

พ.ศ. 
จํานวนครั้ง     ท่ี

เกิดภัย (ครั้ง) 

พ้ืนท่ีประสบภัย 

(หมูท่ี/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา 

ความเสียหาย 

(ลานบาท) 

จํานวนบานเรอืนท่ี

ประสบภัย  

เสียชวิีต 

 (คน) 

บาดเจ็บ 

(คน) 

2560 - -  - - -  

2561 - - - - -  

2562 - - - - -  

รวม - - - - -  

( ที่มา : อบต.ภูแลนคา ขอมูล  ณ  วันที่ 1  เดอืน  กันยายน  พ.ศ2562 ) 

   (5) ภัยจากอุบัตเิหตุจราจรทางถนน (ท้ังป) 

ตารางที่ 1-5  : สถติกิารเกดิภัยจากการคมนาคมของ องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ 

พ.ศ. 
จํานวนครั้งที่เกดิเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานที่เกดิเหตุ 

ผลกระทบความเสยีหาย 
มูลคาความเสียหาย 

(ลานบาท) จํานวนเสยีชีวิต 

(คน) 

จํานวนบาดเจ็บ 

(คน) 

2558 - - - - - 

2559 - - - - - 
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2560 - - - - - 

รวม - - - - - 

  ( ที่มา : อบต.ภูแลนคา ขอมูล  ณ  วันที่  1  เดอืน  กันยายน  พ.ศ. 2562 ) 

1.3.1 การจัดลําดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี อบต.ภูแลนคา  

อําเภอบานเขวาจังหวัดชัยภูม ิ

จากการวเิคราะหสถานการณสาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ภายใตฐานขอมูลสถานการณสาธารณภัย สถิติการเกดิภัย ความถี่การเกดิภัย และปจจัยที่ทําใหเกิดความเสี่ยงจาก

สาธารณภัย สามารถจัดลําดับความเสี่ยงจากมากไปหานอยตามลําดับได ดังนี้ 

*** การจัดลําดับความเสี่ยงภัย *** 

ตารางที่ 1-6  :  ลําดับความเสี่ยงภัยของ องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ 

ความเสี่ยงภัย 
ประเภทของภัย ลักษณะของการเกดิภัย 

1 ภัยแลง ฝนทิ้งชวงเปนระยะเวลานาน ลําหวยแหงขอด ฯลฯ 

2 วาตะภัย ลมพายุฤดูรอน 

3 อุทกภัย น้ําเออลนตลิ่งตามลําน้ําชี น้ําปาไหลหลาก 

4 อัคคีภัย สายไฟฟาตามบานเรอืนเกาและชํารุด 

5 ฯลฯ - 
 

 1.4  ปฏิทินสาธารณภัยประจําป 

 ในชวงระยะเวลาที่ผานมา มีการเกิดสาธารณภัยข้ึนบอยครัง้และเกดิข้ึนเปนประจําในชวงระยะเวลา 

หนึ่ง จงึทําให องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ สามารถคาดการณการเกิดภัยได

มากข้ึน ไดแก อุทกภัย ภัยแลง วาตะภัย อัคคีภัย ไฟปา ฯลฯ  นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัตเิหตุทางถนน) ก็

ยังเปนสาธารณภัยที่เกดิบอยครัง้มากข้ึน ซ่ึงการคาดการณทําไดยากเพราะเปนพฤติกรรมของมนุษย เวนแตในบาง

ชวงระยะเวลาหากมีการใชถนนมาก เชน เทศกาลตางๆ ก็มีแนวโนมจะเกิดมากข้ึน 

*** ปฏทิินสาธารณภัย *** 

ตารางที่ 1-7  :  ปฏิทนิสาธารณภัยของ องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ  

เพื่อเปนแนวทางในการเตรยีมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไวลวงหนา ดังนี ้

ภัย/เดอืน 
ระยะเวลาท่ีเกิดภัย 

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

อุทกภัย             

ภัยแลง             

พายุฤดูรอน             

อัคคภีัย ปใหม ตรุษจนี          ปใหม 
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อุบัติเหตุทางถนน ปใหม           ปใหม 

ภัยหนาว             

 

              (สามารถปรับเพิ่มหรอืลดปฏิทนิสาธารณภัยประจําปใหเหมาะสมกับสถานการณภัยที่เกดิขึ้นในพื้นที่) 

หมายเหต ุ:เฝาระวังตลอดทัง้ป 

บทท่ี 2 

แนวคดิการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ปจจุบันแนวคิดการบรหิารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุงเนนใหความสําคัญมากข้ึนกับ 

การดําเนินการอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับ “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย” (Disaster 

Risk Management : DRM) ซ่ึงประกอบดวย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction 

: DRR) ควบคูกับการจัดการในภาวะฉุกเฉนิ (Emergency Management) รวมถงึการฟนฟู (Recovery) 

 2.1  ขอบเขตสาธารณภัย 

ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร 

สวนตําบลภูแลนคา พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ใหเปนไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา 4 แหง

พระราชบัญญัตปิองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

“อัคคภีัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวน้ํา การระบาดของ

ศัตรูพชื ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกดิจากธรรมชาต ิมีผูทําใหเกดิข้ึน อุบัติเหตุ หรือ

เหตุอ่ืนใด ซึ่งกอใหเกดิอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน หรอืความเสียหาย  แกทรัพยสนิของประชาชน หรือ

ของรัฐ และใหหมายความรวมถงึภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย” 

             2.2  ระดับการจัดการสาธารณภัย 

ระดับการจัดการสาธารณภัยเปนไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิพ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับพื้นที่ จํานวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง 

ผลกระทบและความซับซอนของภัยหรอืความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ที่ผูมีอํานาจตามกฎหมาย    

ใชดุลยพินิจในการตัดสนิใจเกี่ยวกับความสามารถในการเขาควบคุมสถานการณเปนหลัก โดยแบงเปน 4 ระดับ 

ดังนี้ 

ตารางที่ 2-1 : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัตปิองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

        พ.ศ. 2550 

ระดับ การจัดการ ผูมอีํานาจตามกฎหมาย 

1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผูอํานวยการอําเภอ ผูอํานวยการทองถิ่น ควบคุมและสั่งการ 

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผูอํานวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

3 สาธารณภัยขนาดใหญ ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

4 สาธารณภัยรายแรงอยางย่ิง นายกรัฐมนตรหีรอืรองนายกรัฐมนตรซีึ่งนายกรัฐมนตรมีอบหมาย 

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
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ที่มา : แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิพ.ศ. 2558 

เม่ือเกดิหรอืคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นที่  ตําบลภูแลนคา  อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูม

นายกองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ในฐานะผูอํานวยการทองถิ่น  ตามพระราชบัญญัตปิองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  มาตรา  20   จะเขาดําเนนิการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่

โดยเร็วเปนลําดับแรก มีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัตหินาทีข่องเจาพนักงานและ

อาสาสมัคร รวมทัง้ตดิตามสถานการณที่เกดิข้ึน ประเมินโอกาสการขยายความรุนแรงของภัย เพื่อรายงาน

นายอําเภอใหเสนอตอผูวาราชการจังหวัดพิจารณาประกาศหรอืยกระดับของภัยจากสาธารณภัยขนาดเล็ก

เปนสาธารณภัยขนาดกลางตอไป 

   2.3  ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิพ.ศ. 2558  ไดกําหนดยุทธศาสตร การจัดการ 

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยมีเปาหมายเพื่อใหประเทศมีความพรอมรับสถานการณที่อาจเกดิข้ึน โดย

การบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน ซ่ึงจะเปนการสรางมาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ของประเทศ โดยใหทองถิ่น ชุมชน และภาคสวนตางๆ เขามามีสวนรวมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณ

ภัยนําไปสูการพัฒนา ที่ยั่งยนื รวมทัง้เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพสังคมและทองถิ่นเพื่อมุงเขาสู “การรูรับ – 

ปรับตัว – ฟนเร็วทั่ว – อยางยั่งยืน” (Resilience) ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก 

         ยุทธศาสตรที่ 1 การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

         ยุทธศาสตรที่ 2   การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉนิ 

         ยุทธศาสตรที่ 3   การเพ่ิมประสิทธภิาพการฟนฟูอยางยั่งยนื 

         ยุทธศาสตรที่ 4   การสงเสรมิความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

    ยุทธศาสตรท่ี 1 การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  เปนการลดโอกาสที่จะไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ โดยการวเิคราะหและ จัดการกับ

ปจจัยที่เปนสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อลดความลอแหลม ลดปจจัยที่ทําใหเกดิความเปราะบาง และ

เพ่ิมศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมใหเขมแข็งในการจัดการปญหาในปจจุบัน รวมถงึปองกัน    ความ

เสยีหายที่อาจเกดิข้ึนในอนาคต 

    ยุทธศาสตรท่ี 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

  เปนการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินใหเปนไปอยางมีมาตรฐาน โดยการจัดระบบ 

การจัดการทรัพยากรและภารกจิความรับผิดชอบ เพื่อเผชิญเหตุการณฉุกเฉินที่เกดิข้ึนทุกรูปแบบ   ไดอยางมี

ประสทิธภิาพ รวมถงึลดความสูญเสยีที่จะมีตอชีวติและทรัพยสนิของประชาชน ทรัพยากรสภาพแวดลอม สังคม 

และประเทศ ใหมีผลกระทบนอยที่สุด 

    ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสทิธภิาพการฟนฟูอยางย่ังยืน 
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  เปนการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวถิคีวามเปนอยูของชุมชนที่ประสบภัย

ใหกลับสูสภาวะปกต ิหรอืพัฒนาใหดกีวาและปลอดภัยกวาเดมิ (Build Back Better and Safer) 

ตามความเหมาะสม โดยการนําปจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาดําเนินการฟนฟู ซ่ึงหมายรวมถงึ

การซอมสราง (reconstruction) และการฟนสภาพ (rehabilitation) 

   

  ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมความรวมมอืระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยง               

 จากสาธารณภัย  

  เปนการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศใหไดมาตรฐานตามหลักสากล โดย

การจัดระบบและกลไกในการประสานความรวมมือระหวางประเทศใหมีประสทิธภิาพ ซ่ึงการจัดการ   ความ

เสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

โดยคํานงึถงึระเบยีบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การใหความชวยเหลอืดานมนุษยธรรมและประเพณีปฏิบัตใิห

สอดคลองกับกรอบความรวมมือระหวางประเทศเปนสําคัญ 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  

อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2563   ฉบับนี้    มุงตอบสนองตอยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจาก

สาธารณภัยเพื่อสรางความเช่ือม่ันและความปลอดภัย   ในชีวิตและทรัพยสนิของประชาชนและของรัฐ โดย

ชุมชนมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการเตรยีมความพรอมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย หากไดรับการ

พัฒนาศักยภาพรวมทัง้มีภูมิปญญาทองถิ่นก็จะสามารถทําใหชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย 

โดยการมีสวนรวมของคนหลากหลายกลุมในชุมชน 

     2.4  งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ  องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  

อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ มีที่มาจาก 2 แหลงงบประมาณ ไดแก  

(1) งบประมาณรายจายประจําป องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา  

จังหวัดชัยภูมิ (โครงการที่ใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

(2) งบประมาณอ่ืนๆ (งบกลางของ องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา  

จังหวัดชัยภูมิ 

  2.4.1 ภาวะปกต ิ

(1) องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ จัดทํากรอบการ 

จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกําหนดใหมีรายละเอียด ดังนี้ 

- แผนและข้ันตอนของ องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา ในการจัดการใหมีเครื่องหมาย 

สัญญาณหรอืสิ่งอ่ืนในการแจงใหประชาชนไดทราบถงึการเกดิหรอืจะเกดิสาธารณภัย 

- แผนและข้ันตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และยานพาหนะ เพื่อใชในการ 

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 
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(2) องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา ตั้งงบกลาง ใหเพียงพอตอการเผชิญเหต ุ

สาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึน 

  2.4.2 ภาวะฉุกเฉิน (เมื่อเกดิหรือคาดวาจะเกดิสาธารณภัย) 

องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา นําเงินงบประมาณของหนวยงานที่ไดเตรยีมไว ไปใชจายเพื่อ 

บรรเทา/ชวยเหลอืความเดอืดรอนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเปนลําดับแรก ทัง้นี้ 

หากงบประมาณไมเพียงพอ ใหโอนเงินงบประมาณเหลอืจาย หรอืงบประมาณในแผนงาน/โครงการอ่ืนที่ยังไมมี

ความจําเปนเรงดวนที่ตองใชจาย ไปตัง้เปนงบประมาณสําหรับจายเพ่ิมเตมิได ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยวธิกีารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพ่ิมเตมิ และหลักเกณฑวา

ดวยการตัง้งบประมาณ     เพื่อการชวยเหลอืประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคการบรหิารสวนจังหวัด 

เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2543 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2-1 : แหลงงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ  

องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 
 

2.5 องคกรปฏิบัตใินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

ในการดําเนนิการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใน 

องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา จะมีองคกรที่เกี่ยวของในการอํานวยการ ควบคุม สั่งการ และประสาน

การปฏิบัติตัง้แตระดับประเทศ ซ่ึงกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบรหิารสวนตําบล 

ภูแลนคา ตองมีการเช่ือมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาดําเนนิการ รวมทัง้การประสานกับหนวยงาน

บรหิารจัดการสาธารณภัยในระดับอําเภอ และระดับจังหวัดดวย 

2.5.1 ระดับนโยบาย 

งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณอ่ืนๆ  

งบประมาณเหลือจาย/งบประมาณ

แผ น งา น โค ร ง กา ร อื่ น ท่ี ยั ง ไ ม ม ี

ความจําเปนไปต้ังเปนงบประมาณ

สําหรับจายเพ่ิมเติม 

งบกลางประเภทเงนิสํารองจาย 

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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(1) คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิ(กปภ.ช.) 

มีหนาที่กําหนดนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ บูรณาการพัฒนาระบบการ 

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหวางหนวยงานของรัฐและหนวยงานภาคเอกชนใหมีประสทิธภิาพ โดยมี

องคประกอบและอํานาจหนาที่ตามที่ระบุในมาตรา 6 และมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยแหงชาต ิพ.ศ. 2550 

(2) คณะกรรมการปองกันอุบัตภัิยแหงชาต ิ(กปอ.) 

มีหนาที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการปองกันอุบัตภัิยของประเทศและเสนอแนะแนวทางปฏิบัตแิละ 

ประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ โดยมีองคประกอบ และอํานาจหนาที่ตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการปองกันอุบัตภัิยแหงชาต ิพ.ศ. 2538 และที่แกไขเพ่ิมเตมิ 

(3) คณะกรรมการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

มีหนาที่จัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อ 

ประกาศใชตอไป โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ตามที่ระบุในมาตรา 17   แหงพระราชบัญญัติปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

2.5.2 ระดับปฏบิัต ิ

(1) กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิ(บกปภ.ช.) 

ทําหนาที่บังคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม กํากับ ดูแล และประสาน  การปฏิบัติการปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ   โดยมีรัฐมนตรวีาการ

กระทรวงมหาดไทย เปนผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาตแิละปลัดกระทรวงมหาดไทยเปน

รองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิ

ในกรณกีารจดัการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ 3) มีรัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย และกรณ ี

การจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ 4) มีนายกรัฐมนตรหีรอืรองนายกรัฐมนตรทีี่ไดรับมอบหมาย 

เปนผูควบคุม สั่งการ และบัญชาการ 

  (2) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 

ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตัง้กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กลาง โดยมีอธบิดกีรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผูอํานวยการกลาง เปนผูอํานวยการ มีความ

รับผิดชอบ ดังนี้ 

(2.1) ภาวะปกต ิประสานงาน และบูรณาการขอมูลและการปฏิบัติการของหนวยงานที่เกี่ยวของ ทัง้

ในสวนของสรรพกําลัง เครื่องมืออุปกรณ แผนปฏิบัตกิาร เพื่อเตรยีมความพรอม     ในการปองกันและแกไข

ปญหาสาธารณภัยทัง้ระบบ 

(2.2) ภาวะใกลเกิดภัย เตรยีมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝาระวังสถานการณ รวมถึงวเิคราะห 

ขอมูลที่เกี่ยวของ ประเมินสถานการณ และแจงเตอืนภัย พรอมทัง้รายงานและเสนอความเห็นตอผูบัญชาการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาตหิรอืนายกรัฐมนตรีตามแตระดับการจัดการสาธารณภัยเพื่อตัดสินใจ
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ในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึน โดยเรยีกหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเปนการประกอบกําลังในการเริ่ม

ปฏิบัตกิาร 

(2.3) ภาวะเกดิภัย อํานวยการและบูรณการประสานการปฏิบัต ิในกรณกีารจัดการสาธารณภัย 

ขนาดเล็ก (ระดับ 1) และขนาดกลาง (ระดับ 2) ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางรับผิดชอบ

ในการอํานวยการ ประเมินสถานการณ และสนับสนุนกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละ

ระดับ รวมทัง้ติดตามและเฝาระวังสถานการณ วเิคราะหและประเมินสถานการณ รายงานสถานการณและ

แจงเตอืน พรอมทัง้เสนอความคิดเห็นตอผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิเพื่อตัดสนิใจ

ยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดบั 3) และนายกรฐัมนตรหีรอืรองนายกรัฐมนตร ี  ที่

นายกรัฐมนตรมีอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ 4) 

ทัง้นี้ ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทําหนาที่เปนสวนหนึ่งในศูนย 

ประสานการปฏิบัตขิองกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิในกรณยีกระดับเปน    

การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ 3) และขนาดรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ 4) 

(3) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ. 

ทําหนาที่อํานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผูวาราชการจังหวัด เปนผูอํานวยการ รองผูวาราชการจังหวัดที่ผูวาราชการ

จังหวัดมอบหมาย และนายกองคการบรหิารสวนจังหวัด เปนรองผูอํานวยการ 

(4) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

ทําหนาที่อํานวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัตใินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต

กรุงเทพมหานคร และจัดทําแผนปฏิบัติการหรอืแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัยใหสอดคลองกับแผนการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมทั้งดําเนนิการสนับสนุนการปฏิบัตกิารปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย และเปนหนวยเผชิญเหตุเม่ือเกดิสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครในฐานะผูอํานวยการ เปนผูรับผิดชอบ มีอํานาจหนาที่และแนวทางปฏิบัตติามหมวด 3 แหง

พระราชบัญญัตปิองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  ทั้งนี้  องคประกอบและอํานาจหนาทีใ่หเปนไปตามที่

ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด 

(5) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (กอปภ.อ.) 

ทําหนาที่อํานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน 

เขตพื้นที่รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัตงิานตามที่ผูวาราชการจังหวัดหรอืกอง

อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอําเภอ เปนผูอํานวยการ 

(6)  กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนท่ี 

ประกอบดวย 

(6.1) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมอืงพัทยา) 

ทําหนาที่อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัตกิารปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและเผชิญเหตุ เม่ือเกดิ 
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สาธารณภัยข้ึน พรอมทัง้จัดทําแผนปฏิบัตกิารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเมืองพัทยาให

สอดคลองและเช่ือมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุร ี และแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยอําเภอบางละมุง รวมถงึมีหนาที่ชวยเหลอืผูอํานวยการจังหวัด และผูอํานวยการอําเภอ 

ตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น หรอืเขตพื้นที่อ่ืนเม่ือไดรับการรองขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา เปนผูอํานวยการ 

(6.2) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล  

(กอปภ.ทน./กอปภ.ทม./อปภ.ทต.) 

ทําหนาที่อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัตกิารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุเม่ือเกดิ 

สาธารณภัยข้ึน พรอมทัง้จัดทําแผนปฏิบัตกิารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล  ใหสอดคลอง

และเช่ือมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ และแผนการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยอําเภอบานเขวา รวมถึงมีหนาที่ชวยเหลอืผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตามที่ไดรับ

มอบหมาย พรอมทัง้สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซ่ึงมีพื้นที่

ตดิตอหรอืใกลเคียงหรอืเขตพื้นที่อ่ืนเม่ือไดรับการรองขอ โดยมีนายกเทศมนตรี เปนผูอํานวยการ 

   (6.3) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล 

         (กอปภ.อบต.)  

ทําหนาที่อํานวยการ ควบคุม ปฏิบตักิารปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและเผชิญเหต ุ

เม่ือเกดิสาธารณภัยข้ึน พรอมทัง้จัดทําแผนปฏิบัตกิารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรบรหิาร

สวนตําบลภูแลนคา ใหสอดคลองและเช่ือมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และ

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ รวมถงึมีหนาที่ชวยเหลอืผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการ

อําเภอ ตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทัง้สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น   หรอืเขตพื้นที่อ่ืนเม่ือไดรับการรองขอ โดยมีนายกองคการบริหารสวนตําบล เปนผูอํานวยการ 

   การจัดการในภาวะฉุกเฉิน  (รายละเอียดการปฏิบัตปิรากฏตามบทที่ 4  การปฏิบัตขิณะเกดิภัย) 

   เม่ือเกดิหรอืคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นที่ ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา จัดตัง้ศูนยปฏิบัตกิารฉุกเฉนิทองถิ่น ข้ึน โดยมีผูอํานวยการทองถิ่นเปนผู

ควบคุมและสั่งการ เพื่อทําหนาทีจ่ัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกต ิพรอม

ทัง้ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และประสานความรวมมือกับทุกภาค

สวนในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ พรอมทัง้ใหรายงานผูอํานวยการอําเภอในเขตพื้นที ่นายอําเภอบานเขวา 

ทราบทันท ี หากประเมินสถานการณสาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในการเขาจัดการกับสาธารณภัยใหยุตโิดยเร็วแลวและไมสามารถควบคุมสถานการณสาธารณภัย

ไดโดยลําพัง ใหรายงานใหผูอํานวยการอําเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นติดตอหรอืใกลเคียง และหรอื กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยอําเภอ  



16 
 

[พิมพ์ข้อความ] 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

 

 

 

 

 

 

 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อําเภอ (กอปภ.อ.) 

ผูอํานวยการอําเภอ 

(นายอําเภอ) 

 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัด (กอปภ.จ.) 

ผูอํานวยการจังหวัด 

(ผูวาราชการจังหวัด) 

รองผูอํานวยการจงัหวัด 

(นายกองคการบรหิารสวนจังหวัด) 

 

กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิ

ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

(รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย) 

รองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

(ปลัดกระทรวงมหาดไทย) 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องคการบริหารสวนตําบล (กอปภ.อบต.) 

ผูอํานวยการทองถ่ิน 

(นายกองคการบริหารสวนตําบล) 

ผูชวยผูอํานวยการทองถ่ิน 

(ปลัดองคการบริหารสวนตําบล) 

กรณเีกดิสาธารณภัยรายแรงอยางย่ิง 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เมอืงพัทยา (กอปภ.เมอืงพัทยา) 

ผูอํานวยการทองถ่ิน 

(นายกเมอืงพัทยา) 

ผูชวยผูอํานวยการทองถ่ิน 

(ปลัดเมอืงพัทยา) 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.) 

ผูอํานวยการทองถ่ิน 

(นายกเทศมนตรี) 

ผูชวยผูอํานวยการทองถ่ิน 

(ปลัดเทศบาล) 

นายกรัฐมนตรี 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 

(กอปภ.ก.) ผูอํานวยการกลาง  

(อธิบดกีรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 

(ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) 

รองผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 

(ปลัดกรุงเทพมหานคร) 

ผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 

(ผูอํานวยการเขต) 
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แผนภาพที่ 2-2 : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 

    2.6  การจัดตั้งศูนยปฏบิัตกิารฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  

        (เมื่อเกดิหรือคาดวาจะเกดิสาธารณภัย) 

            บทบาทภารกจิ 

เม่ือเกดิหรอืคาดวาจะเกิดสาธารณภัย ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา จัดตั้งศูนยปฏิบัตกิารฉุกเฉินองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา เพื่อทําหนาที่

จัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกต ิพรอมทั้งประสานกับสวนราชการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการสาธารณภัย

ทุกข้ันตอนหากในกรณีไมสามารถควบคุมสถานการณสาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลําพัง ใหขอรับ

การสนับสนุนจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ติดตอหรอืใกลเคียง และหรอืกอง

อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ โดยมีผูอํานวยการทองถิ่น เปนผูควบคุมและสั่งการ 
 

 

 

 ภาวะปกติ              ภาวะฉุกเฉิน 

             (ไมเกดิสาธารณภัย)               (เม่ือเกดิหรอืคาดวาจะเกดิสาธารณภัย) 

 

 

 

 

 

 

 

            แผนภาพที่ 2-3 : องคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

2.7 การปฏบิัตริวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

                2.7.1 การปฏิบัตริวมกับอําเภอและจังหวัด 

      (1)  จัดเจาหนาที่ประสานอําเภอและจังหวัด ในชวงระยะขณะเกดิภัย พรอมทัง้รายงาน 

สถานการณสาธารณภัยที่เกดิข้ึนตามขอเท็จจรงิเปนระยะ  ๆ

(2) กรณีสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรงใหประสานขอกําลังสนับสนุนจาก    

ผูอํานวยการทองถิ่น 

นายนยิม  ดเิรกศลิป 

(นายกองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา) 

 

จัดต้ัง 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉนิ 

องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

ผูอํานวยการทองถิ่น 

นายนยิม  ดเิรกศลิป 

(นายกองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา) 

การจัดการสาธารณภัยระดับ 1 
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กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ/จังหวัด ตามลําดับ 

         2.7.2 การปฏิบัตริวมกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ขางเคยีง 

(1) เม่ือเกดิสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นที่ของตําบลภูแลนคา และสาธารณภัยมีความรุนแรงขยายเปนวงกวาง 

ใหผูอํานวยการทองถิ่น อบต.ภูแลนคา รายงานผูอํานวยการอําเภอ พรอมทั้งประสานกองอํานวยการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตลาดแรง และอบต.ชีบน ใหสนับสนุน  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่เกดิข้ึน 

(2) เม่ือเกดิสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นที่ของ เทศบาลตลาดแรง และ อบต.ชีบน ให 

ผูอํานวยการทองถิ่น อบต.ภูแลนคา ใหการสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกดิข้ึน เพื่อเปนการ 

บูรณาการและการประสานการปฏิบัตงิานรวมกัน 

2.7.3 การปฏบิัตริวมกับหนวยทหารในพ้ืนท่ี 

ในการปฏิบัตกิารปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมระหวางพลเรอืนกับทหารนั้น  จะตองมี 

การประสานงานกันอยางใกลชิด เพื่อเปนการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอํานวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย อบต.ภูแลนคา และศูนยปฏิบัตกิารฉกุเฉนิทองถิ่น อบต.ภูแลนคา กับ (ระบุหนวยงานทหาร

ในพื้นที่) ทั้งนี้ ฝายทหารอาจพิจารณาจัดตั้งศูนยประสานงานหรอืศูนยปฏิบัตงิานรวมระหวางพลเรอืนกับ

ทหาร ข้ึนอยูกับระดับของหนวยและสถานการณสาธารณภัยนัน้ๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติสอดคลองกับแผนการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 

2558และขอตกลงวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหวางผูอํานวยการจังหวัดกับหนวยงานทหาร

ในพื้นที่ ทัง้นี้รายละเอียดการแบงมอบพื้นที่ในการชวยเหลอื ผูประสบภัยพิบัตขิองหนวยทหารปรากฏตาม

ภาคผนวก ฑ 

2.7.4 การปฏิบัตริวมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ภูแลนคา เปนศูนยกลางในการประสาน 

การปฏิบัตใินเขตรับผิดชอบตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อใหสามารถตดิตอประสานงาน สั่งการ รายงาน  การปฏิบัต ิ

และสถานการณระหวางทุกหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางตอเนื่อง รวดเร็ว และเช่ือถอืได โดยมีแนวทางปฏิบัติ 

ดังนี้ 

(1) จัดเจาหนาที่ประสานงานกับศูนยปฏิบัติการฉุกเฉนิ อบต.ภูแลนคา (กรณเีกดิสาธารณภัย) เพื่อ 

รวมปฏิบัตกิารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการชวยเหลอืสงเคราะหผูประสบภัย ใหเปนไปอยางมี

เอกภาพ 

(2) จัดทําแผนประสานงานกับองคการสาธารณกุศล และใหองคการสาธารณกุศลในจังหวัดจัด 

เจาหนาที่ประสานงานกับ อบต.ภูแลนคา ตลอด 24 ช่ัวโมง พรอมอุปกรณและบุคลากรที่สามารถปฏิบัติ

ภารกจิได 

(3) อบต.ภูแลนคา และโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพประจําตําบล รวมกบัองคการ  สาธารณกุศล 
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จัดทําแนวทางปฏิบัตใินการสนับสนุนทรัพยากร เจาหนาที่ อุปกรณ และเครื่องมือ เพื่อการปฏิบัตงิานของ

องคกรปฏิบัตใินการจัดการสาธารณภัยแตละระดับ 

(4) กรณีที่เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน ถาองคการสาธารณกุศลไปถงึพื้นที่ประสบภัยกอน 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ใหกั้นเขตพื้นที่อันตรายและกันไมใหผูที่ไมเกี่ยวของเขาไปยังพื้นที่อันตราย พรอมทัง้  

แจงหนวยงานหรอืเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยทันที เพื่อดําเนนิการควบคุมสถานการณสาธารณภัย 

(5) กรณีที่ไดรับการประสานจาก อบต.ภูแลนคา หรอืหนวยงานที่รับผิดชอบ เชน ตํารวจ เทศบาล  

เปนตนใหองคการสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และใหรายงานตัว ที่ศูนยปฏิบัติการ

ฉุกเฉนิ อบต.ภูแลนคา หรอืผูอํานวยการทองถิ่น เพื่อรับมอบหมายภารกจิในการปฏิบัตกิาร 

(6) กรณหีลังเกดิสาธารณภัย ใหองคการสาธารณกุศล องคกรเอกชน ชวยเหลอื     เจาหนาที่ 

หรอืหนวยงานที่เกี่ยวของในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ และพื้นที่รองรับการอพยพ ประสาน

หนวยแพทยและพยาบาล อีกทัง้ใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนแกผูประสบสาธารณภัย พรอมทัง้ลําเลยีง

ผูไดรับบาดเจ็บสงโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพประจําตําบล รวมทั้งอพยพชวยเหลอืผูประสบสาธารณภัยไปยัง

ที่ปลอดภัยหรอืพื้นที่รองรับการอพยพ 

ตารางที่ 2-2 : รายนามภาคประชาสังคม และองคการสาธารณกุศลในพื้นที่ อบต.ภูแลนคา 
 

ลําดับที ่
รายนามภาคประชาสังคม 

และองคการสาธารณกุศล 
โทรศัพท/โทรสาร รายช่ือผูประสานงาน 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

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

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

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

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

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

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

..................................................... 
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 บทท่ี 3 

การปฏิบัตกิอนเกดิภัย 

   3.1 การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ภูแลนคา ฉบับนี้  มุงดําเนินงาน

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แหงชาต ิพ.ศ. 2558 ใหบรรลุผลสําเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเปาหมายสําคัญในการลดความเสี่ยงจากสาธารณ

ภัย เพื่อสรางความเช่ือม่ัน ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่ ตามแนวทางในการ

ดําเนนิงานดานการปองกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรยีมความพรอม ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรการมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เปนการลดโอกาสที่จะไดรับ

ผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ โดยการวิเคราะหและการบริหารจัดการปจจัยที่เปนสาเหตุ

และผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อกําหนดนโยบาย มาตรการ หรอืกจิกรรมตางๆ ใหสามารถลดความลอแหลม 

ลดปจจัยที่ทําใหเกิดความเปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมใหเขมแข็งในการจัดการ

ปญหา โดยมีเปาหมายในการลดความเสี่ยงที่มีอยูในชุมชนและสังคมในปจจุบัน รวมถงึปองกันความเสยีหาย   ที่

อาจเกดิข้ึนในอนาคต 

3.2 การประเมนิความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  3.2.1 นยิามความเสี่ยง 

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถงึ โอกาสที่สาธารณภัย ทําใหเกดิความ 

สูญเสยีตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน ความเปนอยู และภาคบริการตางๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ หวงเวลาใด

เวลาหนึ่งในอนาคต ซ่ึงสามารถแทนดวยสมการแสดงความสัมพันธของปจจัยที่เกี่ยวของกับ ความเสี่ยง 

ไดแก ภัย ความลอแหลม ความเปราะบาง และศักยภาพ ดังนี้ 
 

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

      ศักยภาพ (Capacity) 
 

การว ิเคราะหความเสี ่ยง,  การประ เมินความเสี ่ยง  (Risk Assessment)  หมายถ ึง 

กระบวนการกําหนดลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะหภัยที่เกิดข้ึนและประเมิน

สภาวะการเปดรับตอความเสี่ยง (exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)   ใน

การรับมือของชุมชนที่อาจเปนอันตรายตอชีวติและทรัพยสิน การดํารงชีวติและสิ่งแวดลอม เปนการวเิคราะห
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ความนาจะเปนในการเกดิผลกระทบจากภัยในพื้นที่หนึ่ง ๆ มีประโยชนในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยง

อยางมีระบบ 

ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษยที่อาจนํามาซ่ึง

ความสูญเสยีตอชีวติ ทรัพยสนิ ตลอดจนทําใหเกดิผลกระทบทางเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดลอม 

ความลอแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผูคน อาคารบานเรือน ทรัพยสิน ระบบตางๆ หรือ

องคประกอบใดๆ มีที่ตัง้อยูในพื้นที่เสี่ยงและอาจไดรับความเสยีหาย 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ทําใหชุมชนหรือสังคมขา

ความสามารถในการปกปองตนเอง ทําใหไมสามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไมสามารถฟนฟูไดอยาง

รวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปจจัยเหลานี้มีอยูในชุมชนหรือสังคมมานานกอนเกิดสา

ธารณภัย และอาจเปนปจจัยที่ทําใหผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากข้ึน 

ศักยภาพ (Capacity)  หมายถึง  ความสามารถที่จะกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง  หรือ

ความสามารถที่อาจจะพัฒนาตอไปใหเปนประโยชนมากข้ึน 

3.2.2 ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบดวย 7 ข้ันตอน ไดแก    

ข้ันที่ 1 การทําความเขาใจเหตุการณปจจุบัน ประเมินความเสี่ยง และพิจารณาถงึขอมูลในอดตี  

ข้ันที่ 2 การประเมินภัย  

ข้ันที่ 3 การประเมินความลอแหลม  

ข้ันที่ 4 การวเิคราะหความเปราะบางและศักยภาพ  

ข้ันที่ 5 การวเิคราะหผลกระทบและระดับความเสี่ยง  

ข้ันที่ 6 การจัดทําขอมูลความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยง  

ข้ันที่ 7 การพัฒนาหรอืปรับปรุงยุทธศาสตรและแผนปฏิบัตกิารในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ภูแลนคา จัดทมีประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

เพื่อเขาสํารวจพื้นที่และจัดเก็บขอมูลขอเท็จจริงจากเหตุการณสาธารณภัย และเปนขอมูลในการวิเคราะห

และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน เพื่อประกอบการตัดสินใจสั่งการในการรับมือ

สถานการณภัยที่อาจจะเกดิข้ึน ไดแก  

(1) การกําจัดความเสี่ยง (การปองกันหรอืหลกีเลี่ยง)  

(2) การแกไขปญหาความเปราะบางและความลอแหลม (การลดผลกระทบ)   

(3) การเตรยีมความพรอมรับมือสาธารณภัย และ  

(4) การถายโอนหรอืแบงปนความเสี่ยง 

ทัง้นี้ ตัวอยางของทางเลอืกในการจัดการความเสี่ยงตามกลยุทธขางตน ในกรณีแผนดินไหว พายุโซนรอน 

และอุทกภัย แสดงในตารางที่ 3-1 

ตารางที่ 3-1 : ประเภททางเลอืกในการจัดการความเสี่ยง กรณแีผนดนิไหว พายุโซนรอนและอุทกภัย 

ประเภทของภัย ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ 
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การปองกัน/หลีกเล่ียง การลดผลกระทบ การเตรยีมความพรอม การถายโอนหรือแบงปนความเส่ียง 

 

แผนดนิไหว 

 

ยายสิ่งกอสรางและ

โครงสรางที่เปราะ 

บางทัง้หมดจาก

บรเิวณพื้นที่เสี่ยงสูง 

ซึ่งจะไดรับผล กระทบ

จากแรงสั่น และ

บรเิวณเสี่ยงตอทราย

เดอืดหรอืทรายเหลว 

ใชวัสดุและวธิกีาร

กอสรางที่ทนตอ

แผนดนิไหว ออก

กฎหมายควบคุม

สิ่งกอสราง การ

ซอมแซมและเสรมิ

ความแข็งแรงอาคาร 

การวางแผนการใช

ที่ดนิโดยคํานงึถงึ   

ความเสี่ยง 

การวางแผนเฉพาะ

กจิฉกุเฉนิ  ซึ่ง

ครอบคลุมทัง้บรเิวณ

การเฝาระวัง

แผนดนิไหวการซอม

รับมือแผนดนิไหว 

การจัดเตรยีมสิ่งของ

ยังชพีและสิ่งของ

สํารองจาย การฝก

ทมีคนหาและ

ชวยเหลอืการให

ความรูแกประชาชน 

ประกันความเสี่ยงจากแผนดนิไหว 

การรวมกลุม   ความเสี่ยง เงนิทุน

สําหรับซอมสราง และกองทุน     

ออมทรัพยชุมชนสําหรับการซอม

สรางและฟนสภาพ 

พายุโซนรอน 

และอุทกภัย 

 

ยายชุมชนที่สุมเสี่ยง

ออกหางจากชายฝง

และเสนทางพายุ 

รวมถงึบรเิวณพื้นที่ต่ํา

ซึ่งเสี่ยงตออุทกภัย 

กอสรางแนวกําบัง

ลมหรอืใชพื้นที่  ทาง

ธรรมชาต ิ    ในการ

ลดแรงลม กอสราง

คันดนิหรอืเขื่อนหรอื

กําแพงคลื่น และ

อ่ืนๆ เปนแนวกัน้น้ํา        

ยกอาคารใหบรเิวณ

เสี่ยงตอน้ําทวม   อยู

เหนอืระดับน้ํา  ที่

คาดการณไว ใชแนว

กําบังธรรมชาต ิเชน 

ปาชายเลน วางแผน

ที่ดนิ เปนตน 

การเฝาระวัง     การ

พยากรณ    การ

เตอืนภัยลวงหนา

สําหรับพายุไตฝุน        

การเตอืนภัยน้ําทวม

ลวงหนา         การ

จัดการและ การ

วางแผนอพยพ การ

จัดเตรยีมสิ่งของยัง

ชพี     การหาที่หลบ

พายุไตฝุนและ

กําหนดศูนยอพยพ

ฉุกเฉนิ 

ประกันความเสี่ยงอุทกภัย ประกัน

ผลผลติจากภัยพบิัต ิเงนิทุนเพื่อ

การซอมซอมสราง หรอืกองทุน

ออมทรัพยของชุมชนสําหรับการ

ซอมสรางโครงการรับซื้อบานใน

พื้นที่น้ําทวมถงึ 

 

  

 รายละเอียดเรื่องการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยสามารถศกึษาเพ่ิมเตมิไดที่ 

www.disaster.go.th./หนวยงานภายใน/กองนโยบายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ดาวนโหลด/สวนนโยบายภัยธรรมชาติ 

3.3 พ้ืนท่ีเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปจจัยท่ีทําใหเกดิความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  เม่ือมีการวเิคราะหความเสี่ยง หรอืการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแลวจะทําใหทราบถงึพื้นที่

เสี่ยงภัยและปจจัยที่ทําใหเกดิความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซ่ึงจะทําใหสามารถกําหนดแนวทางในการลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัยไดตรงกับความเสี่ยงที่เกดิข้ึน นําไปสูการลดความเสี่ยงอยางยั่งยนื ที่หมูบาน/ชุมชนมีวิธกีาร    

รูรับ ปรับตัวในการรับมือกับสถานการณสาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึน เชน การกําหนดกิจกรรม โครงการหรือ

แผนงานที่กําหนดจากผลการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงของพื้นที่หนึ่งๆ เพื่อลดโอกาสในการไดรับ
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ผลกระทบ  จากสาธารณภัยที่สามารถคาดการณไดในปจจุบันและเพื่อปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงเพ่ิมมาก

ข้ึนในอนาคต อบต.ภูแลนคา รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตตําบลภูแลนคา ซ่ึงมี

หมูบานที่เปนพื้นที่เสี่ยงภัย และปจจัยที่เปนสาเหตุทําใหเกดิความเสี่ยงจากภัยตางๆ ดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 3-2 : ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุที่ทําใหเกดิความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ ตําบลภูแลนคา 

ประเภทของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย ปจจัย/สาเหตุ ที่ทําใหเกดิ

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 

การลดความเสี่ยง 

จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงต่ํา 

อุทกภัย - หมูที ่2,3,6 1,4,5,7,8 เกดิจากน้ําในแมน้ําชเีออลนตลิ่ง 

 

 

ดําเนินการสรางฝาย

และขุดลอกลําหวย

ตางๆ 

ภัยแลง หมูที ่5 หมูที ่7,8 หมูที ่

1,2,3,4,6 

แหลงน้ํานอยและระบบประปา

ไมทั่วถงึ 

ติดตั้งประปาหมูบาน

ใหทั่วถงึ 

วาตภัย - ทัง้ 8 หมู -   

 

อัคคีภัย - - 8 หมู อุปกรณไฟฟาชํารุด  

 

สารเคมีและวัตถุ

อันตราย 

- - ทัง้ 8 

หมูบาน 

ประชาชนไมทราบถึงโทษและ

พิษเกี่ยวกับสารเคมี 

 

 

 

การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

( ใหดําเนนิการในบรบิทของสภาพพื้นที่และสภาวะแวดลอมในทองถิ่น/ชุมชน ) 

ประเภทของ

ภัย 

ระดับความเส่ียงภัย 

ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทําใหเกิด       

ความเส่ียงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 

การลดความเส่ียง 

จากสาธารณภัย 

 

เส่ียง

สูง 

เส่ียง        

ปานกลาง 
เส่ียงตํ่า 

อุทกภัย 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

หมูที ่2,3,6 

 

 

 

 

 

 

 

1,4,5,7,8 - เปนพื้นที่ราบเชงิเขา มีแมน้ําชไีหล

ผานพื้นที่เสี่ยงบางจุดไมมีพนังหรือ

เขื่อนกัน้ตลิ่ง  

- ประชาชนสวนใหญปลูกบานพัก

อาศัยตดิรมิแมน้ํา  

- ขาดระบบเตอืนภัยที่มีประสทิธภิาพ  

 

 

- ขุดลอกแหลงน้ําเปนประจํา

ทุกป 

- ชุมชน/หมูบาน มีการฝกการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปนประจํา 

- สนับสนุนเครื่องมือใหมี

มาตรฐานไดอยางเพียงพอและ

รวดเร็ว 

ภัยแลง    - พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ทางเกษตร 

เกษตรกรจึงมีความตองการใชน้ํา   

ในปรมิาณมากและตอเนื่องทัง้ป  

- มีเขื่อนหรอืแหลงน้ําและ

ระบบชลประทาน  ที่ดี 

- ขุดลอกแหลงน้ําเดมิเพื่อกัก
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ประเภทของ

ภัย 

ระดับความเส่ียงภัย 

ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทําใหเกิด       

ความเส่ียงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 

การลดความเส่ียง 

จากสาธารณภัย 

 

เส่ียง

สูง 

เส่ียง        

ปานกลาง 
เส่ียงตํ่า 

- แหลงกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร  

รวมทัง้แมน้ําลําคลองตื้นเขนิ 

โดยเฉพาะ - มีการบุกรุกทําลายปา

ไม           

เก็บน้ําไวใชใน ฤดูแลง 

- มีการรณรงคในการอนุรักษ

ทรัพยากร ธรรมชาตแิละขยาย

พื้นที่ปา เชน  การปลูกปา 

วาตภัย    - ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปอยู

ภายใตอิทธพิลของลมมรสุม 

โดยเฉพาะ 

- บุคลกรที่มีความรูดานสาธารณภัย

ไมเพยีงพอ  

- อาคารบานเรือนและ

สภาพแวดลอมขาดการบํารุงดูแล

รักษาใหเกดิความปลอดภัย  

- ตดิตามสภาพภูมิอากาศ

โดยเฉพาะ ชวงฤดูมรสุม 

- จัดหลักสูตรอบรมบุคลากรที่

เปนกลุม เปาหมายใหครบถวน 

- มีการปรับปรุงและซอมแซม

สิ่งปลูกสรางตางๆ ใหมีสภาพ

ม่ันคงแข็งแรง สามารถทนตอ

ลมพายุได 

อัคคีภัย    - ประชาชนขาดความตระหนัก ใน

การดูแลความปลอดภัยเรื่องการใช

ไฟฟา  

- ประชาชนไมทราบถึ งแนวทาง

ปฏิบัตทิี่ถูกตองเม่ือเกดิอัคคีภัยขึ้น  

- มีการอบรมใหความรูความ

เขาใจในเรื่องอัคคีภัย 

- มีการฝกการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยดาน

อัคคีภัยเปนประจําทุกป และให

ความรูเกี่ยวกับอัคคีภัยแก

ประชาชน 

สารเคมี

และวัตถุ

อันตราย 

 

   - มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสารเคมี

ในการประกอบการอยูในพื้นที่  

- มีแผนปฏิบัติการปองกันและ

แกไขปญหาภัยจากสารเคมีและ

วัตถุอันตรายของ อปท. 

- มีการฝกการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยเพื่อปองกัน

และแกไขปญหาสารเคมีและ

วัตถุอันตราย 

 
 

หมายเหตุ : ตัวอยางตารางมาตรฐานในการประเมินคาความเสี่ยง (สูง/ปานกลาง/ต่ํา) ตามภาคผนวก ญ 

   3.4  แนวทางปฏบิัตใินการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

    3.4.1 การปองกันและลดผลกระทบ 
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 เนื่องจาก ตําบลภูแลนคา มีพื้นที่เปนที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุม สาธารณภัยที่สงผลกระทบ ไดแก ภัยจาก 

อัคคีภัย วาตภัย และอุทกภัย  เปนตน ตามที่วเิคราะหความเสี่ยงไวในบทที่ ) จึงใหความสําคัญกับแนวทางการ

ดําเนนิงาน ดังนี้ 

   (1) ดานโครงสราง 

 อบต.ภูแลนคา  ไดพิจารณาโครงสรางที่สอดคลองกับสภาพพื้นที่เสี่ยงภัยแลว    และไดจัดสราง ฝายน้ํา

ลน   ขุดลอกตามลําหวยตางๆ ซอมแซมเสนทางคมนาคม ทําปายสัญญาณ ฯลฯ ข้ึน เพื่อใชในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 

   (2)ดานไมใชโครงสราง 

 การปองกันโดยไมใชโครงสราง เปนการใชนโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและกิจกรรมตางๆ เพื่อลด

ความเสี่ยง โดย องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา ไดมีการดําเนนิการ ดังนี้ 

 (2.1) ดานการบังคับใชกฎหมายและการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ กับหนวยงานภาครัฐในการ

ปองกันไมใหเกดิอัคคีภัย เชน การใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกประชาชนเกี่ยวกับ สาธารณภัยตางๆ ที่เกิดจาก

การกระทําของประชาชนเอง เชน การเผาตอซังขาว การเผาใบออย เปนตน 

 (2.2) วเิคราะหและจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยใหเหมาะสมกับพื้นที่ พรอมทัง้จัดเก็บขอมูลสถติภัิย และหาปจจัย

ที่ทําใหเกดิความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อเปนฐานขอมูลในการหาแนวทาง  การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

อยางเปนระบบ มุงสูการแกไขปญหาอยางยั่งยนื 

3.4.2 การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัย 

การเตรยีมความพรอมเปนการดําเนนิการที่เนนชวงกอนเกดิภัยเพื่อใหประชาชนหรอืชุมชน และ 

หนวยงานที่เกี่ยวของมีองคความรู ขีดความสามารถ และทักษะตางๆ พรอมที่จะรับมือกับสาธารณภัย  มีการ

ดําเนนิงาน ประกอบดวย 

(1) การจัดการความเสีย่งจากภัยพิบัตโิดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (CBDRM) 

เปนการเสรมิสรางศักยภาพโดยเนนการอาศัยชุมชน/หมูบานเปนศูนยกลาง     ในการปองกัน  

แกไข บรรเทา และฟนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผน 

ตัดสนิใจ กําหนดแนวทางการแกปญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อลดความเสี่ยงภัยของ

ชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถใหคนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยไดดวยตนเองในระดับหนึ่ง 

กอนที่หนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือ รวมทั้งเปนการสรางภาคีเครือขายภาคประชาชน  ใน

รูปแบบอาสาสมัครเพื่อชวยเหลอืงานเจาหนาที่ในข้ันตอนการเตรยีมความพรอม 

(2) การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

เปนเครื่องมือและกิจกรรมในการสรางความพรอมและเพ่ิมศักยภาพของหนวยงานและบุคลากร 

รวมทัง้เปนการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความรวมมือ ทําใหทราบจุดบกพรองและชองวาง

ในการปฏิบัตงิานในภาวะฉุกเฉนิ เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแผนปฏิบัตกิารในการปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยของ อบต.ภูแลนคา และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน  ทัง้นี้ การฝกการปองกัน
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และบรรเทาสาธารณภัยใหหมายรวมถึงการฝก การซักซอม และการฝกปฏิบัติตามความเหมาะสมและ

ความจําเปนของแตละหนวยงานในทุกระดับ โดยกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จะมีการ

ประสานและสั่งการอํานวยการใหชุมชน/หมูบาน ดําเนินการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบ

บูรณาการอยางสมํ่าเสมอ 

(3) การเฝาระวังและประเมนิสถานการณ 

(3.1) จัดชุดเฝาระวังและตดิตามสถานการณ เพื่อทําหนาที่เฝาระวังและติดตามสถานการณขอมูล

ความเคลื่อนไหวของเหตุการณสาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึนตลอด 24 ช่ัวโมง พรอมทัง้ประสานการปฏิบัตกิับ

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขางเคียง 

(3.2) ตดิตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณธรรมชาต ิขอมูลสถานการณ และการแจงขาว 

การเตอืนภัยจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนอืข้ึนไป และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เชน กรมอุตุนยิมวทิยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กรมอุทกศาสตร    กรมปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย ฯลฯ รวมทัง้สื่อตางๆ เพื่อรวบรวมขอมูล วเิคราะห เฝาระวัง ประเมินแนวโนมการเกดิภัย 

(3.3) จัดทมีประชาสัมพันธ เพื่อใหขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบ     ถงึระยะเวลา ภาวะที่จะ

คุกคาม (อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน) เปนระยะๆ เพื่อปองกันความตื่นตระหนกและความสับสนใน

เหตุการณที่จะเกดิข้ึน และใหความสําคัญกับผูที่ตองชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ เชน ผูพิการ    ทั้งนี้ ความถี่

ของการแจงขาวเตอืนภัยข้ึนอยูกับแนวโนมการเกดิภัย 

(3.4) จัดใหมีอาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังและติดตามสถานการณปฏิบัติงานตลอด 24 

ช่ัวโมง และแจงขาว เตอืนภัยระดับชุมชน ทําหนาที่ตดิตาม เฝาระวังปรากฏการณธรรมชาตทิี่มีแนวโนม 

การเกดิภัย แจงขาว เตือนภัยแกชุมชน และรายงานสถานการณใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย อบต.ภูแลนคา โดยใชระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจงเตอืนภัยของชุมชน 

การตดิตามขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณที่อาจสงผลใหเกดิสาธารณภัย รวมทัง้ทําหนาที่เฝา

ระวัง ใหขอมูลขาวสารแกประชาชน โดยกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุช่ือ อปท.) 

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร วเิคราะห และประเมินสถานการณจากขอมูลขาวสารที่ไดรับ     และตรวจสอบ

ขอเท็จจรงิของขอมูล เพื่อตัดสนิใจในการเตรยีมรับมือกับสาธารณภัย 

 รายงานสถานการณภัยและผลการปฏิบัตใิหกองอํานวยการปองกันและบรรเทา สาธารณภัยอําเภอและ

จังหวัดทราบเปนระยะๆ เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัตริวมกัน 

   (4) การเตรียมการอพยพ 

 กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  อบต.ภูแลนคา  มีแนวทางปฏิบัติสําหรับเตรียมการ

อพยพ ดังนี้ 

 (4.1) จัดทําแผนอพยพหลักผูประสบภัย แผนอพยพหลักสวนราชการ โดยมีสาระสําคัญประกอบดวย 

จํานวนผูอพยพ บัญชีสวนราชการ สิ่งอํานวยความสะดวกในการอพยพ การกําหนดเขตพื้นที่รองรับการอพยพ

ใหอยูในพื้นที่ที่เหมาะสม การกําหนดเจาหนาที่หรือผูรับผิดชอบการอพยพไวใหชัดเจน การกําหนดเสนทาง
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อพยพหลักและเสนทางอพยพสํารองสําหรับแตละประเภทภัย รวมทั้งการสํารวจและการจัดเตรียมพาหนะ 

น้ํามันเช้ือเพลงิ แหลงพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ 

  (4.2) วางมาตรการการอพยพ  

  (5) การเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพิงช่ัวคราว 

 กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ภูแลนคา  มีแนวทางปฏิบัตสิําหรับเตรยีมการจัดตัง้

ศูนยพักพิงช่ัวคราว ดังนี้ 

  (5.1) คัดเลอืกและจัดหาสถานที่ตัง้ศูนยพักพิงช่ัวคราว 

 (5.2) จัดการภายในศูนยพักพิงช่ัวคราว โดยกําหนดผูรับผิดชอบภายในศูนยพักพิงช่ัวคราว คือ ผูจัดการ

ศูนยพักพิงช่ัวคราว ไดแก ผูนําชุมชน กรณโีรงเรยีนเปนศูนยพักพิงอาจเปนผูอํานวยการโรงเรยีน 

  (5.3) ปจจัยความจําเปนข้ันต่ําของศูนยพักพิงช่ัวคราวอ่ืนๆ 

  (5.4) ใหมีการบรหิารจัดการขอมูลผูอพยพ โดยมีการเก็บบันทกึขอมูลที่จําเปน 

  (6) การจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัย 

 กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุช่ือ อปท.) จะจัดทําโครงการจัดตัง้ศูนยการเรยีนรูสา

ธารณภัยประจําศูนยเตรียมพรอมปองกันภัยประจําชุมชน/หมูบาน ที่มีความพรอมเปนลําดับแรกกอน โดยมี

วัตถุประสงคในการจัดตัง้ศูนยการเรยีนรูสาธารณภัย ดังนี้ 

  (6.1) เพื่อใหประชาชน/ชุมชนไดเรยีนรูสาธารณภัยตาง  ๆธรรมชาตแิละลักษณะของภัย  

 (6.2) เพื่อใหประชาชนทราบถงึข้ันตอนและวธิกีารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อลดผลกระทบและ

ความสูญเสยีชีวติที่อาจเกดิข้ึน 

  (6.3) เพื่อเพ่ิมทักษะใหประชาชนชวยเหลอืตนเอง สามารถรักษาชีวติรอดได  เม่ือเกดิสาธารณภัย 

  (7) แผนการบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 

 แผนการบรหิารความตอเนื่อง เปนแผนปฏิบัตงิานในสภาวะวกิฤตฉุกเฉิน  ในสถานการณเม่ือเกดิภัยตางๆ 

เชน ภัยที่เกดิจากธรรมชาต ิอุบัตเิหตุ หรอืการมุงรายตอองคกร ฯลฯ ซ่ึงจากสภาวะวกิฤตหรอืเหตุการณฉุกเฉนิ

ดังกลาวสงผลใหหนวยงานหรือองคกรตองหยุดชะงักการดําเนินงานหรือ   ไมสามารถใหบริการประชาชนได

อยางตอเนื่อง ดังนั้น หนวยงานสวนราชการหรือองคกรตาง ๆ จึงตองจัดทําแผนการบริหารความตอเนื่อง 

(Business Continuity Plan : BCP) ข้ึน เพื่อเปนแผนรองรับการดําเนินภารกิจของหนวยงานหรือองคกรในชวง

สภาวะวกิฤตหรอืเหตุการณฉุกเฉนิ เพื่อใหบรกิารประชาชนไดอยางตอเนื่อง เชนเดยีวกับในชวงภาวะปกติ หาก

หนวยงานหรอืองคกรไมจัดทําแผนการบริหารความตอเนื่องรองรับไวตั้งแตในภาวะปกติอาจสงผลกระทบตอ

หนวยงานหรอืองคกรในดานตางๆ เชน ดานเศรษฐกจิ การเงนิ การใหบรกิาร สังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม ตลอดจน

ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เปนตน การจัดทําแผนการบริหารความตอเนื่องจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยให

สามารถรับมือกับเหตุการณฉุกเฉินและใหบรกิารไดเม่ือเกดิภัยข้ันวกิฤต           เพื่อดําเนินงานและใหบริการ

ตามปกตติามระดับการใหบริการที่กําหนดไวซ่ึงจะชวยใหสามารถลดระดับ    ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดข้ึน

ตอหนวยงานหรอืองคกรได แผนการบรหิารความตอเนื่องควรมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
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  (1) วัตถุประสงคของแผนการบรหิารความตอเนื่อง 

  (2) ขอบเขตสถานการณความเสี่ยงภัย เชน แผนรับมือสถานการณภัยจากอุทกภัย/อัคคีภัย/ภัยแลง  

  (๓) กําหนดสถานที่ปฏิบัตงิานสํารอง 

  (๔) กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติ 

 - บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน เชน ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล ทีมกูชีพกูภัย ทีม

ประสานงานและสนับสนุน ทมีรักษาความสงบเรยีบรอย ฯลฯ 

  - ระดับความรุนแรงของสถานการณและข้ันตอนการปฏิบัตงิานฉุกเฉนิ 

  - การอพยพทรัพยากรที่จําเปนและเหมาะสมตอสถานการณ 

  - ข้ันตอนการฟนฟูหนวยงานหลังผานพนวกิฤต 

      ฯลฯ 

  3.4.3 แนวทางปฏบิัตใินการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน 

 ชุมชนมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการเตรียมความพรอมและลดความเสี่ยงจาก สาธารณภัย 

เนื่องจากชุมชนตองอาศัยอยูในพื้นที่ของตนซ่ึงมีความเสี่ยง หากชุมชนไดรับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมีภูมิ

ปญญาทองถิ่นในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ก็สามารถทําใหชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณ

ภัยหรอืฟนตัวจากสาธารณภัยที่เกดิข้ึนไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีแนวทางปฏิบัตใินการลดความเสี่ยง

สาธารณภัยของชุมชน ดังนี้ 

 (1) การทําความเขาใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใหสํารวจชุมชนเพื่อวิเคราะหความเสี่ยง

และศักยภาพ รวมทัง้กลุมเปราะบางของชุมชน แลวนําขอมูลเหลานั้นมาจัดทําเปน  แผนลดความเสี่ยงภัยของ

ชุมชน 

  (2) ใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเตรยีมพรอมรับมือกับสาธารณภัย 

 (3) มีแผนในภาวะฉุกเฉนิเม่ือเกดิสาธารณภัยและแผนการฟนฟูชุมชนหลังจากเกดิสาธารณภัย โดยมีการ

ประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบในระดับทองถิ่น ระดับอําเภอ   และระดับจังหวัด เพื่อให

แผนมีการบูรณาการและตอบสนองความตองการชองชุมชนไดอยางแทจรงิ 

 (4) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เชน การสรางบานเรือนใหมีความเขมแข็งและอยูในพื้นที่

ปลอดภัย รวมทัง้มีการเตรยีมพรอมในครอบครัวหากตองอพยพออกจากที่พักอาศัยเดมิ 

  (5) จัดการฝกอบรมสมาชิกชุมชนอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเปราะบางเพื่อใหมีศักยภาพมากข้ึน 

 (6) สราง ซอมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนใหชวยลดความรุนแรงจากสาธารณภัย เชน 

ชุมชนที่โดนน้ําทวมบอยอาจมีการสรางฝายชะลอน้ําหรอืทําพื้นที่แกมลงิเพื่อพักน้ํา เปนตน 

  (7) เตรยีมสิ่งของยังชีพที่จําเปนกอนที่จะเกดิสาธารณภัย 

     3.5 การแจงเตอืนภัย 

การแจงเตือนภัยเปนการแจงเตอืนภัยลวงหนาแกผูที่คาดวาจะไดรับผลกระทบในพื้นทีเ่สี่ยงภัยให

เฝาระวังและเตรียมพรอมรับสถานการณอพยพเคลื่อนยายไปสูที่ปลอดภัยได โดยกองอํานวยการปองกัน 
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และบรรเทาสาธารณภัย อบต.ภูแลนคา แจงเตอืนภัยไปยังชุมชน/หมูบานในพื้นที่ที่คาดวาจะเกิดภัย เพื่อสง

ขอมูลแจงเตอืนภัยที่ถูกตองรวดเร็วไปยังประชาชน 

3.5.1 การแจงเตอืนลวงหนา 

 เปนการแจงขอมูลขาวสารที่บงช้ีวามีแนวโนมที่จะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงไปยัง

ชุมชน หมูบาน และประชาชน เพื่อใหตดิตามขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง ทัง้นี้  

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ภูแลนคา แจงเตือนภัยลวงหนากอนเกิดสาธารณภัย 

ไมต่ํากวา 120 ช่ัวโมง 

3.5.2 การแจงเตอืนภัย 

(1) เม่ือมีการยนืยันขอมูลวามีโอกาสเกดิสาธารณภัยข้ึนและประชาชนในพื้นที่อาจไดรบัผลกระทบ 

ใหแจงแนวทางปฏิบัติใหกับสวนราชการและประชาชนในพื้นที่ทราบ โดยใหมีการแจงเตือนภัยไมต่ํากวา 72  

ช่ัวโมงกอนเกดิภัย และใหมีขอมูลการแจงเตอืนภัย ดังนี้ 

(1.1) คาดการณระยะเวลา และบรเิวณพื้นที่ที่จะเกดิสาธารณภัย 

 (1.2) ผลกระทบที่อาจเกดิข้ึน และระยะเวลาหรอืความยาวนานของภัย 

 (1.3) แนวทางการปฏิบัตขิองสวนราชการ หนวยงาน และประชาชนในการปองกันตนเองใหปลอดภัยจากสา

ธารณภัยที่อาจจะเกดิข้ึน ทัง้นี้ ใหนําแนวทาง มาตรการ และข้ันตอนการปฏิบัตจิาก  กองอํานวยการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนอืข้ึนไปมาเปนแนวทางในการปฏิบัตดิวย 

(2) วธิกีารแจงเตอืนภัย 

(2.1) แจงเตอืนภัยผานผูนําชุมชน อาสาสมัครและเครอืขายเฝาระวังของชุมชน/หมูบาน 

(2.2) แจงเตอืนประชาชนโดยตรง โดยผานทางสถานโีทรทัศนทองถิ่น สถานวีทิยุกระจายเสยี 

ชุมชน วทิยุสมัครเลน โทรสาร โทรศัพทมือถอื หอกระจายขาว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน 

โทรโขง นกหวดี หรอืสัญญาณเสยีงที่กําหนดใหเปนสัญญาณเตอืนภัยประจําตําบลหรอืหมูบาน ฯลฯ 

3.5.3 ระดับและความหมายของสใีนการแจงเตอืนภัย 

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิพ.ศ. 2558 ไดกําหนดระดับของระบบการ 

เตอืนภัยไว ซ่ึง อบต.ภูแลนคา  ไดนําระดับสขีองการแจงเตอืนภัยไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับประเภทของ

สาธารณภัยในพื้นที่ ดังนี้ 

สแีดง หมายถงึ สถานการณอยูในภาวะอันตรายสูงสุด ใหอาศัยอยูแตในสถานที่ปลอดภัย

และปฏิบัตติามขอสั่งการ 

สสีม  หมายถงึ สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจาหนาที่กําลังควบคุม 

สถานการณใหอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัตติามแนวทางที่กําหนด 

สเีหลอืง หมายถงึ สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโนม ที่สถานการณจะ 

รุนแรงมากข้ึน ใหจัดเตรยีมความพรอมรับสถานการณ และปฏิบัตติามคําแนะนํา 
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สนี้ําเงนิ หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเฝาระวัง ใหติดตามขอมูลขาวสารอยางใกลชิด

ทุกๆ 24 ช่ัวโมง 

สเีขียว หมายถงึ สถานการณอยูในภาวะปกต ิใหตดิตามขอมูลขาวสารเปนประจํา 

3.5.4 กระบวนการแจงเตอืนภัย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       แผนภาพที่ ๓ – ๑ : กระบวนการแจงเตอืนภัย 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ภูแลนคา จัดชุดเฝาระวังและตดิตาม 

สถานการณ พรอมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด 24 ช่ัวโมง นับตั้งแตไดรับแจงการเตือนภัย  เพื่อเปนการ

ยนืยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัต ิดังนี้ 

   (1) จัดเจาหนาที่เฝาระวังและตดิตามสถานการณภัยตลอด 24 ช่ัวโมง และประสานกํานัน ผูใหญบาน 

ผูนําชุมชนหรอืผูนําหมูบาน รวมทัง้อาสาสมัครแจงเตอืนภัย เพื่อเตรยีมพรอมเฝาระวัง    และตดิตามสถานการณภัย

อยางตอเนื่อง และใหรายงานสถานการณการเกดิภัยมายังกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ภู

แลนคา ทางโทรศัพทหมายเลข 044-056580-81  วทิยุสื่อสาร ความถี่..-..MHz โทรศัพทสายดวนหมายเลข….  

    (2) รายงานสถานการณการเกิดภัยไปยังกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและ

จังหวัดทาง (ระบุหมายเลขโทรศัพท/โทรสาร..................) ตามแบบรายงานเหตุดวนสาธารณภัย และวิทยุสื่อสาร 

ความถี่................................MHz โทรศัพทสายดวนหมายเลข..................................................... 

 

 

 

 

เฝาระวัง        

ติดตาม    

        สถานการณ 

ชวีิตและ

ทรัพยสนิ

ของ

ประชาชน 

  การแจงเตือน

ลวงหนา 
    การแจงเตือน

ภัย 

   การรับมอื 

    และอพยพ 

• เฝาระวังสถานการณ 

  สาธารณภัย 

• เฝาระวังการ  

  เปล่ียนแปลงของสภาพ 

  อากาศ 

• เฝาระวังระดับนํ้าใน 

  เข่ือน การระบายนํ้า 

• เฝาระวังระดับนํ้าใน   

  แมนํ้า 

• ติดตามระดับนํ้าในคลอง  

• ติดตามระดับนํ้าทะเล 

• สงขอมูลเขาคลังขอมูล 

  และแลกเปล่ียนขอมูล 

• หนวยปฏบิัติเตรียม  

  ความพรอมเตรียม 

  ประชาชน 

 
 

• หนวยงานเฝาระวัง 

  วเิคราะหขอมูล 

• ประเมนิความเส่ียงภัย 

• สงผลวเิคราะหเขา 

  คลังขอมูล 

• คาดวามผีลกระทบให 

  ขอมูลแกประชาชนและ 

  หนวยปฏบิัติ 

• หนวยปฏบิัติแจงเตือน 

  ภัยลวงหนาคูขนาน 

• ใหกองอํานวยการ 

  ปองกันและบรรเทา 

  สาธารณภัย อปท.  

  จัดต้ังศูนยปฏบิัติการ   

  ฉุกเฉิน อปท. 

 

 
 

• คาดวาผลกระทบรุนแรง  

  Command Center  

  สงใหแจงเตือนภัย 

• แจงเตือนประชาชนผาน 

  สื่อและเครื่องมือ  

  อุปกรณสื่อสารตางๆ  

• แจงเตือนหนวยปฏิบัต ิ 

  หนวยปฏิบัตแิจงเตือน 

  คูขนาน 

• ประสานภาคเครือขาย  

  เตรยีมทรัพยากร 

• ตัง้ศูนยพักพิง 

• การแจงยกเลกิการแจง 

  เตอืนภัย 

 
 

• อพยพ 

• บรหิารจัดการ 

  ศูนยพักพงิ 

• การรายงาน

สถานการณ 

• การจัดการในภาวะ 

  ฉุกเฉินตามแผน

อพยพ 

• การสงผูอพยพกลับ 
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บทท่ี 4 

การปฏิบัตขิณะเกดิภัย 

4.1 การจัดตั้งศูนยปฏบิัตกิารฉุกเฉิน อบต.ภูแลนคา 

 เม่ือเกดิหรอืคาดวาจะเกดิสาธารณภัยข้ึน  ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. 

ภูแลนคา จัดตัง้ศูนยปฏบิัตกิารฉุกเฉินทองถิ่นข้ึน โดยมีผูอํานวยการทองถิ่นเปนผูควบคุมและสั่งการ เพื่อทําหนาที่

จัดการสาธารณภัยที่เกดิข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกต ิพรอมทั้งประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่

เกี่ยวของในพื้นที่รับผิดชอบ และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการสาธารณภัยทุกข้ันตอน หากใน

กรณไีมสามารถควบคุมสถานการณสาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลําพัง ใหขอรับ การสนับสนุนจากกอง

อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ทต.ตลาดแรง และ อบต.ชีบน และ/หรอื  

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 

 4.1.1 โครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ภูแลนคา  แบงออกเปน 3 สวน           

1) คณะที่ปรกึษา 1) ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ดังแสดงตามแผนภาพที่ 4-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 

ผูอํานวยการทองถิ่น 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ที่ปรกึษา/ผูเช่ียวชาญ 

ศูนยปฏิบัตกิารฉุกเฉิน อบต.ภูแลนคา 

สวนปฎิบัติ สวนสนับสนุน สวนอํานวยการ 

- งานคนหาและกูภัย 

- งานกูชีพ งานรักษาพยาบาล การแพทยและ

สาธารณสุข 

- งานรักษาความสงบเรียบรอย 

- งานการจราจร 

- งานผจญเพลงิ 

- งานโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน สะพาน  

- งานอุตสาหกรรม สารเคมี     วัตถุอันตราย 

และกัมมันตรังส ี

- งานสงกําลังบํารุง 

- งานการขนสง 

- งานอพยพ 

- งานบริหารจัดการผูเสยีชีวิต 

                   ฯลฯ 

- งานศูนยส่ังการ 

- งานขาวกรอง วเิคราะหขอมูลสารสนเทศ 

และการรายงาน 

- งานติดตามและประเมนิสถานการณ 

- งานพยากรณอากาศ การเฝาระวัง และ

การแจงเตือนภัย 

- งานประชาสัมพันธและตอบโตการขาว 

- งานรับเรื่องราวรองทุกข 

- งานระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

- งานแผนการปองกันและบรรเทา     

สาธารณภัย/แผนปฏบัิติการ/ แผนเผชญิ

เหตุของ อปท. 

- งานธุรการ 

                  

- งานสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
- งานเสบียง และจัดหาปจจัยส่ีท่ีจําเปน 
- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
- งานบรกิารสังคม 
- งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี 
- งานรับบรจิาค 
- งานพลังงาน เชน นํ้ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
- งานบรหิารจัดการศูนยพักพงิชั่วคราว 
- งานฟนฟูพื้นท่ีประสบภัย 
- งานฟนฟทูรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 
- งานการฟนฟูและงานชุมชน 

ฯลฯ 
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แผนภาพที่ 4-1 : โครงสรางศูนยปฏิบัตกิารฉุกเฉิน อบต.ภูแลนคา 

หมายเหตุ  :  โครงสรางของศูนยปฏิบัตกิารฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม

ของสถานการณภัย โดยยดึหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยดืหยุนของโครงสรางองคกรการจัดการ

ในภาวะฉุกเฉนิ 

  4.1.2 บทบาทหนาท่ีภายในโครงสรางศูนยปฏิบัตกิารฉุกเฉิน อบต.ภูแลนคา มีดังนี้ 

(1) คณะท่ีปรึกษา/ผูเช่ียวชาญ มีหนาที่ ใหขอเสนอแนะ คําแนะนํา ขอมูลทางวชิาการ การสังเคราะห

แนวโนมสถานการณ และเทคนคิการปฏิบัตทิี่เกี่ยวของกับเหตุการณสาธารณภัยที่เกดิข้ึน โดยใหคํานงึถงึความ

ปลอดภัยในการปฏิบัตงิานเปนสําคัญ พรอมทัง้ปฏิบตัหินาที่อ่ืนใดตามที่ผูอํานวยการทองถิ่นเห็นสมควร 

  (2) ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม มีหนาที่ ประสานขอมูลเหตุการณกับสวนตางๆ เพื่อสื่อสารและ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทัง้ปฏิบัตกิารทางจติวทิยามวลชน  

  (3) สวนปฏบิัตกิาร มีหนาที่ ปฏิบัตกิารลดอันตรายที่เกดิข้ึนโดยเร็ว โดยรักษาชีวติและปกปองทรัพยสนิ เขา

ควบคุมสถานการณ ฟนฟูสูสภาวะปกต ิคนหาและกูภัย กูชีพ รักษาพยาบาล การแพทยและสาธารณสุข รักษาความ

สงบเรยีบรอย การจราจร ผจญเพลงิ โครงสรางพื้นฐาน สารเคมีและวัตถุอันตราย กัมมันตรังสี สงกําลังบํารุง การ

ขนสง อพยพ และบรหิารจัดการผูเสยีชีวติ  

  (4) สวนอํานวยการ มีหนาที่ ติดตามสถานการณ วิเคราะหแนวโนมสถานการณ  แจงเตือนภัย รวบรวม 

ประสานขอมูล และประเมินความตองการและความจําเปนในการสนับสนุนทรัพยากร ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึง

จัดเตรยีมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใชขอมูลที่ไดรับจากสวนปฏิบัตกิารเปนฐานดําเนินการ พรอมทั้งใหการ

สนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแกกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ภูแลนคา /ศูนยปฏิบัติการ

ฉุกเฉนิ อบต.ภูแลนคา ฯลฯ  

  (5)  สวนสนับสนุน มีหนาที่ ดังนี้ 

   5.1) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ดานที่จําเปน เพื่อใหการจัดการในภาวะฉุกเฉินดําเนิน

ไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว พื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม การฟนฟู และงานชุมชน 

   (5.2) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในดานงบประมาณ การเงินและการบัญชี และการรับ

บรจิาค ฯลฯ 

   ทัง้นี้ การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัตกิารฉุกเฉนิทองถิ่นรายละเอียดตามแผนภาพที่ 4-2 :  

การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัตกิารฉุกเฉนิทองถิ่น 
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แผนภาพที่ 4-2 : การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัตกิารฉุกเฉินทองถิ่น 

ผูอํานวยการทองถิ่น 

ศูนยปฏิบัตกิารฉุกเฉิน อบต.ภูแลนคา 

สวนปฏิบัติการ 

- รองนายก 

- งานปองกันและรักษาความสงบ

เรยีบรอย 

- กองชาง 

- รพสต.ตําบลภูแลนคา 

- กํานัน/ผูใหญบาน 

- สมาชกิสภา อบต.  

- อาสาสมัครตางๆ  เชน  อปพร. 

/ตํารวจบาน /อสม. 

- ผูนําชุมชน 

                   ฯลฯ 

 

สวนสนับสนุน สวนอํานวยการ 

- ปลัด อบต.ภูแลนคา 

- สํานักปลัด อบต. ภูแลนคา 

- ผูใหญบาน 

- สมาชกิสภา อบต.  

- อาสาสมัครตางๆ  เชน  อปพร. 

/ตํารวจบาน /อสม. 

- ผูนําชุมชน 

ฯลฯ 

 
 
 
 

 

- รองนายก  

- กองสวัสดกิารและสังคมฯ 

- กองการศกึษา 

- กองคลัง 

- ผูใหญบาน 

- สมาชกิสภา อบต.  

- อาสาสมัครตางๆ  เชน อปพร. /

ตํารวจบาน /อสม. 

- ผูนําชุมชน 

ฯลฯ 

 

 

- สํานักปลัด อบต. ภูแลนคา 

(งานประชาสัมพันธ) 

- ฯลฯ 
 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 

- ผูเชี่ยวชาญดานการกูชพีกูภัย 

- ผอ.โรงเรยีนในพื้นที่ 

- ผูนําชุมชน เชน ปราชญ

ชาวบาน 

- ฯลฯ 

 

ที่ปรกึษา/ผูเช่ียวชาญ 



34 
 

[พิมพ์ข้อความ] 

 

หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัตกิารฉุกเฉนิทองถิ่นปรับไดตามความเหมาะสม ข้ึนอยูกับสถานการณ

และความรุนแรงของสาธารณภัย และตามที่ผูอํานวยการทองถิ่นเห็นสมควร เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการสา

ธารณภัยในพื้นที่ 

 4.2 การประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย 

   เพื่อประโยชนในการจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นที่ใหยุตโิดยเร็ว แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิ

พ.ศ. 2550 กําหนดใหผูอํานวยการจังหวัดเปนผูออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยขนาดเล็ก (เขตพื้นที่ อปท.

และอําเภอ)  และพื้นที่ประสบสาธารณภัยขนาดกลาง (เขตพื้นที่จังหวัด) ดังนัน้   เม่ือผูอํานวยการจังหวัดประกาศ

เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบตั ิดังนี้  

 (1) ใหผูบรหิารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่นัน้ในฐานะผูอํานวยการทองถิ่น ตาม

พระราชบัญญัตปิองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 รับผิดชอบและปฏิบัตหินาที่ในการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยในเขตทองถิ่นของตน และมีหนาที่ชวยเหลอืผูอํานวยการจังหวัด และผูอํานวยการอําเภอตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

 (2) ใหผูอํานวยการทองถิ่น มีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานและ

อาสาสมัครใหเปนไปตามพระราชบัญญัตปิองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  

 (3) เม่ือเกดิสาธารณภัยในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใด ใหผูอํานวยการทองถิ่นแหงพื้นที่นัน้เขา

ดําเนนิการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่โดยเร็วเปนลําดับแรก และแจงใหผูอํานวยการอําเภอและ

ผูอํานวยการจังหวัดทราบ ในกรณทีี่ผูอํานวยการทองถิ่นมีความจําเปนตองไดรับความชวยเหลอืจากเจาหนาที่ของรัฐ

หรอืหนวยงานของรัฐที่อยู   นอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ของตน ใหแจงผูอํานวยการอําเภอ หรอื

ผูอํานวยการจังหวัด เพื่อสั่งการโดยเร็ว  

 (4) ในกรณทีี่พื้นที่ที่เกดิหรอืจะเกดิสาธารณภัยอยูในความรับผิดชอบของผูอํานวยการทองถิ่นหลายคน 

ผูอํานวยการทองถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใชอํานาจหรอืปฏิบัตหินาที่เขาดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเรว็

ไปพลางกอนแลวใหแจงผูอํานวยการทองถิ่นอ่ืนทราบโดยเร็ว 

 (5) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ใด ใหเปนหนาที่ของ

ผูอํานวยการทองถิ่นซ่ึงมีพื้นที่ตดิตอหรอืใกลเคียงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่นัน้  ที่จะสนับสนุนการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 

 (6) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ใหความชวยเหลอืผูประสบภัยโดยเร็ว และใหนําแผนปฏิบัติการใน

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และแผนเผชิญเหตทุี่มีอยูมาเปนแนวทางในการ

ปฏิบัตงิาน 

 (7) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่พิจารณาระเบียบงบประมาณและกฎหมายที่เกี่ยวของในการ

ชวยเหลอืผูประสบภัย มุงประโยชนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิของประชาชนเปนลําดับแรกๆ 

 (8) หากเหตุการณสาธารณภัยนั้นเกนิขีดความสามารถและศักยภาพของทองถิ่นนั้นๆ จะรับมือกับสาธารณภัย

นัน้ๆ ได และผูอํานวยการทองถิ่นไดรับการสนับสนุน ใหแจงผูอํานวยการอําเภอเพื่อสั่งการใหองคกรปกครองสวน
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ทองถิ่นอ่ืนในเขตพื้นที่อําเภอใหการสนับสนนุการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ประสบสาธารณภัย เพื่อ

ปองกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยใหยุตโิดยเร็ว 

  ทัง้นี้ แนวทางปฏิบัตใินการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ปรากฎตามภาคผนวก ฐ 

 4.3 การประกาศเขตการใหความชวยเหลอืผูประสบภัยพิบัตกิรณีฉุกเฉิน 

 เม่ือมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแลว หากสาธารณภัยที่เกดิข้ึนนัน้เปน ภัยพิบัตติามระเบยีบ

กระทรวงการคลังวาดวยเงนิทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. 2556 และที่แกไข

เพ่ิมเตมิ และมีความจําเปนตองใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลอืผูประสบภัยพิบัติกรณฉีุกเฉินเพื่อบรรเทาความ

เดอืดรอนเฉพาะหนาของผูประสบภัย แตมิไดมุงหมายที่จะชดใชความเสยีหาย    แกผูใด ใหเปนอํานาจของผูวา

ราชการจังหวัดรวมกับคณะกรรมการใหความชวยเหลอืผูประสบภัยพิบัตจิังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ดําเนินการประกาศเขตให

ความชวยเหลอืผูประสบภัยพิบัติกรณฉีุกเฉนิตามหลักเกณฑและวธิกีาร     ที่กระทรวงการคลังกําหนดตอไป โดยมี 

“คณะกรรมการใหความชวยเหลอืผูประสบภัยพิบัตอํิาเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)    มีนายอําเภอหรอืปลัดอําเภอผูเปนหัวหนากิ่ง

อําเภอเปนประธาน มีผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหรอืกิ่งอําเภอนัน้หนึ่งคนสํารวจความเสยีหาย

จากภัยพิบัตทิี่เกดิข้ึนในอําเภอหรอื   กิ่งอําเภอที่รับผิดชอบและใหความชวยเหลอืเสนอตอ “คณะกรรมการใหความ

ชวยเหลอืผูประสบภัยพิบัตจิังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.) เพื่อประกาศเขตการใหความชวยเหลอืฯ ตอไป ทัง้นี้ องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเปนผูสํารวจความเสยีหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉนิที่เกิดข้ึนในแตละพื้นที่ที่รับผิดชอบตามอํานาจหนาที่ที่

กําหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เปนผูตรวจสอบและกลั่นกรองการใหความชวยเหลอืผูประสบภัยพิบัตจิากการสํารวจความ

เสยีหายดังกลาวขางตน 

 4.4 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

     4.4.1  หลักการปฏบิัต ิ

   (1)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหเจาหนาที่เจาพนักงาน และ

อาสาสมัครตางๆ ที่มารวมปฏิบัตงิานเขารายงานตัวที่ศูนยบัญชาการเหตุการณอําเภอในพื้นที่ที่เกิดภัย กอนรับมอบ

ภารกจิและพื้นที่รับผิดชอบ ไปปฏิบัต ิ

   (2)  การเขาควบคุมสถานการณ คํานงึถงึหลักการ ดังนี ้

    (2.1) การปฏบิัตกิารระยะ 24 ช่ัวโมงแรก เนนการคนหาผูรอดชีวติ การรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ น้ํา

ดื่ม อาหารปรุงสําเร็จ เสื้อผา ฯลฯ 

    (2.2) การปฏิบัตกิารระยะ 24-48 ช่ัวโมง (1-2 วัน) เนนการคนหาผูรอดชีวติ และทรัพยสิน  

สืบหาญาต ิจัดตั้งศูนยพักพิงช่ัวคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค เครื่องครัว 

    (2.3) การปฏบิัตกิารระยะ 48-72 ช่ัวโมง (2-3 วัน) เนนการคนหาผูรอดชีวติ การสบืหาญาต ิการ

รักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะหเบื้องตน เงนิชดเชย การคนหาทรัพยสินและขอมูลการใหความ

ชวยเหลอื ฯลฯ 
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    (2.4) การปฏบิัตกิารคนหาหลังระยะ 72 ช่ัวโมงข้ึนไป (หลัง 3 วันข้ึนไป) ใหพิจารณาสนับสนุนการ

ปฏิบัติการคนหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเนนการชวยเหลือชีวติคนกอน ตามดวยทรัพยสนิ พรอมทั้งสนับสนุนการ

ปฏิบัตงิานใหครอบคลุมและทั่วถงึตลอดจนการสับเปลี่ยนกําลังพลเพื่อใหสามารถปฏิบัตงิานไดอยางตอเนื่อง  ฯลฯ 

      4.4.2การควบคุมสถานการณและการเผชิญเหต ุ

 อบต.ภูแลนคา ไดวางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกดิข้ึนอยางเปนระบบ โดยกําหนดโครงสรางองคกร 

ขอมูลการสนับสนุนการตัดสนิใจ การควบคุม การสั่งการ และการใชแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อใหการจัดการใน

ภาวะฉุกเฉนิเปนไปอยางมีประสทิธภิาพ ดังนี้ 

 (1) การรับแจงเหตุและการรายงาน                                                               ให

ผูรับผิดชอบจัดทํารายงานขอเท็จจริงที่เกิดข้ึน ทั้งดานสถานการณสาธารณภัย ดานการปฏิบัตกิารระงับบรรเทาสา

ธารณภัย ดานการใหความชวยเหลอื และดานอ่ืนๆ ที่จําเปน โดยคํานงึถงึความถูกตอง ชัดเจน รวดเร็ว โดยใหชุมชน/

หมูบานสํารวจความเสยีหายและความตองการเบื้องตนตามแบบรายงานเหตุดวนสาธารณภัย แลวรายงานตอกอง

อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ภูแลนคา 

 (2) การประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉนิ มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

                   (2.1) นําขอมูลที่ไดทัง้หมดมาวเิคราะหสถานการณสาธารณภัยทีเ่กดิข้ึน      

                   (2.2) กําหนดแนวทางปฏิบัต ิเลอืกทางที่ดทีี่สุดและมีความเสี่ยงนอยที่สุด 

                   (2.3) มีการคาดการณเพ่ิมเตมิในเรื่องปจจัยความเสี่ยงที่เพ่ิมข้ึน การขอรับการสนับสนุนเพ่ิมเตมิ 

                   (2.4) การจัดการขอมูล ใหหัวหนาทมีเปนผูนําในการสอบถามสํารวจขอมูลสถานที่ สิ่งที่เปนอันตราย

ตอนักกูภัย พรอมทัง้บันทกึวัน เวลา ช่ือที่อยูผูใหขอมูล และรายงานขอมูล ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ภูแลนคา 

ทราบ มีการบรรยายสรุปใหลูกทมีทราบ กําหนดพื้นที่อันตราย พื้นที่ปฏิบัตกิาร พื้นที่ปลอดภัย รวมทัง้ตัดระบบตางๆ 

ไดแก แกส ไฟฟา ประปา เปนตน ซ่ึงเปนอันตรายตอนักกูภัย 

                   (2.5) การสั่งการ ผูสั่งการตองเปนคนเดียวที่สามารถช้ีแจงการปฏิบัติได การสั่งการตองชัดเจน ไม

คลุมเครอื มีความม่ันใจและเด็ดขาด หัวหนาหนวยหรอืผูควบคุมชุดปฏิบัตกิารตองรายงานตัว  ตอผูอยูในเหตุการณ 

และตอผูบัญชาการเหตุการณ ณ จุดเกดิเหตุ ทัง้กอนการปฏิบัตแิละภายหลังเสร็จสิ้นภารกจิ 

                    (2.6) การรวบรวมขอมูล ไดแก ปญหาอุปสรรคขอขัดของ สาเหตุของการเกิดเหตุการณ ผลการ

ปฏิบัต ิรวมทัง้แนวทางการแกไขและนําขอเสนอแนะมาวเิคราะห 

         (3)  การจัดการในภาวะฉุกเฉนิ 

        แนวทางปฏิบัตใินการบัญชาการเหตุการณ (Incident Command) 

 อบต.ภูแลนคา กําหนดโครงสรางองคกรปฏิบัตริับผิดชอบในการจัดการ สาธารณภัยในภาวะฉุกเฉนิในแบบ

โครงสรางของศูนยปฏิบัตกิารฉุกเฉนิ อบต.ภูแลนคา  (การจัดการสาธารณภัยระดับ 1) โดยมีผูอํานวยการทองถิ่น

เปนผูอํานวยการศูนยปฏิบัตกิารฉุกเฉนิ อบต.ภูแลนคา มีอํานาจในการควบคุม สั่งการ และบัญชาการในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยที่เกดิข้ึนในพื้นที่ หากสาธารณภัยที่เกดิข้ึนในพื้นที่ ตําบลภูแลนคา ลุกลามขยายเปนวงกวาง 

ประชาชนไดรับผลกระทบจํานวนมาก และผูอํานวยการจังหวัดตัดสนิใจยกระดับการจัดการ 
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สาธารณภัยของ อบต.ภูแลนคา เปนการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ 2) ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น 

อบต.ภูแลนคา จะรับขอสั่งการจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปปฏิบัติ โดยไดกําหนด

รูปแบบองคกรปฏิบัตใินระดับพื้นที่ ตามตารางที่ 4-1 

    

 

 

 

ตารางที่ 4-1  :  รูปแบบองคกรปฏิบัตใินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่ 
 

ระดับการจัดการ 

สาธารณภัย 

 

องคกรรับผิดชอบ 

การจัดการสาธารณภัย 

ในภาวะปกติ 

องคกรรับผิดชอบในภาวะฉุกเฉนิ 

(เมื่อเกิดหรอืคาดวาจะเกิด 

สาธารณภัย) 

ผูบัญชาการ 

(ผูมอีํานาจ 

ตามกฎหมาย) 

ระดับ 1 

(อําเภอ/เทศบาลเขาควบคุม

สถานการณ) 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินแหงพื้นท่ี 

- กอปภ.ทน. .......-............แหง 

- กอปภ.ทม. ........4...........แหง 

- กอปภ.ทต. ....................แหง 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทา

สาธารณภั ยอํ า เภอ  (กอปภ .อ . ) 

จํานวน...........แหง 

- ศูนยปฏบัิติการฉุกเฉินทองถ่ิน 

  โดย กอปภ.อปท. จัดต้ัง 

- ศูนยบัญชาการเหตุการณอําเภอ    

  (ศบก.อ.) จํานวน................แหง 

  โดย กอปภ.อ. จัดต้ัง 

ผูอํานวยการ

ทองถ่ิน 

ผูอํานวยการ

อําเภอ 

  

     (4) การคนหาและชวยชีวติ 

 - กําหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย หามไมใหผูที่ไมมีหนาที่และความรับผิดชอบเขาพื้นที่ประสบภัย 

 - สนธกิําลังเขาปฏิบัตกิารคนหาชวยเหลอืผูประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใชหนวย กูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการใน

พื้นที่ประสบภัย พรอมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จําเปนในการกูชีพกูภัย 

 - กรณมีีสถานการณรุนแรง ควรจัดหาอุปกรณที่ใชเทคโนโลยข้ัีนสูงมาใชในการกูภัย 

ลําดับท่ี การปฏิบัติ 
สวนงานท่ี

รับผิดชอบ 

หนวยรับผิด 

ชอบ/รับผิดชอบ

ในพ้ืนท่ี 

1 จัดตัง้ศูนยปฏิบัตกิารฉุกเฉนิทองถิ่น (ตามขอ 4.1) สวน

อํานวยการ 

 

2 รับแจงเหตุและรายงานสถานการณ 

  จัดเตรยีมเจาหนาที่เพื่อรับแจงเหตุและรายงานสถานการณใหกองอํานวยการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย อบต.ภูแลนคา และกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยอําเภอทราบเพื่อจะไดเสนอ    ผูวาราชการจังหวัด/ผูอํานวยการจังหวัด 

สวน

อํานวยการ 
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พจิารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตพื้นที่การใหความ

ชวยเหลอืฯ ตอไปจนกวาสถานการณสิ้นสุด 

3 ออกสํารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ 

จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเขาสํารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ เพื่อวางแผนรับมือกับ

สถานการณภัย 

สวน

อํานวยการ 

 

4 ประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน 

  วเิคราะหและประเมินสถานการณการเกดิสาธารณภัยเพื่อการตัดสนิใจแกปญหา โดย

พจิารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกดิภัย พื้นที่และประชาชนผูที่จะไดรับ

ผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของพื้นที่ในการรับภัย แนวโนมการเกดิ

ภัยซ้ําขึ้นอีก ภัยที่ตามมา รวมถงึภัยที่มีความซับซอน เพื่อกําหนดแนวทางการตอบโต

และการแจงเตอืนภัย 

สวน

อํานวยการ 

 

5  บรหิารจัดการขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉนิอยางถูกตอง ชัดเจน และเปนระบบ  สวน

อํานวยการ 

 

6  แจงเตือนประชาชน 

  (1) ตรวจสอบขอมูลยืนยันความถูกตองของการเกิดสาธารณภัยจากหนวยงานที่

เกี่ยวของทุกแหลง กอนแจงเตอืนผานชองทางการสื่อสารทุกชนดิ  

  (2) ดําเนนิการแจงเตอืนภัยไปยังชุมชนพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ขางเคียง โดยสื่อ ขาย

การสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณเตอืนภัยที่มีอยูของชุมชน เชน วิทยุชุมชน หอกระจายขาว 

หอเตอืนภัย โทรโขง เปนตน 

  (3) ขอมูลการแจงเตือนภัยตองชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย    บงบอกถึง

อันตรายที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพยสิน วิธีการปฏิบัติของประชาชน รวมทั้ง

วธิกีารแจงเหตุ โดยตองแจงเตอืนจนกวาสถานการณภัย จะสิ้นสุด 

  (4) ในกรณีเกดิไฟฟาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตอืนภัย ไมสามารถใชได ให

ใชสัญลักษณการเตอืนภัย เชน ธง นกหวดี หรอืการเตอืนภัยอ่ืนที่ไดมีการซักซอมความ

เขาใจกับประชาชนไวแลว เปนตน 

สวน

อํานวยการ 
 

7 อพยพผูประสบภัย  

กรณีเม่ือเกดิหรอืใกลจะเกดิสาธารณภัยในพื้นที่ และมีผูอยูอาศัยในพื้นที่นัน้จะเกดิ

อันตราย โดยอพยพเฉพาะเทาที่จําเปนแกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พรอม

ทัง้รายงานผูอํานวยการทองถิ่น ผูอํานวยการอําเภอ ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏ

ตาม ขอ 4.7 

สวน

ปฏิบัตกิาร 

 

8 กําหนดพื้นที่เตรยีมปฏิบัตกิาร (Staging Area)  

เปนพื้นที่เตรียมปฏิบัติการจัดตั้งขึ้นเพื่อใชเปนสถานที่จัดเก็บและพักรอชั่วคราวของ

ทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)   ที่ไดมาและพรอมใช 

เพื่อรอการสั่งใชทรัพยากร  

สวน

อํานวยการ 

 

 

 

 

9 ระดมทรัพยากรเขาสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 

  (1) ระดมทรัพยากร ทัง้กําลังคน วัสดุอุปกณ เครื่องมือ เครื่องจักร มายังจุดรวบรวม

ทรัพยากรเพื่อรอรับการมอบหมายภารกจิ ใหพรอมใชตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรอการสั่ง

สวน

สนับสนุน 

 



39 
 

[พิมพ์ข้อความ] 

 

ใชเขาสนับสนุนการปฏิบัตกิารในพื้นที่ประสบภัย 

  (2) ระดมทรัพยากรเขาพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พรอมทั้งจัดเตรียม 

เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และพลังงาน  

10 กําหนดและแบงโซนพื้นที่ในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ  

ออกเปน  4 โซน ประกอบดวย      

      โซนที่ 1 ประกอบดวย หมูที่ 2 / หมูที่ 7 มีกํานัน รับผดิชอบพื้นที่ 

      โซนที่ 2 ประกอบดวย หมูที่ 1  หมูที่ 8  มีผูใหญบานหมูที่ 1  รับผดิชอบพื้นที่ 

      โซนที่ 3 ประกอบดวย หมูที่ 4 หมูที่ 5 มีผูใหญบานหมูที่ 5 รับผดิชอบพื้นที่ 

      โซนที่ 4 ประกอบดวย หมูที่ 3 หมูที่ 6 มีผูใหญบานหมูที่ 6  รับผดิชอบพื้นที่ 

หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพื้นที่ไดตามสถานการณและขนาดของพื้นที่ 

สวน

อํานวยการ 

 

11 จัดชุดปฏิบัตกิารเคลื่อนที่เร็วเขาปฏิบัตกิารจัดการสาธารณภัย 

  สั่งใหหนวยกูชพีกูภัยเขาปฏิบัตกิารในพื้นที่ประสบภัย เพื่อควบคุมสถานการณไมให

ลุกลามขยายตวั 

สวน

ปฏิบัตกิาร 

 

 ใหเจาหนาที่ เจาพนักงาน และอาสาสมัครตางๆ ที่มารวมปฏิบัติงาน เขารายงานตัวที่

ศูนยปฏิบัตกิารฉุกเฉนิ อบต.ภูแลนคากอนรับมอบภารกจิและพื้นที่รับผดิชอบไปปฏิบัต ิ

รวมถงึเครื่องมือ อุปกรณในการเขาสนับสนุนจัดการสาธารณภัย 

สวน

ปฏิบัตกิาร 

 

12 การเผชิญเหตุ 

 (1) การปฏิบัติการระยะ 24 ช่ัวโมงแรก ใหความสําคัญในการคนหาผูรอดชวีติเปน

ลําดับแรก ตอดวยการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ มีแนวทางปฏิบัต ิดังนี้ 

  (1.1) กําหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย หามมิใหผูที่ไมมีหนาที่และความ

รับผดิชอบที่เกี่ยวของเขาพื้นที่ประสบภัยโดยเด็ดขาด 

  (1.2) สนธกิําลังเขาปฏิบัตกิารคนหาชวยเหลอืผูประสบภัยโดยเร็ว ดังนี้ 

   (-) สั่งการใหหนวยกูชพีกูภัยที่มีศักยภาพเขาปฏิบัตงิาน  ในพื้นที่ประสบภัย     

   (-) สั่งการใหเจาหนาที่ที่รับผดิชอบเครื่องมือ เครื่องจักร  ที่จําเปนในการกูชพีกูภัย 

เขาปฏิบัตงิานในพื้นที่ประสบภัย 

   (-) อพยพประชาชนและสัตวเลี้ยงตามความจําเปนของสถานการณภัย 

    (-) กรณีพื้นที่ใดเปนพื้นที่วกิฤต ไมสามารถเขาพื้นที่โดยทางรถยนตหรอืทางเรอืได 

ใหประสานขอรับการสนับสนุนเฮลคิอปเตอรจากหนวยงานทหารหรอืตํารวจในพื้นที่ 

หรอืพื้นที่ใกลเคียงเพื่อชวยเหลอืผูประสบภัยอยางเรงดวน 

    (-) จัดตัง้ศูนยพักพงิชั่วคราวแกผูประสบภัยที่บานเรือนเสยีหายอยางเรงดวนเปน

ลําดับแรก และจัดระเบยีบศูนยพักพงิชั่วคราว พรอมทัง้ลงทะเบียนผูอพยพ 

    (-) ระดมกําลังแพทยและพยาบาลจากโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพประจําตําบล

ใกลเคียง เขาชวยปฏิบัตงิานในพื้นที่ประสบภัย 

    (-) กรณีโครงสรางพื้นฐานไดรับความเสียหายใหเรงซอมแซมเสนทางคมนาคม 

ระบบสื่อสาร ไฟฟา และประปา แลวแตกรณี   ใหสามารถใชการไดหรือจัดทําระบบ

สํารองเพื่อใหชุดปฏิบัตกิารสามารถปฏิบัตงิานในพื้นที่ได 

สวน

ปฏิบัตกิาร 
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    (-) จัดเตรยีมเครื่องอุปโภคบรโิภคพื้นฐาน ตลอดจนจัดหาอาหารที่ปรุงสําเร็จ น้ําดื่ม 

เครื่องยังชพีที่จําเปนใหแกประชาชนและเจาหนาที่ที่ปฏิบัตงิานในพื้นที่ประสบภัยให

เพยีงพอและทั่วถงึ 

  (2) การปฏิบัตกิารระยะ 24-48 ช่ัวโมง (1-2 วัน) ใหความสําคัญในการคนหา

ผูรอดชวีติและทรัพยสนิ การสบืหาญาต ิการจัดตัง้ศูนยพักพงิชั่วคราว การ

รักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค เครื่องครัว ขอมูล

สถานการณ มีแนวทางปฏิบัต ิดังนี้ 

     (2.1) สํารวจความตองการของผูประสบภัยในเบื้องตน เพื่อกําหนดมาตรการ

ชวยเหลอือยางตอเนื่องในชวงระหวางเกดิภัยและจัดทําบัญชีการชวยเหลอืผูประสบภัย 

    (2.2) จัดเจาหนาที่ปฏิบัตงิานดานการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ  ที่จําเปนมายัง

พื้นที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสํารองใหเพียงพอ 

    (2.3) จัดสงปจจัยสี่ที่จําเปนตอการดํารงชวีติ เชน อาหาร น้ําดื่ม เครื่องนุงหม และ

ยารักษาโรค เปนตน มายังศูนยพักพงิชั่วคราว 

    (2.4) ตรวจสอบเสนทางคมนาคมที่ไดรับความเสยีหายจาก สาธารณภัย พรอมทัง้

ตดิปายเตือน หรอืวางแผนปดกัน้ชองทางจราจร ใหประชาชนผูใชเสนทางทราบ จัด

เจาหนาที่ตํารวจหรอือาสาสมัครอํานวยความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย 

    (2.5) รักษาความสงบเรยีบรอยและจัดการจราจรในพื้นที่ประสบภัยและศูนยพักพงิ

ชั่วคราว 

     (2.6) ตัง้ศูนยขอมูลผูประสบภัย เพื่อรวบรวมและเปนแหลงขอมูล   ในการตดิตอ

ประสานงานใหประชาชนสามารถสอบถามขอมูลผูบาดเจ็บและเสยีชวีติได 

  (3) การปฏิบัตกิารระยะ 48-72 ช่ัวโมง (2-3 วัน) ใหความสําคัญกับการคนหา

ผูรอดชวีติอยางตอเนื่องจากปฏิบัตกิารระยะ 24-48 ชั่วโมงแรก การสบืหาญาต ิการ

รักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะหเบื้องตน อาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค เงนิ

ชดเชย การคนหาทรัพยสนิ และขอมูลการใหความชวยเหลอื มีแนวทางปฏิบัต ิดังนี้ 

      (3.1) กรณีมีผูเสยีชวีติจํานวนมากใหจัดเตรยีมสถานที่และอุปกรณ เก็บรักษาศพใน

ระยะแรก (วัดและตูแชศพ) พรอมทัง้ใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจชันสูตรเบื้องตน 

บันทกึขอมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรยีมขอมูลทัง้หมดเพื่อการตรวจพสิูจน

เอกลักษณบุคคล 

      (3.2) การจัดหนวยบรกิารประกันสังคมเคลื่อนที่และใหบรกิารทางการแพทย 

      (3.3)  การประเมินสถานการณภัยอยางใกลชดิ ตลอดจนประสาน การชวยเหลอื 

รับเรื่องราวรองทุกข ประสานรับขอมูลความเสยีหายเบื้องตน ความตองการเบื้องตน 

  (4) การปฏิบัตกิารระยะ 72 ช่ัวโมง (3 วัน) ข้ึนไป ใหพจิารณาสนับสนุนการ

ปฏิบัตกิารคนหาระยะ 24 ชั่วโมงแรก (1 วัน) เปนลําดับแรกกอนการปฏิบัตกิารคนหา

ระยะ 24-48 ชั่วโมง (1-2 วัน) และการปฏิบัติการคนหาระยะ 48-72 ชั่วโมง (2-3 วัน) 

ตามลําดับ โดยเนนการชวยเหลือชวีติคนกอน ตามดวยทรัพยสนิ พรอมทัง้สนับสนุน

การปฏิบัตงิานใหครอบคลุมและทั่วถงึ ตลอดจนการสับเปลี่ยนกําลังพลเพื่อใหสามารถ

ปฏิบัตงิานไดอยางมีประสทิธภิาพและตอเนื่อง 
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13 ปกปองสถานที่สําคัญ เชน โรงพยาบาล  โรงเรียน วัด เขตพระราชฐาน แหลง

โบราณสถาน (ถามี) เปนตน และปกปองระบบสาธารณูปโภค  เชน ระบบไฟฟา  ระบบ

ประปา เปนตน 

สวน

ปฏิบัตกิาร 

 

14 การจัดตั้งและบรหิารจัดการศูนยพักพงิช่ัวคราว (กรณีที่มีการอพยพ)  

รายละเอียดตามขอ 4.10  

สวน

สนับสนุน 

 

15 สงเคราะหชวยเหลอืผูประสบภัย 

  สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยและจัดสงปจจัยสี่ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน อาหาร 

น้ําดื่ม และเครื่องนุงหม เปนตน ไปยังพื้นที่ประสบภัย 

สวน

สนับสนุน 

 

16 การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือในชวงขณะเกิดภัย องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่สํารวจและจัดทําขอมูลความตองการของผูประสบภัยใน

เบื้องตน และรายงานใหอําเภอเพื่อประกอบการรองขอการสนับสนุน และนําไปกําหนด

เปนมาตรการและแนวทางในการชวยเหลือ เชน ความชวยเหลือ ดานอาหาร น้ําดื่ม การ

รักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน  

สวน

อํานวยการ 

 

17 จัดตั้งศูนยประสานขอมูลรวม (Joint Information Center : JIC)  

ณ พื้นที่ที่เกิดเหตุ ซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ของศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม เพื่อทํา

หนาที่ประสานขอมูลขาวสารสาธารณะที่เกี่ยวของกับการดําเนนิกิจกรรมการจัดการเหตุ

ฉุกเฉนิ และเปนศูนยที่อยูใกลชิดกับเหตุการณ สามารถเขาถึงขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได

ตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสําหรับสื่อขาวสารทุกประเภทที่ไดรับการ

กลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพื่อกระจายขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว 

เปนปจจุบัน และตอเนื่อง โดยใหเจาหนาที่ขอมูลขาวสารสาธารณะเขามาอยูรวมกันใน  

ศูนยประสานขอมูลรวม 

ศูนยขอมูล

ประชาสัม 

พันธรวม 

 

18 -  กรณีมีผูเสยีชวีิตจํานวนมาก จัดใหมีการพิสูจนเอกลักษณบุคคลใหเปนไปตามอํานาจ

หนาที่การปฏิบัติของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และหรือ ตามบันทึกขอตกลงระหวาง

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

- กําหนดใหมีสถานที่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตูแชศพ) และการเคลื่อนยายศพ 

หรอืนําศพไปตรวจพสิูจนเอกลักษณบุคคลตามระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยงของอยางเปนระบบ 

สวน

ปฏิบัตกิาร 

 

19 เม่ือสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ยุติแลว ใหผูอํานวยการทองถิ่นรายงานสถานการณสา

ธารณภัยใหผูอํานวยการอําเภอทราบ และเม่ือมีการประกาศหรือยืนยันสถานการณสา

ธารณภัยในพื้นที่ยุตลิงแลว ใหดําเนนิการอพยพประชาชนกลับที่ตัง้อยางปลอดภัย 

สวน

อํานวยการ 

 

20 อพยพกลับ กรณีสถานการณสาธารณภัยยุติ 

  เม่ือไดรับแจงขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนําชุมชนหรือ

กลุมผูนําอพยพรบีแจงผูอพยพเพื่อเตรยีมความพรอมในการอพยพกลับไปสูที่อยูอาศัย

ตอไป โดยจัดระเบียบและลําดับกอนหลังการอพยพกลับ พรอมทั้งประสานงานกับ

เจาหนาที่ที่ดําเนนิการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

สวน

ปฏิบัตกิาร 
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 ตารางที่ 4-1 :  การปฏิบัตขิณะเกดิภัยของ อบต.ภูแลนคา 

    4.5 การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 

 การเตรยีมความพรอมดานระบบและเครื่องมือสื่อสาร อบต.ภูแลนคา มอบหมายให เจาพนักงานธุรการฯ

เปนผูกํากับดูแลและใชงานความถี่วทิยุ -  เพื่อใชเปนความถี่วทิยุกลางสําหรับติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน

ของสวนราชการ รัฐวสิาหกจิ และภาคเอกชน สําหรับการประสานงาน  ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ตลอดจนกจิการอ่ืนๆ ในภาวะปกต ิและในภาวะไมปกต ิโดยกําหนดให เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 

เปนผูควบคุมดูแลการใชงานภายใน อบต.ภูแลนคา 

   4.5.1 การปฏบิัติงานดานการสื่อสารกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 

 (1) จัดตัง้ศูนยสื่อสารและจัดใหมีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารอ่ืนๆ ที่จําเปนใหใชงาน

ไดตลอด 24 ช่ัวโมง ใหสามารถเช่ือมโยงระบบสื่อสารดังกลาวกับหนวยงานอ่ืนไดตามปกตโิดยเร็วอยางทั่วถงึทุกพื้นที ่

 (2) ใชโครงขายสื่อสารทางโทรศัพท โทรสาร และวทิยุสื่อสารเปนหนวยงานหลัก 

หนวยงานหลักที่วางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉนิ ไดแก...................หมายเลขโทรศัพท................. โทรสาร................ 

        4.5.2 หนวยงานสนับสนุน ไดแก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 หากสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรง และหรอือาจจะเกิดสาธารณภัยซ้ําซอน 

เกินขีดความสามารถของ อบต.ภูแลนคา ใหรองขอขอรับการสนับสนุนจากองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นขางเคียงหรอือําเภอ 

  ใหประสานขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อบต.ชบีนและเทศบาลตลาดแรง และกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสา 

ธารณภัยอําเภอเพื่อดําเนนิการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

สวน

อํานวยการ 

 

ลําดับท่ี ชื่อหนวยงาน นามเรยีกขาน ความถี่วิทย ุ โทรศัพท โทรสาร หมายเหตุ 

1       

2       

3       

4       



43 
 

[พิมพ์ข้อความ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 4-3 : ผังสื่อสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ภูแลนคา 

    4.6 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลสงเสรมิ

สุขภาพประจําตําบล 

โทรศัพท ...................... 

โทรสาร ……………………. 

สายดวน ๑๖๖๙ 

กองอํานวยการปองกันและ              

บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 

โทรศัพท ………………………… 

โทรสาร …………………………… 

 

กองอํานวยการปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย อบต.ภูแลนคา 

          โทรศพท 044-056580-1 

โทรสาร ........................... 

ความถี่วิทยุ  ………………… MHz 

การประปาสวนภูมิภาค 

สาขา....................... 

โทรศัพท.................. 
 

กองอํานวยการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

อบต.ชีบน/ทต.ตลาดแรง 

โทรศัพท...................... 

องคกรภาคเอกชน  

มูลนธิิรวมกตัญู 

โทรศัพท ..................... 

 

กองอํานวยการปองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

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

 โทรสาร  ............................ 

 

การไฟฟาภูมิภาค 

สาขายอย.................. 

โทรศัพท ....................  

 

สถานีตํารวจภูธร

บานเขวา 

โทรศัพท................. 
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 เปนระบบและกระบวนการกระจายขอมูลขาวสารที่เกิดหรือคาดวาจะเกดิสาธารณภัยข้ึน ใหสวนราชการและ

ประชาชนไดรับรูและเขาใจสถานการณ โดยผานชองทางการสื่อสารที่กําหนดไว เชน โทรทัศน วิทยุ หอกระจายขาว 

ฯลฯ และวธิอ่ืีนๆ เพื่อใหประชาชนรับทราบ เขาใจในสถานการณที่ถูกตองและลดความตื่นตระหนก โดยมอบใหฝาย

ประชาสัมพันธของ อบต.ภูแลนคา  เปนหนวยงานหลัก ดําเนนิการ ดังนี้ 

 4.6.1 จัดตั้งศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม (Join Information Center : JIC) ณ พื้นที่ที่เกิดเหตุ ซ่ึงอยูภายใตการกํากับ 

ดูแล ของศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม เพื่อทําหนาที่ประสานขอมูลขาวสารสาธารณะ   ที่เกี่ยวของกับการดําเนิน

กจิกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเปนศูนยที่อยูใกลชิดกับเหตุการณ สามารถเขาถึงขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได

ตลอดเวลา จงึเปนศูนยกลางของการติดตอสําหรับสื่อขาวสารทุกประเภทที่ไดรับ การกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพื่อ

กระจายขอมูลขาวสารใหเกดิความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน และตอเนื่อง โดยใหเจาหนาที่ขอมูลขาวสารสาธารณะ

ควรตองเขามาอยูรวมกันในศูนยประสานขอมูลรวม 

4.6.2 ตรวจสอบยนืยันความถูกตองของขอมูลการเกดิภัยจากกํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน อาสาสมัครแจงเตือนภัย 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของกอนแจงเตือนภัยผาน

ชองทางการสื่อสารทุกชนดิ 

 4.6.3 ดําเนนิการแจงเตอืนการเกดิภัยไปยังชุมชนพื้นที่ที่ประสบภัยและพื้นที่ขางเคียง โดยสื่อ ขายการสื่อสาร 

เครื่องมืออุปกรณการเตอืนภัยที่มีอยูของชุมชน เชน วทิยุชุมชน หอกระจายขาว หอเตอืนภัย โทรโขง เปนตน 

 4.6.4 ขอมูลการแจงเตอืนภัยนัน้ตองชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย เปนขอมูลที่บอกถึงอันตรายที่

กําลังเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสิน อันไดแก ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีความเสียหายตามพื้นที่การปกครอง 

ชวงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งข้ึนหรอืไม และประชาชนตองปฏิบัติอยางไร หรือตองมีการอพยพหรือไม รวมทั้ง

วธิกีารแจงเหตุ หมายเลขโทรศัพท และการสื่อสารอ่ืนๆ โดยแจงเตอืนภัยจนกวาสถานการณภัยจะสิ้นสุด 

 4.6.5 จัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการใหขอมูลเทาที่จําเปนเกี่ยวกับการดําเนินการของศูนยบัญชาการ

เหตุการณแกสื่อมวลชน และประชาชน รวมทัง้รับฟงขอคิดเห็น ขอมูล ขอเรยีกรองของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก

สถานการณภัยหรอืจากการปฏิบัตขิองเจาหนาที่ 

 4.6.6 กรณทีี่มีขาวเชิงลบ ใหฝายประชาสัมพันธ อบต.ภูแลนคา แจงขอมูลขาวสาร และช้ีแจงขอเท็จจริงให

สาธารณชนทราบ 

 4.6.7 ในกรณเีกดิไฟฟาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไมสามารถใชได   ใหใชสัญลักษณการ

เตอืนภัย เชน ธง นกหวดี หรอืการเตอืนภัยอ่ืนที่ไดมีการซักซอมความเขาใจกับประชาชนไวแลว   . 

  4.7การอพยพ 

 เม่ือเกดิหรอืคาดวาจะเกดิสาธารณภัยข้ึนในพื้นที่ใด และการอาศัยอยูในเขตพื้นที่นัน้   จะเปนอันตราย ใหผูมี

อํานาจตามมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัตปิองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550    (ผูบัญชาการ ผูอํานวยการ 

และเจาพนักงานซ่ึงไดรับมอบหมาย) มีอํานาจสั่งอพยพผูซ่ึงอยูในพื้นที่นั้นออกไปจากพื้นที่อยางเปนระเบียบ ทั้งนี้ ให

ดําเนินการอพยพไมต่ํากวา 12  ช่ัวโมงกอนเกิดสาธารณภัย และจัดใหมีกองกําลังเจาหนาที่เขารักษาความสงบ

เรยีบรอย เพื่อปองกันทรัพยสนิของประชาชน ใหผูนําชุมชนและหนวยงานปฏิบัตติามข้ันตอน ดังนี้ 
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 4.7.1 การตัดสนิใจอพยพ 

  (1) การตัดสนิใจอพยพในเขต ตําบลภูแลนคา) กําหนดให นายก อบต. ภูแลนคา ในฐานะผูอํานวยการ

ทองถิ่น หรือผูไดรับมอบหมายเปนผูตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย โดยมี

ปลัดเทศบาล อบต.ภูแลนคา ในฐานะผูชวยผูอํานวยการทองถิ่น เปนผูชวย 

  (2) การตัดสินใจอพยพในเขตพื้นที่หมูบาน กําหนดใหผูใหญบานแตละหมูบานเปนผูตัดสินใจและ

ควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย โดยมีผูชวยผูใหญบานและสมาชิกสภา อบต,ภูแลนคา เปนผูชวย 

ทุกข้ันตอนการปฏิบัติตองประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณไปยัง นายก อบต. ภูแลนคา ในฐานะ

ผูอํานวยการทองถิ่น เบอรโทรศัพท  091-7044153 

 4.7.2 เม่ือไดรับขอมูลขาวสารแจงเตือน ประชาชนตองเตรียมตัวไวใหพรอมสําหรับ  การอพยพ โดย

จัดเตรยีมกระเปาที่มีของมีคา เงินสด เอกสารสําคัญ ของใชจําเปนสวนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ําดื่ม เทาที่จําเปน 

รวมทัง้ดูแลสภาพจติใจในครอบครัวใหอยูในความสงบ กอนออกจากบานเรอืนตองปดบานเรอืนใหมิดชิดที่สุดเทาที่จะ

ทําได และเดนิทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจําชุมชนโดยเร็ว 

 4.7.3 หนวยอพยพ ตองศกึษาเสนทางที่จะเขาสูพื้นที่เปาหมาย และตรวจสอบสภาพของยานพาหนะสําหรับ

การอพยพใหพรอมปฏิบัติหนาที่อยูตลอดเวลา รวมทั้งติดตอประสานงานกับผูนําชุมชนหรือผูนําหมูบานทุกระยะ 

ประชาสัมพันธใหคําแนะนําในข้ันตอนการอพยพตอผูอพยพ พรอมทั้งจัดระเบียบและจัดแบงประเภทของบุคคล

ตามลําดับความเรงดวน เชน ผูปวยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี ตามลําดับ ซ่ึงเปนกลุมเปราะบาง และ

ดําเนนิการปฏิบัตติามข้ันตอนการอพยพที่กําหนดไว 

 4.7.4 จัดระเบยีบสถานที่อพยพและการอํานวยความปลอดภัย ดังนี้ 

  (1) ทําความสะอาดสถานที่ปลอดภัย 

  (2) จัดระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน เชน ไฟฟา น้ําประปา เปนตน 

  (3) จัดใหมีการลงทะเบยีนผูอพยพ เพื่อตรวจสอบจํานวนผูอพยพที่ยังตดิคาง  อยูภายในพื้นที่เสี่ยงภัย 

โดยมีการจัดทําแบบฟอรมลงทะเบยีนไวลวงหนา 

  (4) จัดพื้นที่อพยพใหเปนสัดสวนแตละครอบครัว หรอืแตละชุมชน 

  (5) จัดระเบยีบเวรยามรักษาความปลอดภัย โดยอาจขอกําลังจากผูอพยพ 

 4.7.5 จัดเจาหนาที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบานเรอืนของผูอพยพ และควรประสานเจาหนาที่ตํารวจ

ในทองที่เพื่อจัดสงกําลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบานเรือนผูอพยพเปนระยะ แตถาสถานการณ

ลอแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหนาที่โดยเด็ดขาด แตถาสามารถออกปฏิบัติภารกิจไดภายหลังเสร็จสิ้น

ภารกจิแลวควรนําขอมูลกลับมารายงานใหผูอพยพทราบโดยทันท ีเพื่อปองกันมิให    ผูอพยพเกดิความกังวลตอความ

ปลอดภัยในทรัพยสนิของตน 

 4.7.6 จัดใหมีการอํานวยความสะดวกแกผูอพยพ ใหหนวยงานอพยพอํานวย ความสะดวกดานปจจัยสี่ ปฐม

พยาบาล ชวยเหลอืผูบาดเจ็บ บรกิารอาหารและน้ําดื่ม การดูแลรักษาความสะอาดใหถูกสุขลักษณะ จัดเปนสัดสวน

บรเิวณปรุงอาหาร จัดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน จัดระบบการรับของบรจิาคอยางทั่วถงึและเปนธรรม 
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 4.7.7 รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเนื่องจากสื่อทุกชองทาง

รวมทัง้หนวยงานที่เกี่ยวของ และนําขอมูลขาวสารดังกลาวแจงใหผูอพยพทราบทุกระยะ เพื่อใหผูอพยพคลายความ

วติกกังวล  

 4.8 แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ (Damage and Need 

Assessment : DANA) 

 กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ภูแลนคา จะประเมินความเสียหายและความตองการ

ความชวยเหลอืภายในพื้นที่ประสบภัย โดยวเิคราะหผลกระทบจากความเสยีหาย ที่เกดิข้ึนจากสาธารณภัย มีหลักการ

ปฏิบัต ิดังนี้         

 4.8.4 การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระทําทันทีภายหลังมีเหตุการณสาธารณภัยเกิดข้ึน 

โดยมากภายในสัปดาหแรกของการเกิดภัย เปนการประเมินแบบคราวๆ เพื่อรวบรวมขอมูลความตองการ สิ่งที่ควร

ปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรที่จําเปนทุกๆ ดาน ทั้งผูประสบภัย โครงสรางพื้นฐาน สิ่งแวดลอม ลําดับ

ความสําคัญกอน – กลัง การใหความชวยเหลอืเบื้องตน เพื่อใหทันตอความตองการในภาวะฉุกเฉนิ 

 4.8.2 การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะดําเนินการทันที   เม่ือภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรือ

อยางนอยภายใน 2 สัปดาห หลังจากเกิดสาธารณภัย ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับการเขาถึงพื้นที่ประสบภัย เปนการระบุมูลคา

ความเสียหายทางกายภาพ โครงสรางทางสังคม ประมาณการดานการเงินและวัสดุอุปกรณ ที่จะตองใชในการให

ความชวยเหลือและความตอเนื่อง ทั้งนี้ จําเปนจะตองใชผูเช่ียวชาญ      ในแตละสาขาดําเนินการประเมินความ

เสยีหายและความตองการในแตละดาน 

 เม่ือประเมินความเสียหายและทราบความตองการความชวยเหลือแลว ใหนําขอมูล    ที่ไดมาทําการ

วิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเองและจัดทํารายงานสรุปเสนอ

ผูอํานวยการทองถิ่นเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดความเสมอภาคและทั่วถึง  รวมถึงการขอรับความ

ตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติมจากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร น้ําดื่ม การรักษาพยาบาล 

สุขอนามัยและการกําจัดสิ่งปฏิกูล ความชวยเหลอืดานสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณยังชีพ เปนตน 

 ทั้งนี้ ตัวอยางแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ (Damage and 

Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ด แบบประเมินภัยพิบัติขั ้นตน ระยะที่ 1  (Initial Disaster 

Assessment Form) 

  4.9 การรับ-จายสิ่งของบรจิาค 

 หากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ภูแลนคา พิจารณาเห็นวา   มีความจําเปนตองจัด

ใหมีการรับบริจาคเงินหรือทรัพยสิน เพื่อชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยใหดําเนินการ ตามระเบียบที่เกี่ยวของ 

ดังตอไปนี้ 

 (1) ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการรับบรจิาคและการใหความชวยเหลอื ผูประสบสาธารณภัย  

พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเตมิ 

        (2) ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 
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        (3) ระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงนิหรอืทรัพยสนิที่มีผูบรจิาคใหทางราชการ พ.ศ. 2526 

        (4) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาดวยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใชของศูนยรับบริจาคเพื่อการ

สงเคราะหผูเดอืดรอน พ.ศ. 2547     โดยมีแนวทางปฏิบัตใินการรับ-จายสิ่งของบรจิาค ดังนี้ 

  4.9.1 จัดตัง้ศูนยรับบรจิาคเพื่อชวยเหลอืผูประสบภัย และกําหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบรจิาค 

  4.9.2 อบต.ภูแลนคา หารอืรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําหนดระเบียบ     การเก็บรักษาเงิน

บรจิาคและสิ่งของบรจิาค รวมถงึสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธีแจกจายเงินและสิ่งของบริจาค เพื่อใหเกิด

ความเปนเอกภาพและเกดิประโยชนแกผูประสบสาธารณภัยอยางเสมอภาค 

  4.9.3 จัดทําบัญชีการรับ-จาย สิ่งของบรจิาคไวเปนหลักฐาน เพื่อควบคุมระบบขอมูล  ในการบริหาร

จัดการสิ่งของบรจิาคอยางทั่วถงึและเปนธรรม 

 กรณทีี่บุคคล หนวยงาน หรอืองคกรใดจัดตัง้ศูนยรับบรจิาคเพื่อชวยเหลอืผูประสบสาธารณภัย โดยที่บุคคล 

หนวยงาน หรอืองคกรนัน้ไมไดรับมอบภารกจิใดๆ จากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ภูแลนคา 

ใหรับผิดชอบคาใชจายในการขนยายและสงมอบสิ่งของบรจิาคเอง 

  4.10 การบรหิารจัดการศูนยพักพงิช่ัวคราว 

 การชวยเหลอืผูประสบภัยที่อาศัยในศูนยพักพิงช่ัวคราวในระยะตน และระยะกลาง   ใหไดผลดี จําเปนตอง

คํานงึถงึสิ่งสําคัญ ไดแก 

    (1) การดูแลดานความปลอดภัย 

    (2) การจัดการดานสวัสดกิาร อาหาร สุขาภิบาล และความเปนอยู ใหมีความสะดวก 

    (3) การรักษาพยาบาล และการควบคุมปองกันโรคใหเปนไปอยางทั่วถงึ 

    (4) การมีกจิกรรมฟนฟูสุขภาพจิตรวมกันเพื่อทําใหมีสุขภาพจติที่ด ี

    (5) การรวมกลุมเปนแหลงเดยีวกันเพื่อติดตอขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 

 ขอพจิารณาในการเลอืกสถานที่ตั้งของศูนยพักพิงช่ัวคราว มีปจจัยในการพิจารณา ดังนี้ 

ตารางที ่4-3 : ขอพจิารณาในการเลอืกสถานที่ตั้งของศูนยพักพงิช่ัวคราว 

ประเด็น ขอพจิารณาสําหรับทําเลที่ตั้ง 

ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไมวาจะเปนความรุนแรงหรอืภัยทางธรรมชาติ 

- ปลอดจากความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้นตอผูอาศัยในศูนยอพยพชั่วคราว 

การเขาถงึ - งายตอการเขาถงึเพื่อใหความชวยเหลือในชวงวกิฤต 

- คํานงึถงึฤดูกาลและผลกระทบ (เชน รถอาจจะเขาไปไมไดในหนาฝน) 

สิ่งแวดลอม - พจิารณาถงึภัยจากการปนเปอนสารพษิทัง้จากภายในและนอกพื้นที่ 

สาธารณูปโภค - ความเปนไปไดในการใชโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐที่มีอยูเดิม ทัง้การประปา  

  สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 

- ระบบไฟฟาเปนสิ่งสําคัญที่สุด เนื่องจากระบบน้ําและสุขาภิบาล ยังสามารถ 

  หาทางเลอืกอ่ืนที่ไมพงึพาโครงสรางพื้นฐานของเมืองได 

ปจจัยดงึดูด - ในบรบิทของเมือง อาจเกดิปจจัยดงึดูดใหมีการยายเขาศูนยพักพงิชั่วคราว            
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  โดยไมจําเปน 

อาชพี - การเขาถงึตลาดในทองถิ่น 

- การเขาถงึที่ทํางาน 

- ทางเลอืกและการเขาถงึระบบขนสง 

ประเด็น ขอพจิารณาสําหรับทําเลที่ตั้ง 

สวัสดกิารขัน้พื้นฐาน - ตองมีการบรกิารดานการศกึษาและสุขอนามัย 

- มีการสํารวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดกิารทั่วไปในพื้นที่ 

เอกลักษณทางวัฒนธรรม - ผูอาศัยในศูนยอพยพชั่วคราวมีสทิธทิี่จะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม  และ

ศาสนาในศูนยพักพงิชั่วคราว 

- ตรวจสอบทัศนคตขิององคกรปกครองทองถิ่นและชุมชนโดยรอบ ตอกลุมผูอยู 

  อาศัยในศูนยพักพงิชั่วคราว 

 ใหกองสวัสดกิารและสังคมหรอืกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กรณีเทศบาล) หรือสวนสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม (กรณีองคการบริหารสวนตําบล) เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนยพักพิงช่ัวคราว และ

ประสานงานที่เกี่ยวของในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค รวมทั้ง

ประสานงานกับกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและจังหวัดเพื่อประสานการปฏิบัติในการ

จัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหนา/ผูจัดการศูนยพักพงิช่ัวคราว 

(กํานัน / ผูใหญบาน / ประธานชุมชน) 

ฝายอํานวยการรวม 

(หัวหนาฝายแตละฝาย เชน ประสานงาน / 

ประชาสัมพันธ / รักษาความสงบเรยีบรอย) 

ฝายปฏิบัติการ 

(หัวหนาฝายแตละฝาย เชน บรรเทาทุกข / ฟนฟู 

/ พยาบาลและสุขภาพอนามัย) 

บทบาทหนาท่ี 

1.  อํานวยการและบรหิารจัดการตางๆ เชน จัดทําบัญชี

รายชื่อผูประสบภัยของชุมชนประสานงานท้ังภายในและ

ภายนอกศูนย  พักพงิชั่วคราว การรับบรจิาค การ

ประกอบและแจกจายอาหาร ระบบสุขาภบิาลและสุขภาพ

อนามัย เปนตน 

2.การจัดการพื้นท่ีของศูนยพักพงิชั่วคราวของชุมชนใหเปน

ระเบียบและเปนระบบ 

3.การจัดหาเครื่องมอื อุปกรณ เครื่องใชท่ีจําเปนแกการ

ดํารงชวีติขณะท่ีอาศัยอยูในศูนยพักพงิชั่วคราว 

4. ความปลอดภัยและความสงบเรยีบรอย 

5. การจัดพาหนะในการขนสง เชน ส่ิงของ ผูปวยในกรณีมี

ผูเจ็บปวยตองไปสงโรงพยาบาล เปนตน 

6. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ /  ผูท่ีเก่ียวของ 

บทบาทหนาท่ี 

1.บรรเทาทุกขเบ้ืองตนดานปจจัยส่ี คือ ท่ีอยู

อาศัย อาหาร เครื่องนุงหม และยารักษาโรค 

2 .  ช ว ย เหลือด าน สุขภาพอนามั ยให แก 

ผูประสบภยัในชุมชน/หมูบาน 

3. ทําหนาท่ีประสานกับผูประสบภัย  ในกรณี

ท่ีผูประสบภัยตองการความชวยเหลือ 
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                                                                    แผนภาพที่ 4-4 : โครงสรางศูนยพักพงิช่ัวคราว อบต.ภูแลนคา 

  4.11 การยกเลกิสถานการณสาธารณภัย 

 (1) ใหติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเนื่อง พรอมทั้งตรวจสอบ

ขอมูลจากทุกแหลงจนแนใจ และมีการยืนยันความชัดเจนวาสถานการณคลี่คลายกลับสู  ภาวะปกติแลว ให

ผูอํานวยการทองถิ่นรายงานขอมูลใหผูอํานวยการอําเภอทราบ เพื่อประกาศยุตสิถานการณ  สาธารณภัยในพื้นที่ 

 (2) เม่ือไดรับการยนืยันอยางชัดเจนจากผูอํานวยการทองถิ่น ผูอํานวยการอําเภอ ตามลําดับ หรือผูที่ไดรับ

มอบหมายใหประกาศยุติสถานการณวาสาธารณภัยไดสิ้นสุดลงแลว ใหแจงขอมูลดังกลาวใหผูอพยพทราบเพื่อ

เตรยีมพรอมในการอพยพกลับสูที่ตัง้ตอไป 

 (3) เม่ือยกเลกิหรือปดศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินของ อบต.ภูแลนคา ใหสงมอบภารกิจที่ตองดําเนินการตอให

หนวยงานที่รับผิดชอบตามภารกจิของหนวยงานนัน้ตอไป เพื่อความตอเนื่องในการปฏิบัตงิาน 

  4.12 การอพยพกลับ 

 เม่ือประชาชนไดรับแจงขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนําชุมชนหรือผูนํากลุม

อพยพรีบแจงผูอพยพเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการอพยพกลับและรอรับการแจง จุดอพยพกลับ โดยการจัด

ระเบียบและลําดับกอนหลังของการอพยพกลับอยางเปนระบบไปสูพื้นที่อยูอาศัยเดิม พรอมทั้งประสานงานกับ

เจาหนาที่ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

  1.13 การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ใหศูนยปฏิบัตกิารฉุกเฉนิ อบต.ภูแลนคา แบงประเภทของสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะ

อพยพมาอยูในพื้นที่ปลอดภัยตามลําดับและความจําเปนเรงดวน พรอมทัง้กําหนดพื้นที่รองรับการอพยพสวนราชการ 

ครอบครัวสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไวลวงหนา โดยการดําเนนิการอพยพใหเปนไปตามแผนอพยพ

สวนราชการ เพื่อใหสามารถบรกิารประชาชนไดตามปกติ                                                                                                                             

  4.14 การรองขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคยีง 

 ตามพระราชบัญญัตปิองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิพ.ศ. 2550  มีมาตราที่เกี่ยวของกับการขอรับ

การสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน ดังนี้ 

 มาตรา 21  เม่ือเกดิหรอืคาดวาจะเกดิสาธารณภัยข้ึนในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ใด ให

ผูอํานวยการทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่นัน้มีหนาที่เขาดําเนนิการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยโดยเร็ว และแจงใหผูอํานวยการอําเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่นัน้และผูอํานวยการจังหวัดทราบทันที 

  ในการปฏิบัตหินาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูอํานวยการทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

 (4) ขอความชวยเหลอืจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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 มาตรา 23  ระบุวา เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น    แหงพื้นที่ใดใหเปน

หนาที่ของผูอํานวยการทองถิ่นซ่ึงมีพื้นที่ตดิตอหรอืใกลเคียงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่นัน้ที่จะสนับสนุน

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกดิข้ึน 

         4.15  การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ 1 เปนระดับ 2  

 หากสถานการณสาธารณภัยในพื้นที่มีความรุนแรงและลุกลามตอเนื่องยากตอ การรับมือใหผูอํานวยการ

ทองถิ่นแจงกองอํานวยการปองและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (กอปภ.อ.) และ กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) เพื่อรองขอใหยกระดับการจัดการสาธารณภัยเปนระดับ 2 โดยใชเกณฑหรือเงื่อนไข

ดังตอไปนี้ประกอบการพิจารณา 

 4.15.1 พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบและความเสยีหาย 

 4.15.2 จํานวนผูที่ไดรับบาดเจ็บและเสยีชีวติ หรอืผูที่ไดรับผลกระทบ 

 4.15.3 สถานการณของภัยมีความรุนแรง หรอือาจมีสถานการณแทรกซอน มีการขยายตัวของภัยออกไป 

 4.15.4 ขีดความสามารถในการปฏิบัตงิาน เชน กําลังคน เครื่องมือ อุปกรณยานพาหนะ และอุปกรณตางๆ 

 4.15.5 ดุลยพินจิการประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยของผูอํานวยการทองถิ่น 

 ทัง้นี้ ใหใชเกณฑเงื่อนไขทางดานพื้นที่/ประชากร/ความซับซอน/ศักยภาพดานทรัพยากร และวิจารณญาณ

หรอืดุลยพินจิของผูอํานวยการอยางใดอยางหนึ่ง หรอืหลายอยางประกอบกันเปนเกณฑในการยกระดับการจัดการ 

สาธารณภัยจากระดับ 1 เปนระดับ 2 
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บทท่ี 5 

การปฏิบัตหิลังเกดิภัย 

การปฏิบัตหิลังเกดิภัย (ฟนฟู) เปนการดําเนินการภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัยบรรเทาลง 

หรือไดผานพนไปแลว เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิถีความเปนอยูของชุมชนที่

ประสบสาธารณภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม  (Build Back Better and 

Safer) เปนไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดกีวาและปลอดภัยกวาเดมิ (แผนภาพที่ 5-1) โดย

การนําเอาปจจัยตางๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขามาชวยในการฟนฟู ซ่ึงหมายรวมถึงการซอมสราง 

(Reconstruction) และการฟนสภาพ (Rehabilitation)  โดยมีหลักการสําคัญของการฟนฟู ไดแก 

การชวยเหลอืผูประสบภัยใหสามารถชวยเหลอืตนเองได เพื่อใหการดํารงชีวิตกลับเขาสูภาวะปกติ โดย

ไมจําเปนตองพ่ึงพิงความชวยเหลอืจากภายนอกแตเพียงอยางเดยีว 

ผูประสบภัยตองมสีวนรวมในกระบวนการตัดสนิใจ จงึจะเกดิกระบวนการยอมรับและ     มีสวนรวมใน

ข้ันตอนตางๆ ที่จะดําเนนิการ 

พิจารณาความเสี่ยงตอภัยในการฟนคืนสภาพและการสรางใหมเสมอ เพื่อไมใหงบประมาณตอง

สูญเสยีไปโดยเปลาประโยชนจากการเกดิสาธารณภัยครัง้ตอไป 
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แผนภาพที่ 5-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดกีวาและปลอดภัยกวาเดิม 

 ในอดตีที่ผานมา ไดกําหนดยุทธศาสตรการบรหิารจัดการสาธารณภัยที่สามารถตอบสนองตอการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสทิธภิาพ ประกอบดวย การปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม การ

บรหิารจัดการในภาวะฉุกเฉนิ (การเผชิญเหตุ) และจัดการหลังเกดิภัย (การฟนฟู)ซ่ึงสถานการณ       สาธารณภัยใน

ปจจุบันนับวันจะทวคีวามรุนแรงมากยิ่งข้ึน ดังนัน้จงึไดมีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรในการจัดการสาธารณภัย โดย

จากการจัดการสาธารณภัย (Disaster Management : DM) มาเปนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster 

Risk Management : DRM) ใหความสําคัญกับการปองกันและลดผลกระทบ การเตรยีมความพรอม ซ่ึงเปนการลดความ

เสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) เพ่ิมมากข้ึน เพื่อสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชนและของรัฐ การลงทุนในเรื่องลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยนอกจากจะชวยลดปจจัยเสี่ยงและลดโอกาสของ

สังคมในการเผชิญเหตุการณสาธารณภัยแลว ยังจะสงผลที่ดีตอการพัฒนาในดานตางๆ ใหมีความตอเนื่องอีกดวย 

เนนการฟนฟูที่ดกีวาและปลอดภัยกวาเดมิเพื่อใหเกดิความยั่งยนืตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมให

ดกีวาและปลอดภัยกวาเดมิ          ตามแผนภาพที่ 5-1 

5.1 การสํารวจความตองการของผูประสบภัยและความเสยีหายเบื้องตน 

สร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 
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       กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ภูแลนคา สํารวจความตองการของผูประสบภัยและความ

เสยีหายเบื้องตนภายในพื้นที่ประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดยวเิคราะหผลกระทบจากความเสยีหายที่เกดิข้ึนจากสา

ธารณภัยเพื่อประเมินและวเิคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเอง ความ

ตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติมจากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร น้ําดื่ม การรักษาพยาบาล 

สุขอนามัยและการกําจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน รวมทัง้จัดทําฐานขอมูล      การสํารวจความเสยีหาย เพื่อเปนขอมูลในการ

ฟนฟูและกําหนดกรอบแนวทางในการสรางคนืใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสทิธภิาพ โดยมีหลักการปฏิบัต ิดังนี้ 

5.1.1 ชุมชน/หมูบาน สํารวจความเสยีหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณ  ประโยชนตางๆ จนถึงระดับ

ครัวเรอืน รวมทัง้จัดทําฐานขอมูลการสํารวจความเสยีหาย เพื่อเปนขอมูลในการฟนฟูและกําหนดกรอบแนวทางใน

การสรางคนืใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสทิธภิาพ 

5.1.2  อบต.ภูแลนคา สํารวจประเมินความจําเปนในการฟนฟูภายหลังการเกดิสาธารณภัย ดังนี้ 

(1) ขอมูลพื้นฐานดานชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม 

 (2) ขอมูลดานความเสยีหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉนิการชวยเหลอืจากภายนอก 

 (3) ขอมูลการวเิคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความออนแอ หรอืความลอแหลมตอ 

สาธารณภัยที่เกดิข้ึน 

 5.1.3 สํารวจและประเมินความจําเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัย ควรสํารวจขอมูล

ดังตอไปนี้ 

 (1) ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย เชน ดานอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช ที่พักพิง สุขภาพ สุขาภิบาล และ

สิ่งแวดลอมการประกอบอาชีพ และองคความรู (การชวยเหลอืยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) โดยใหคํานงึถงึการฟนฟูกลุม

เปราะบาง (กลุมเด็ก สตรมีีครรภ คนชรา ผูปวย และผูพิการ) ที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยเปนพิเศษ 

 

(2) ขอมูลการฟนฟูพื้นที่ประสบภัย เชน ที่อยูอาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล สิ่งกอสรางตางๆ การ

ชลประทาน การขนสง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เปนตน 

 5.1.4 กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ภูแลนคา จัดตั้งคณะทํางานประสานกับชุมชน/

หมูบาน ใหตรวจสอบรายละเอียดความเสยีหาย การใหความชวยเหลือ และความตองการเบื้องตนของผูประสบภัย

โดยเร็ว 

 5.1.5 ดําเนนิการฟนฟูโครงสรางพื้นฐานที่เสยีหายในเบื้องตน โดยงบประมาณที่อยูในความรับผิดชอบ กรณี

ที่เกนิขีดความสามารถใหขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

          5.1.6 รายงานสรุปการประเมินความเสยีหายและแนวทางการฟนฟูไปยัง กองอํานวยการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยอําเภอและจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนในการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงสรางพื้นฐานที่ไดรับ

ความเสียหาย (คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการใหความ

ชวยเหลอืผูประสบภัยพิบัตจิังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 
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 การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ จะตองมีความเช่ือมโยงกับการตอบสนอง

ความตองการของผูที่ไดรับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคํานึงถึงปจจัยดานตางๆ เชน อายุ เพศ เช้ือชาต ิ

ศาสนา สตรมีีครรภ และผูพิการ เพื่อประกอบการพิจารณา 

 5.2 การฟนฟู 

       มีแนวทางปฏิบัต ิดังนี้ 

1. แจงใหชุมชนและหมูบาน สํารวจความเสยีหายของระบบสาธารณูปโภคและ        สิ่งสาธารณประโยชน

ตางๆ จนถงึระดับครัวเรอืน รวมทัง้จัดทําฐานขอมูลการสํารวจความเสยีหาย เพื่อเปนขอมูลในการฟนฟู และกําหนด

กรอบแนวทางในการสรางคนืใหมไดอยางเหมาะสมและเปนที่ยอมรับ 

2. อบต.ภูแลนคา  สํารวจประเมินความจําเปนในการฟนฟูหลังการเกดิสาธารณภัย ดังนี้ 

(2.1) ขอมูลพื้นฐานดานชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม 

(2.2) ขอมูลดานความเสยีหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉนิ การชวยเหลอืจาก 

ภายนอก 

 (2.3) ขอมูลการวเิคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความออนแอ    หรอืความ 

ลอแหลมตอสาธารณภัยที่เกดิข้ึน 

 3. สํารวจและประเมินความจําเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัย ดังนี้ 

(3.1) ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแตละดาน เชน ดานอาหาร การเงนิ  

สิ่งของ เครื่องใช ที่พักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม การประกอบอาชีพ และองคความรู   การชวยเหลือ

ยามฉุกเฉนิ สุขาภิบาล เปนตน โดยใหคํานงึถงึการฟนฟูกลุมเปราะบาง (กลุมเด็ก สตรีมีครรภ คนชรา ผูปวย และผู

พิการ) ที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยเปนพิเศษ 

(3.2) ขอมูลการฟนฟูพื้นที่ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแตละดาน เชน ที่อยูอาศัย การศกึษา  

การดูแลสุขภาพ สิ่งกอสรางตางๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนสง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบ

สุขาภิบาล เปนตน 

 

4. อบต.ภูแลนคา  จัดทมีประเมินความเสยีหายและความตองการความชวยเหลอื  โดยประสานกับ 

อําเภอบานเขวา และจังหวัดชัยภูมิ  ใหตรวจสอบรายละเอียดความเสยีหาย การใหความชวยเหลอืและความตองการ

เบื้องตนของผูประสบภัยโดยเร็ว 

5. ประสานการปฏิบัติกับอําเภอ ใหประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัย

อําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ใหเรงสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว เพื่อพิจารณาชวยเหลือผูประสบภัย

ตามหลักเกณฑและวธิกีารที่กระทรวงการคลังกําหนด และรายงานผล   การสํารวจความเสยีหายจากภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉนิ ตอคณะกรรมการใหความชวยเหลอืผูประสบภัยพิบัตจิังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพื่อพิจารณาดําเนินการชวยเหลือ

ผูประสบภัย 
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6. ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลคามากกวาวงเงินที่ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจอนุมัติ ใหสงเรื่องใหกรม

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินชวยเหลือผูประสบภัย        จากวงเงินงบกลาง

รายการสํารองจายเพื่อกรณฉีุกเฉนิหรอืจําเปนจากคณะรัฐมนตรี 

7. รายงานสรุปการประเมินความเสยีหายและความจําเปนในเบื้องตน ใหผูอํานวยการอําเภอ ผูอํานวยการจังหวัด 

ผูอํานวยการกลาง ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติและนายกรัฐมนตรทีราบตามลําดับ 

5.2.1 การฟนฟูระยะส้ัน 

เปนการดําเนินการตอเนื่องจากการคนหา การบรรเทา และการชวยเหลือไดยุติลง เพื่อสนองความตองการที่

จําเปนของผูประสบภัย ธุรกจิ ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเรงดวนหรือระยะสั้น รวมถึงการจัด

มาตรการดานการรักษาความปลอดภัยไมใหเกดิอันตรายหรอืสาธารณภัย ซํ้าข้ึนอีก การประเมินความเสียหายของ

โครงสรางพื้นฐาน การจัดเตรยีมที่พักอาศัยช่ัวคราว และการใหบรกิารสาธารณะ โดยมีแนวทางปฏิบัต ิดังนี้ 

(1) การสงเคราะหและชวยเหลอืผูประสบภัยในเบื้องตน 

เปนการฟนฟูดานสมรรถภาพทางกายใหแกผูประสบภัย เชน การตรวจรักษา ปองกันควบคุมโรค และการฟนฟู

ความแข็งแรงทางรางกาย เปนตน รวมถงึการฟนฟูดานสภาพจติใจและ     จติสังคมของผูไดรับผลกระทบ ตลอดจน

การกระตุนและชวยเหลอืใหเกดิการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง        ตามความจําเปน โดยใหโรงพยาบาล

สงเสรมิสุขภาพประจําตําบลแกงยาว เปนหนวยงานหลัก    และมีแนวทางปฏิบัต ิดังนี้ 

(1.1) การชวยเหลอืและสงเคราะหผูประสบภัย 

- แจงใหชุมชน/หมูบาน สํารวจตรวจสอบขอมูลผูประสบภัยและความเสียหาย เพื่อใหความชวยเหลือตางๆ 

ตรงกับขอเท็จจรงิตลอดจนสงผูประสบภัยกลับภูมิลําเนา 

- ใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และองคกรภาคเอกชนในการสงเคราะหผูประสบภัยให

เปนไปอยางมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถงึ และหลกีเลี่ยงความซํ้าซอน    ในการสงเคราะหผูประสบภัย 

- ใหชุมชน/หมูบาน จัดทําบัญชีรายช่ือผูประสบภัยและทรัพยสิน    ที่เสียหายไวเปนหลักฐานเพื่อการ

สงเคราะหผูประสบภัย พรอมทัง้ออกหนังสอืรับรองใหผูประสบภัยไวเปนหลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู 

- จัดใหมีการรักษาพยาบาลแกผูประสบภัยอยางตอเนื่องจนกวา    จะหายกลับมาดํารงชีวิตไดตามปกต ิ

รวมทัง้จัดการที่พักอาศัยช่ัวคราว และระบบสุขาภิบาลแกผูประสบภัย   ในกรณทีี่ตองอพยพจากพื้นที่อันตราย 

- ใหการสงเคราะหแกครอบครัวของผูที่ประสบภัยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในกรณทีี่ผูเปนหัวหนาครอบครัว

ประสบภัยจนเสยีชีวติหรอืไมสามารถประกอบอาชีพตอไปได     โดยการใหทุนการศกึษาแกบุตรของผูประสบภัยจน

จบการศกึษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพใหแกบุคคลในครอบครัว 

- เลี้ยงดูผูประสบภัยที่ไมสามารถชวยตัวเองไดในระยะแรก เชน ดูแลเด็กกําพรา นักเรียน นักศึกษา คน

พิการ และผูสูงอายุที่ประสบภัย 

(1.2) การปองกัน เฝาระวัง และควบคุมโรคระบาด ทัง้คนและสัตว 

(1.3) ประชาสัมพันธเพื่อเสรมิสรางขวัญและกําลังใจของประชาชนใหคนืสูสภาพปกตโิดยเร็ว 

(1.4) รายงานขาวและประชาสัมพันธขาวสารตอสาธารณชนใหทราบสถานการณเปนระยะๆ 
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(2) การฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย 

เปนการบูรณะที่อยูอาศัย โครงสรางพื้นฐานตางๆ ที่ไดรับความเสียหายจากเหตุการณสาธารณภัยใหกลับสู

สภาพที่สามารถใชงานได ทัง้นี้ ควรใหความสําคัญกับการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยตามความ

เหมาะสมกับสถานการณและการใชงาน หากการบูรณะโครงสรางและสิ่งกอสรางหรอืการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมที่ตองฟนฟูใหดีกวาเดิม อาจตองใชเวลาและงบประมาณในการฟนฟู ควรกําหนดแผนงานไวในการ

ฟนฟูระยะยาวตอไป และการฟนฟูพื้นที่ประสบภัยในระยะเริ่มตนใหปฏิบัต ิดังนี้ 

 (2.1) ทําความสะอาดบานเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน ในพื้นที่ประสบภัย และขนยายขยะมูล

ฝอย 

(2.2) ให อบต.ภูแลนคา  ที่เกดิเหตุ ดําเนนิการฟนฟูพื้นที่ประสบภัย ปรับสภาพภูมิทัศน และแกไขปญหา 

สิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ 

(2.3) กรณทีี่เกนิขีดความสามารถของ อบต.ภูแลนคา ใหหนวยงานที่รับผิดชอบโครงสรางพื้นฐานนัน้ๆ  

ดําเนนิการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการที่ไดรับความเสยีหาย ดังนี้ 

- ทางหลวงแผนดนิและเสนทางคมนาคม 

ดําเนนิการโดยแขวงทางหลวงจังหวัดชัยภูมิ  และแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ 

- ระบบไฟฟา 

ดําเนนิการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ และการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย 

- ระบบประปา 

ดําเนนิการโดยการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ 

(2.4) ใหรื้อถอนซากปรักหักพัง และซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐานและอาคารบานเรอืนของ

ผูประสบภัย เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพไดตอไป 

(2.5) ซอมแซมสถานที่ราชการ โรงเรยีน สถานศกึษา วัด โบราณสถาน สถานที่ราชการ สถานที่ทองเที่ยว 

และสาธารณูปโภคตางๆ ใหกลับมาใชงานไดดังเดมิ 

(2.6) พื้นที่ประสบภัย เชน การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบ     ความแข็งแรงของอาคาร การ

ออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหลงน้ําอุปโภคบรโิภค การจัดทําภูมิทัศน ดําเนินการโดยสํานักงานโยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ  สํานักชลประทานที่        โครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิ   องคการบริหารสวนจังหวัด

ชัยภูมิ  และหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

5.2.2 การฟนฟูระยะกลาง/ระยะยาว 

(1) การฟนฟูระยะกลางเปนการดําเนนิการตอเนื่องโดยการประสานและสนับสนุนชุมชนที่ประสบภัย  

ฟนฟู หรือสรางสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตข้ึนใหม การฟนฟูเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสภาพ

รางกาย จติใจ และสังคมของผูประสบภัย โดยใหปฏิบัต ิดังนี้ 

- การฟนฟูโครงสรางพื้นฐานตางๆที่จําเปนตอการดํารงชีวติ เชน ประปา ไฟฟา ระบบโทรคมนาคม ฯ 

- การฟนฟูและเสรมิสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกจิ 
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ใหกองคลังของ อบต.ภูแลนคา เปนหนวยหลักในการฟนฟูและเสรมิสรางความเขมแข็งทาง 

เศรษฐกิจ ทั้งนี้ ใหสามารถรวมมือกับภาคเอกชน ไดแก หอการคา สภาอุตสาหกรรม สมาคมทองเที่ยว และ

หนวยงานที่เกี่ยวของกับระบบเศรษฐกจิและการพาณชิยของ อบต.ภูแลนคา 

(2) สําหรับการฟนฟูระยะยาว เปนการดําเนนิการตอเนื่องจากระยะกลาง    ซ่ึงอาจใชเวลาหลายเดือนหรือ

หลายปนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุงเนนการกลับสูสภาวะปกติ หรือใหดียิ่งข้ึนกวาเดิม โดยหนวยงานที่

เกี่ยวของทําการสํารวจและจัดทําแผนโครงการ เพ่ีอวางแผนการฟนฟูพื้นที่เกดิภัย ใหสามารถรองรับสาธารณภัยที่จะ

เกดิข้ึนในอนาคตไดดกีวาและปลอดภัยกวาเดมิ โดยมีแนวทางปฏิบัต ิดังนี้ 

- ให อบต.ภูแลนคา เปนหนวยหลักในการวางแผนและดําเนนิกจิกรรมฟนฟูชุมชนรวมกับ 

หนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีสวนรวมกับชุมชน เพื่อใหมีความพรอมรับมือและฟน

กลับอยางรวดเร็ว เปนการดําเนนิงานฟนฟูที่ตอเนื่องจากการบรรเทาภัยที่เกดิข้ึน  การใหความชวยเหลอืทางวชิาการ

ในการวางแผนฟนฟู การระบุและตดิตามการแกไขความขัดแยงและการลดความแตกตาง การประยุกตใชหลักการ

พัฒนาอยางยั่งยนืในการวางแผน และการกําหนดการประสาน     ความตองการที่ยังไมไดรับการชวยเหลอื 

- ใหมีการบูรณะและการกอสรางที่อยูอาศัยที่ถูกทําลายและไดรับ     ความเสยีหายใหมหรอื 

พัฒนาที่อยูอาศัยถาวร เพื่อเปนทางเลอืกใหมในการแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยที่จะรองรับ โดยชุมชนมีสวนในการ

เสรมิสรางความถาวรยั่งยนืและความตานทานตอสาธารณภัยของที่อยูอาศัย ทั้งนี้ การฟนฟูที่อยูอาศัยมุงที่จะแกไข

ปญหาดานที่อยูอาศัยใหผูประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อปองกันและลดผลกระทบตอสาธารณภัยที่จะ

เกดิข้ึนอีก 

 - ปกปองทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมและทรัพยสนิทางประวัตศิาสตรในการดําเนนิงานตอบ

โตและฟนฟูที่เหมาะสม เพื่อที่จะสงวน อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณ       ใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาหรือ

ปลอดภัยกวาเดมิ  

5.2.3 การฟนฟูดานตางๆ 

(1) ดานสุขภาพและการบริการสังคม 

เปนการเสรมิสรางความพรอมที่จะรับมือและการฟนกลับสูภาวะปกติไดอยางรวดเร็วของ อบต.ภูแลนคา ใน

การบรกิารดานสุขภาพและการบริการดานสังคมของบุคคลและชุมชนที่ประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข 

สุขภาพจติ และการบรกิารทางการแพทย โดยใหโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพประจําตําบลแกงยาวและโรงพยาบาล

สงเสรมิสุขภาพประจําตําบลหวยน้ําคํา เปนหนวยงานหลักในการดําเนนิการ 

(2) ดานท่ีอยูอาศัย 

(2.1) บูรณะและกอสรางที่อยูอาศัยที่ถูกทําลายและไดรับความเสียหายใหมหรือพัฒนาที่อยูอาศัยถาวร เพื่อ

เปนทางเลอืกใหมในการแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยที่จะรองรับความตองการของชุมชนไดอยางมีประสทิธภิาพ 

(2.2) ภารกิจสนับสนุนการฟนฟูที่อยูอาศัยมุงที่จะแกไขปญหาดานที่อยูอาศัย หลังการเกิดสาธารณภัย เพื่อ

ปองกันและลดผลกระทบตอสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึนอีก กรณีที่เกินขีดความสามารถใหหนวยงานที่รับผิดชอบ

โครงสรางพื้นฐานนัน้ๆ ดําเนนิการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการ ที่ไดรับความเสยีหาย และขอรับการสนับสนุน
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จากหนวยเหนือข้ึนไปตามลําดับ ไดแก งบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกรม กระทรวง หนวยงานนอก 

ภาครัฐ องคกรระหวางประเทศ หรอืงบกลาง 

    (3) ดานสิ่งแวดลอม 

(3.1) ขนยายขยะมูลฝอย แกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ 

(3.2) วางแผนในการรักษาปกปองทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม และทรัพยสนิทาง 

ประวัตศิาสตร อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณใหกลับคนืสูสภาพเดมิหรอืดกีวาเดมิตามที่ชุมชนรองขอ 

     (3.3) ใหหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในทุกระดับรวมถงึหนวยงานภาคเอกชนที่เปนเครอืขายให 

สนับสนุนแผนงานและภารกจิสําคัญที่จะตองดําเนนิการตามแผนปฏิบัตกิาร     ในการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยของ อบต.ภูแลนคา  ที่กําหนดวิธีการที่จะใชทรัพยากรและสมรรถนะ เพื่อตอบสนองไดตรงความ

ตองการของชุมชนและเพียงพอ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 6 

การขับเคลื่อนแผนปฏบิัตกิารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ของ อบต.ภูแลนคา ไปสูการปฏบิัต ิ

6.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏบิัตกิารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ  

อบต.ภูแลนคา ไปสูการปฏบิัติ 

แผนปฏิบัตกิารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ภูแลนคา พ.ศ. 2561   ไดจัดทําข้ึนโดยใชกรอบ

แนวคิดใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ พ.ศ. 2560 และแผนการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. 2560  มีแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบดวย การมุงเนนการลด

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน 

และการสงเสรมิความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยง    จากสาธารณภัย ซ่ึงการจะดําเนินการให

บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคตองอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคสวน ทั้งภาคราชการ พลเรือน ทหาร ตํารวจ 
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ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองคการสาธารณกุศล และตองเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย พ.ศ. 2550  ที่บัญญัตไิวใน 

มาตรา20 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่มีหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ่น

ของตน โดยมีผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่นัน้เปนผูรับผิดชอบในฐานะผูอํานวยการทองถิ่น 

เพื่อใหแผนปฏิบัตกิารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ภูแลนคา พ.ศ. 2562 ไปสูการปฏิบัติให

เกิดผลและเปนรูปธรรม โดยกําหนดผลการดําเนินงานของแตละภาคสวน      ซ่ึงเปนตัวช้ีวัดการขับเคลื่อน

แผนปฏิบัตกิารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ภูแลนคา พ.ศ. 2562  ไปสูการปฏิบัต ิดังนี้ 

ตารางที่ 6-1 : แนวทางการดําเนนิงานในการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ 

ลําดับที่ การดําเนนิการ หนวยงานที่รับผดิชอบ 

1 ดําเนนิการเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย อบต.ภูแลนคา พ.ศ. 2561 รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น  ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อสราง

ความตระหนักใหกํานัน ผูใหญบาน อาสาสมัคร คนในชุมชน/ทองถิ่นไดรับรู 

รับทราบ เขาใจถงึระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวของกับสาธารณภัย และสรางการมีสวน

รวมของภาคประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที ่

- อบต.ภูแลนคา 

- หนวยงานที่เกี่ยว 

ของกับการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

 

2 จัดใหมีการประชุมกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ภูแลนคา     

อยางนอยทุก 2 เดอืน อยางตอเนื่อง เพื่อใชเปนกลไกและเวทใีนการบูรณาการการ

ทํางานระหวางหนวยงานที่ เกี่ยวของ ตั้งแตภารกิจดานการปองกัน การลด

ผลกระทบ และการเตรยีมความพรอม การรวมวเิคราะหประเมินความเสี่ยงจาก 

สาธารณภัยในพื้นที่ 

- อบต.ภูแลนคา) 

- หนวยงานที่เกี่ยวของกับ

การปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

3 มีสวนรวมกับอําเภอบานเขวา และจังหวัดชัยภูมิ อยางตอเนื่อง เพื่อเชื่อมการ

ทํางานอยางประสานสอดคลอง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นการ

ดําเนนิการกจิกรรม เชน รวมสํารวจประเมินวเิคราะห   พื้นที่เสี่ยง ปจจัยเสี่ยงที่ทํา

ใหเกดิภัย เปนตน 

- อบต.ภูแลนคา 

- สนง.ปภ.สาขาบานเขวา 

- สนง.ปภ.จว. ชัยภูมิ 

- ศูนย ปภ. เขต 5 

4 การจัดทําแผนเผชญิเหตุสาธารณภัยของ อบต.ภูแลนคา การรวมฝกการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการปองกันและบรรเทา   สาธารณภัย

ระดับตางๆ เพื่อทดสอบและฝกความชํานาญรวมกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

- อบต.ภูแลนคา 

- สนง.ปภ.สาขา 

บานเขวา 

- สนง.ปภ.จว. ชัยภูมิ 

- ศูนย ปภ. เขต 5 

- หนวยงานที่เกี่ยวของกับ

การปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

5 จัดทําแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินภารกิจ 

เชน งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุมจังหวัด สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความปลอดภัยในการ     ใชรถใชถนน ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคม องคกรสาธารณกุศล    โดยใหเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการ

- อบต.ภูแลนคา 

- สํานักงานจังหวัดชัยภูมิ 

- หนวยงานที่เกี่ยวของกับ

การปองกันและบรรเทาสา
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ลําดับที่ การดําเนนิการ หนวยงานที่รับผดิชอบ 

เตรยีมพรอมแหงชาต ิ ธารณภัย 

6 พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ไดมีการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ที่มุงเนนการลด

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมอยางมีสวนรวมแบบ

บูรณาการ ซึ่งรัฐบาลไดใหความสําคัญกับการเตรียมพรอมแหงชาติ ประกอบกับ

ใหมีความเชื่อมโยงและสงผลตอทศิทางการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด โดยการ

เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   ตามภารกิจของอําเภอ/องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นภายใตแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

จังหวัดและกลุมจังหวัด โดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัดและกลุม

จังหวัด ที่เปนกรอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดตอไป 

- อบต.ภุแลนคา 

- สํานักงานจังหวัด ชัยภูมิ 

- หนวยงานที่เกี่ยวของกับ

การปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

 

 

7 ใหความรูแกภาคีเครือขายที่เกี่ยวของทั้งดานวิชาการและการปฏิบัติ    สรางองค

ความรูเพื่อเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายทั้งระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และ

ระดับพื้นที่ 

- อบต.ภูแลนคา 

- สพป....................... 

- สพม....................... 

8 สนับสนุน กํากับ ตดิตาม ใหคําแนะนําในการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยชุมชน/หมูบาน เพื่อเปนกรอบปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ใหมีความเชื่อมโยง

กับแผนปฏิบัตกิารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ภูแลนคา 

- อบต.ภูแลนคา 

 

9 การติดตามและประเมินผล โดยการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ         ทั้ง

สวนกลางและระดับพื้นที่ การกําหนดใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงานให

ผูอํานวยการจังหวัดเพื่อรายงานผลตอไปยังผูอํานวยการกลางและผูบังคับบัญชา

ระดับเหนอืขึ้นไปทราบเปนประจําทุกป รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการนํา

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา           สาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท.) 

ไปสูการปฏิบัติ ในชวงกลางแผนและ      ปลายแผน พรอมทั้งพิจารณาแนวทาง

ปรับปรุงแผนฯ 

- อบต.ภูแลนคา 

- สนง.ปภ.สาขา 

บานเขวา 

- สนง.ปภ.จ. ชัยภูมิ 

- ศูนย ปภ. เขต 5 

- สํานักงานจังหวัดชัยภูมิ 

 

6.2 การตดิตามและประเมนิผล 

เปนกระบวนการดําเนนิงานดานการกํากับควบคุม เพื่อตดิตามความกาวหนาของภารกจิและหรอืประเมินวา

ภารกจิสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรอืไม การตดิตามประเมินผล โดยปกติจะตองกําหนดดัชนีการติดตาม

ประเมินผลเพื่อเปนเกณทในการพิเคราะหวาสถานการณที่ตรวจสอบวัดไดนัน้บรรลุหรอืไมบรรลุเม่ือเทียบกับเกณท

หรอืดัชนทีี่กําหนด ประโยชนของการตดิตามประเมินผลไมเพียงแตชวยใหทราบความกาวหนา และหรอืความลาหลัง

ของการดําเนนิการ โดยใชดัชนปีระเมินวาการดําเนินการใกลถึงเปาหมายที่กําหนดแคไหนเพียงไรแลว ยังสามารถ

ชวยใหวเิคราะหเพ่ิมเตมิใหทราบปจจัยเหตุแหงความสําเร็จและความลมเหลวดังกลาวได ทําใหเกิดประโยชนในการ

ปรับปรุงแนวทางดําเนนิการตอไปได 

6.2.1 แนวทางการตดิตามและประเมนิผล 

         
 
 

กําหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสรางความเขาใจในสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ภูแลนคา แนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสูการปฏิบัติ รวมทั้ง

แผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แลวกําหนดประเด็นและตัวชี้วัด การประเมิน

แหลงขอมูล     เพื่อประกอบการวเิคราะหประเมินผลใหสะทอนกระบวนการดําเนนิงาน ผลผลติ และผลลัพธ 
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       6.2.2 หนวยงานและภาคเีครือขายดําเนนิการตดิตามและประเมนิผล 

ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ภูแลนคา เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการ

ดําเนนิงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสูการปฏิบัต ิโดยใหจัดทํารายงานการตดิตามและประเมินผล

ภาพรวมที่บรรลุผลตามเปาหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผลกระทบ  การขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการ

ตดิตามและประเมินผลใหผูอํานวยการอําเภอเพื่อรายงานผลตอไปยังผูอํานวยการจังหวัด ผูอํานวยการกลางและ

ผูบังคับบัญชาระดับเหนอืข้ึนไปทราบ เพื่อนําไปสูการปรับปรุง   แนวทางการดําเนินงานตอไป 

การจัดทํารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัตกิารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ภูแลนคาไปสู

การปฏิบัต ิเพื่อตอบสนองตอเปาหมายการจัดการสาธารณภัยของ อบต.ภูแลนคา ใหมีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู

มาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนําปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัตกิารในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย อบต.ภูแลนคา ตอไป 

 6.3 การวจัิยและพัฒนา 

รวบรวมขอมูลภายใตกรอบการตดิตามและประเมินผล ไดแก (1) ขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการสํารวจภาคสนาม 

การระดมความคิดเห็น และอ่ืนๆ รวมทัง้ควรกําหนดเปาหมายและพื้นที่จัดเก็บขอมูลที่ชัดเจนและ (2) ขอมูล

ทุตยิภูมิที่ไดจากเอกสารรายงานผลการดําเนนิงานของหนวยงาน 

ประเมินผลและวเิคราะหขอมูลตามหลักการที่กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ภูแลนคา 

กําหนดขึ้นมา 

จัดทํารายงานสรุปผลภาพรวม และขอเสนอแนะ 

นําเสนอรายงานสรุปผลใหผูบรหิารระดับหนวยงานพจิารณาใหความเห็นชอบ 

นําผลการประเมินเสนอใหผูอํานวยการทองถิ่น 

พจิารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยสูแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป 
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เปนกระบวนการของการศกึษา การเรยีนรู และการคนหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ เพื่อ

นําไปใชในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดําเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่เปน

ประโยชนทัง้แกประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน รวมทั้งการนําสิ่งที่ได    มีการคิดคนหรือคนพบมา

พัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการดําเนินงาน กระบวนการดําเนนิงาน และการบริการใหมีลักษณะรูปแบบใหม 

หรอืการปรับปรุงใหดข้ึีนกวาเดมิ และสามารถดําเนนิการรวมกับ   การตดิตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวม

ขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของการทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรูทั้งกอนการ

ดําเนนิการ ระหวางดําเนินการ และเม่ือเสร็จสิ้นการดําเนนิการ โดยมีแนวทางการดําเนนิการวจิัยและพัฒนา ดังนี้ 

(1) อบต.ภูแลนคา เปนหนวยงานหลักในการประสานงานดานการศึกษา คนควา และการวิจัยและ

พัฒนาที่เกี่ยวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหนวยงานที่

เกี่ยวของ เพื่อนําองคความรูและเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกตใชเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 

อบต.ภูแลนคา ใหเหมาะสม 

(2) ศกึษาบทเรยีนของเหตุการณสาธารณภัยสําคัญที่ผานมาของ อบต.ภูแลนคา เพื่อใหทราบ 

ขอมูลขอเท็จจรงิสําหรับไปประยุกตใชในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยใหมีประสทิธภิาพยิ่งข้ึน 

(3) จัดทําสรุปบทเรยีน (Lesson Learned) ของการเกดิสาธารณภัยครัง้สําคัญที่ผานมาของ อบต. 

ภูแลนคา  เพื่อเปนประโยชนในการบรหิารจัดการในอนาคต 

6.4 การทบทวนแผนปฏบิัตกิารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ภูแลนคา 

พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 44 กําหนดวา ในกรณีที่ขอเท็จจริง

เกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ไดกําหนดไวในแผนตางๆ ตามพระราชบัญญัตินี้

เปลี่ยนแปลงไป หรือแผนดังกลาวไดใชครบหาปแลว ใหเปนหนาที่ของผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนดําเนินการ

ปรับปรุงหรอืทบทวนแผนที่อยูในความรับผิดชอบ 

ดังนั้น หาก อบต.ภูแลนคา ไดดําเนินการตามกระบวนการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย อบต.ภูแลนคา พ.ศ. 2563 และไดมีการตดิตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณ

สาธารณภัยที่ไมไดกําหนดไวในแผน หรือมีการวิจัยและพัฒนา พบขอบกพรอง  หรือมีนวัตกรรมการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและเหมาะสม ให อบต.ภูแลนคา พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ภูแลนคา พ.ศ. 2563 ไดตามความเหมาะสมทุกป 
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