
 

 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ของ 

องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

 พ.ศ. ๒๕๖4 

 



คำนำ 

สถานการณสาธารณภัยในปจจุบันมีแนวโนมเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและซับซอนมากขึ้น มีสาเหตุ

เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับ    

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสูสังคมเมืองอยางรวดเร็ว ทำใหประชาชนมีโอกาส   

อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มมากขึ้น สงผลใหความเสียหายจากสาธารณภัยทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งภัยที่เกิดจาก

ธรรมชาติ เชน วาตภัย อุทกภัย ภัยหนาว ภัยแลง และภัยท่ีเกิดจากการกระทำของมนุษย เชน อัคคีภัย ภัยจาก การ

คมนาคมขนสง อุบัติภัย และภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เปนตน 

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชน และมีบทบาทภารกิจ   

ในการใหความชวยเหลือและบรรเทาภัยในลำดับแรกกอนที ่หนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือ 

ประกอบกับพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 20 กำหนดใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นแหงพื้นที่มีหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ่นของตน โดยมีผูบริหารทองถิ่นของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่นั้นเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูอำนวยการทองถิ่น และแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกำหนดใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงพื้นท่ี 

(องคการบริหารสวนตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา) ทำหนาที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทา    

สาธารณภัย รวมท้ังจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินและเผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน โดยมีผูอำนวยการทองถ่ิน 

เปนผูควบคุมและสั่งการเพื่อทำหนาที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ   

พรอมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงถือเปน

ภารกิจสำคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะตองเตรียมความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและใหความชวยเหลือผูประสบภัย ภายหลังจากสถานการณสิ้นสุดลง 

  ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยขึ้น    เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพรอม การแจงเตือนภัย และการดำเนินการชวยเหลือ

ใหแกหนวยงาน  ในระดับทองถิ่นรวมกับหนวยงานตางๆ ในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ขางเคียง ตั้งแตกอนเกิดภัย 

ขณะเกิดภัย และภายหลังเกิดภัย ถูกตองตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ รวมท้ังมีความเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยอำเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคลองกับ

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือปองกันและลดความ

สูญเสียตอชีวิต   และทรัพยสิน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

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

               นายกองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

            ผูอำนวยการทองถิ่น 

            

หมายเหตุ : องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถนำไปปรับใชไดตามความเหมาะสม 



 

สารบญั 
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แผนที่ อปท. 
บทนำ                
  
  บทท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป          ๑ 
            ๑.๑ สภาพท่ัวไปของ อบต.กุดจอก      ๑ 

๑.๑.๑ ท่ีตั้งและอาณาเขต       ๑ 
   ๑.๑.๒ เขตการปกครอง       ๑ 
   ๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา       ๑ 
   ๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ       2 
   ๑.๑.๕ เสนทางคมนาคม (การขนสงทางรถยนต ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ) 6 
   ๑.๑.๖ แหลงแมน้ำลำคลอง      6 
  ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย        7 

๑.๒.๑ สถานการณสาธารณภัย      7 
๑.๒.๒ สถิติภัย        7 

  ๑.๓ การจัดลำดับความเส่ียงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี อบต.กุดจอก   9 
  ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจำป       10 
  บทท่ี ๒ แนวคิดการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย     11 
  ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย       11 
  ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย      11 
  ๒.๓ ยุทธศาสตรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย    12 
  ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย    12 
   ๒.๔.๑ ภาวะปกติ        12 
   ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย)   13 
   ๒.๕ องคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดจอก  14 
   ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย       14 
   ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัต ิ       14 
   ๒.๖ การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.กุดจอก (เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย)  ๑8 
  ๒.๗ การปฏิบัติรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ      ๑8 
    ๒.๗.๑ การปฏิบัติรวมกับอำเภอและจังหวัด     ๑9 
    ๒.๗.๒ การปฏิบัติรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียง   ๑9 
     ๒.๗.๓ การปฏิบัติรวมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล ๑9 
 
 
 
 



สารบัญ (ตอ) 
 

                      หนา 
 

 บทท่ี ๓  การปฏิบัติกอนเกิดภัย        20 
 ๓.๑ การประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย     20 
 ๓.๒ แนวทางปฏิบัติในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย    21 
  ๓.๒.๑ การปองกันและลดผลกระทบ      21 
  ๓.๒.๒ การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัย    21 

  ๓.๓ พ้ืนท่ีเส่ียง ระดับความเส่ียง และปจจัยท่ีทำใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย 22 
 ๓.๔ การแจงเตือนภัย        ๒8 

   ๓.4.๑ การแจงเตือนลวงหนา      ๒8 
   ๓.4.๒ การแจงเตือนภัย       ๒8 
   ๓.4.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจงเตือนภัย    ๒9 
   ๓.4.๔ กระบวนการแจงเตือนภัย      ๒9 
   บทท่ี ๔  การปฏิบัติขณะเกิดภัย        31 
  ๔.๑ โครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.กุดจอก    31 
   ๔.๑.๑ บทบาทหนาท่ีภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.กุดจอก 32
  ๔.๒ การจัดการภาวะฉุกเฉินมีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.กุดจอก   33 
   4.2.1 การประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย    33 
   4.2.2 การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  34 
  ๔.๓ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน       35 
   ๔.3.๑ แนวทางปฏิบัติในการจัดการเม่ือเกิดสาธารณภัย   35 
                                      ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
   ๔.3.๒ หลักการปฏิบัติ       35 
   4.3.3 การควบคุมสถานการณและการเผชิญเหตุ     36   
  ๔.4 การส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน       41 
   ๔.4.๑ การปฏิบัติงานดานการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน   41 
   ๔.4.๒ หนวยงานสนับสนุน            42 
   ๔.5 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน    44 
   ๔.6 การอพยพ         44 
  4.7 การบริหารจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว     45 
  ๔.8 แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ 47 
   (Damage and Need Assessment : DANA) 
   ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment)    ๔7 
   ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment)   ๔7 
 
 
 
 
   



สารบัญ (ตอ) 
 

                      หนา 
  ๔.๙ การรับ-จายส่ิงของบริจาค       ๔8 
  ๔.๑๐ การยกเลิกสถานการณสาธารณภัย     ๔8 
  ๔.๑๑ การอพยพกลับ        ๔9 
  ๔.๑2 การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น   ๔9 
   ๔.๑3 การรองขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง  ๔9 
  บทท่ี ๕  การปฏิบัติหลังเกิดภัย        50 
   ๕.1 การดำเนินการหลังเกิดภัย       51         
   ๕.2  การฟนฟู         52 
   ๕.2.1  การฟนฟูระยะสั้น       ๕4 
    ๕.2.2  การฟนฟูระยะกลาง/ระยะยาว     ๕5 
    ๕.๒.๓ การฟนฟูดานตางๆ       ๕5
 บทท่ี ๖  การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕6 
  ของ อบต.กุดจอก ไปสูการปฏิบัติ 
   ๖.1 แนวทางการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕6 
   ของ อบต.กุดจอก ไปสูการปฏิบัติ 
   ๖.2  การติดตามและประเมินผล       ๕8 
   ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล     ๕8 
   ๖.๒.๒ หนวยงานและภาคีเครือขายดำเนินการติดตามและประเมินผล  ๕9 
  ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา       ๕9 
   ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕9 
   ของ อบต.กุดจอก 
 ภาคผนวก 

ก. บัญชีรายชื่อบุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 ภาคเอกชน และองคกรเครือขายในเขต อบต.กุดจอก 

ข. บัญชีรายชื่อบุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 ภาคเอกชน และองคกรเครือขายในจังหวดั....................................... 

ค. บัญชีรายชื่อเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีไดรับการแตงตั้ง/  
 อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน/OTOS ของ อบต.กุดจอก 

ง. บัญชีรายนามภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี 
จ. บัญชีรายชื่อองคกรสาธารณกุศลในพ้ืนท่ี อบต.กุดจอก    
ฉ. บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ     

 ท่ีใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช. บัญชีรายชื่อกลุมเปราะบางท่ีจะตองใหความชวยเหลือ  
ซ. บัญชีรายชื่อสถานท่ีสำคัญในเขต อบต.กุดจอก     
ฌ. แบบสำรวจศูนยพักพิงชั่วคราว 

 
  

    



สารบัญ (ตอ)    

            
 

ญ. ตัวอยางตารางมาตรฐานในการประมาณคาความเสี่ยง     
ฎ. ตัวอยางคำสั่งกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดจอก  
ฏ. รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคลองกับ 

 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ฐ. แบบประเมินภัยพิบัติข้ันตน ระยะท่ี ๑ (Initial Disaster Assessment Form)  
ฑ. แบบประเมินความเสียหายและความตองการ ระยะท่ี 2 (Multi Cluster Initial and 

Rapid Assessment - MIRA ) 
 

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

 
 
 
 



สารบัญแผนภาพ 
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 แผนภาพท่ี ๒–๑  :  แหลงงบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  13 
       ของ อบต.กุดจอก 
 
 แผนภาพท่ี ๒–๒  :  กลไกการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศไทย  17 
 
 แผนภาพท่ี ๒–๓  :  องคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 18 
 
 แผนภาพท่ี ๓–๑  :  กระบวนการแจงเตือนภัย      29 
 
 แผนภาพท่ี ๔–๑  :  โครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.กุดจอก    31 
 
 แผนภาพท่ี ๔-๒  :  การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น   33 
 
 แผนภาพท่ี ๔–๓  :  ผังส่ือสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดจอก  43 
 

แผนภาพท่ี ๔–๔  :  โครงสรางศูนยพักพิงช่ัวคราว อบต.กุดจอก    ๔6 
 

 แผนภาพท่ี ๕–๑  : วงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญตาราง 
 

                      หนา 
 
 ตารางท่ี ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยของ อบต.กุดจอก     7 
 ตารางท่ี ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยของ อบต.กุดจอก     7 
 ตารางท่ี ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแลงของ อบต.กุดจอก     7 

ตารางท่ี ๑-๔  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยของ อบต.กุดจอก     8 
ตารางท่ี ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนของ อบต.กุดจอก  9 
ตารางท่ี ๑-๖  :  ลำดับความเส่ียงภัยของ อบต.กุดจอก     9 
ตารางท่ี ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ อบต.กุดจอก     10 
ตารางท่ี ๒-๑  :  ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติปองกันและ 11 
   บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ตารางท่ี ๒-๒  :  รายนามภาคประชาสังคม และองคการสาธารณกุศลในพ้ืนท่ี  ๑๕ 
   อบต.กุดจอก 
ตารางท่ี 3-1  :  ขอพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศูนยพักพิงช่ัวคราว   19 
ตารางท่ี ๓-๒  :  ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุท่ีทำใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย  21 
   อบต.กุดจอก 

 ตารางท่ี ๔-๑ :  การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ   41 
ตารางท่ี ๔–๑  :  รูปแบบองคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพ้ืนท่ี ๓1 

 ตารางท่ี ๔-๒  :  การปฏิบัติขณะเกิดสาธารณภัยของ อบต.กุดจอก    ๓๓ 
  
 ตารางท่ี ๖–๑  :  แนวทางการดำเนินงานในการขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัติ  ๕0 
 



 
 

บทนำ 
   
   ปจจุบันสถานการณสาธารณภัยของประเทศไทยทั้งที่เกิดจากเกิดจากธรรมชาติและการกระทำ
ของมนุษย มีปจจัยหลักมาจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุจากธรรมชาติ  เชน อุทกภัย ดินโคลนถลม 
แผนดินไหว พายุฤดูรอน มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุจากการกระทำของมนุษย เชน การตัดไม
ทำลายปา การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไมจำกัด การขยายตัวของชุมชนเมือง และภาคอุตสาหกรรมท่ีทำลาย
สิ่งแวดลอม ทำใหสภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศแปรปรวน อากาศรอนจัด และ
หนาวจัด  หรือมีฝนตกปริมาณมากเปนเวลานาน สงผลใหเกิดน้ำทวมหนักและแผนดินถลม ซึ่งสาธารณภัย
ดังกลาวไดสงผลกระทบตอชีวิตและความเปนอยูของประชาชน ตลอดทั้งสรางความเสียหายแกทรัพยสินของ 
ประชาชน ชุนชน และของรัฐ 

   องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ่น โดยมี
ผูบริหารทองถ่ินเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูอำนวยการทองถ่ิน และมีปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูชวย
ผูอำนวยการทองถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ่น และ
ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามที่ไดรับมอบหมาย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
จึงตองมีการเตรียมพรอมและรับมือกับสถานการณสาธารณภัยตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา จึงไดจัดทำ
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกพ.ศ.   
๒๕๖4  ขึ้น ซึ่ ง เปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคลองกับ
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ และแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อำเภอ เพื่อใหการบริหารจัดการสาธารณภัยเปนไปในทิศทาง
เดียวกันทั ้งระบบ และเพื ่อประโยชนในการปองกันและบรรเทา   สาธารณภัยไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ สรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชน และสรางพ้ืนท่ีใหเปนทองถ่ินท่ีปลอดภัย โดยใหความสำคัญ
กับหลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ประกอบดวยการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ไดแก การ
ปองกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพรอม ควบคูกับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ไดแก  การเผชิญเหตุ และ
การบรรเทาทุกข รวมทั้งการฟนฟู ไดแก การฟนสภาพและการซอมสราง การสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัย
กวาเดิม ตามวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (แผนภาพท่ี ๑ – ๑) 

           

                แผนภาพท่ี 1-1 : วงจรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
 แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมี
วัตถุประสงค ดังนี้ 
 ๑. เพื่อใชเปนแนวทางในการเตรียมความพรอม การแจงเตือนภัย และการดำเนินการชวยเหลือ
ใหแกหนวยงานในระดับทองถ่ินในกรณีเกิดสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพื่อใหประชาชนใน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
จากเหตุสาธารณภัย  



 
 

บทท่ี 1 
ขอมูลท่ัวไป 

    
   ๑.๑ สภาพท่ัวไปของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

๑.๑.๑ ท่ีตั้งและอาณาเขต 
         องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกตั้งอยูท่ี 57/1 หมู 9 ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ   

จังหวัดนครราชสีมา เนื้อท่ีโดยประมาณท้ังตำบล   23,276 ไร หรือ  46.65  ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต   
ดังนี้ 
                 ทิศเหนือ           ติดตอกับ    ตำบลบัวลาย  อำเภอบัวลาย   จังหวัดนครราชสีมา 

    ทิศใต            ติดตอกับ    ตำบลโนนประดู  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
                  ติดตอกับ    ตำบลเสมาใหญ   อำเภอบัวใหญ   จังหวัดนครราชสีมา 

                ทิศตะวันออก      ติดตอกับ    ตำบลสามเมือง  อำเภอสีดา   จังหวัดนครราชสีมา 
  ติดตอกับ    ตำบลสีดา    อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                      
ทิศตะวันตก        ติดตอกับ    ตำบลบัวใหญ  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 
 
๑.๑.๒ เขตการปกครอง 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกแบงเขตการปกครองออกเปน 1 ตำบล ไดแกตำบลกุดจอก  

14 .หมูบาน ไดแก 
หมูท่ี 1 บานง้ิวใหม    หมูท่ี 2 บานเพ็ดนอย     หมูท่ี 3 บานโคกเพ็ด   

 หมูท่ี 4 บานโสก  หมูท่ี 5 บานหนองเชียงโข    หมูท่ี 6 บานหนองปรือ   
 หมูท่ี 7 บานออยชาง  หมูท่ี 8 บานดอนแปะ    หมูท่ี 9 บานดอนแรง 

หมูท่ี 10 บานคูมะคา หมูท่ี 11 บานดอนหัน   หมูท่ี 12 บานกุดจอก 
หมูท่ี 13 บานหัวฝาย หมูท่ี 14 บานโนนแดง   

๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา 
                             องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  มีจำนวนประชากรท้ังสิ้น 4,113  คน 

จำแนกเปน เพศชาย  1,974 คน 
    เพศหญิง 2,139 คน 

จำนวนครัวเรือน 1,283 ครัวเรือน 
จำนวนประชากรแฝง ประมาณ...........-...........คน 
สวนใหญนับถือศาสนา  รอยละ 99 
ฯลฯ 
 ขอมูล ณ วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2563.(ที่มา : ขอมูลทะเบียนราษฎรของ

อำเภอบัวใหญ 
 
 

 หมายเหตุ  1 รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ช  
 2 ประชากรแฝง  *หมายถึง ประชากรกลุมที่ไดเขามาทํางานหรือเรียนหนังสือในจังหวัดที่ตนไมไดพักอาศัย 

ลักษณะเชาไปเย็นกลับและหมายรวมถึงกลุมท่ีมาอาศัยอยูประจําแตไมมีการยายทะเบียนบานหรือไมมีช่ือในทะเบียนบานท่ีตน
พักอาศัย  

 
 

 



๒ 
 

๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ 
         ประชากรสวนใหญของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกประมาณรอยละ 70

ประกอบอาชีพ. เกษตรกรรม รองลงมาไดแก ดาน โรงงานอุตสาหกรรมตางจังหวัด ประมาณรอยละ 20 ดาน
รับจางทั่วไป ประมาณรอยละ 10 เนื่องจากสภาพภูมิศาสตรที่เหมาะสมกับ การเพาะปลูก /  การเลี้ยงสัตว /
เฉล่ียรายไดประชากรตอหัว /ตอป  ประมาณ..15,000.บาท  
            ท่ีมา : (ระบุท่ีมาของขอมูล) 

 1.1.๕ สถานท่ีสำคัญ 
 

พ้ืนท่ี สถานท่ีสำคัญ 
(ระบุรายละเอียด) 

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร 

 
หมูท่ี 1 สถานท่ีราชการ.......................... 

สถานบริการสาธารณสุข...........-................ 
สถาบันการศึกษาโรงเรียนบานง้ิวใหม 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา วัดบานง้ิวใหม 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ...............-.............................. 

ฯลฯ 

 

หมูท่ี 2 สถานท่ีราชการ...............-..........................  
สถานบริการสาธารณสุข..........-................. 
สถาบันการศึกษา.................-..................... 
สถานท่ีตั้งทางศาสนาวัดบานเพ็ดนอย 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ............................................. 

ฯลฯ 

 

หมูท่ี 3 สถานท่ีราชการ...............-..........................  
สถานบริการสาธารณสุข..........-................. 
สถาบันการศึกษา.................-..................... 
สถานท่ีตั้งทางศาสนาวัดบานโคกเพ็ด 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ............................................. 

ฯลฯ 

 

หมูท่ี 4 สถานท่ีราชการ...............-..........................  
สถานบริการสาธารณสุข..........-................. 
สถาบันการศึกษา.................-..................... 
สถานท่ีตั้งทางศาสนาวัดบานโศก 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ............................................. 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

 



๓ 
 
หมูท่ี 5 สถานท่ีราชการ...............-..........................  

สถานบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพหนองเชียงโข 
สถาบันการศึกษาโรงเรียนบานออยชาง 
สถานท่ีตั้งทางศาสนาวัดบานหนองเชียงโข 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ....................-......................... 

ฯลฯ 

 

หมูท่ี 6 สถานท่ีราชการ...............-..........................  
สถานบริการสาธารณสุข……………..-……………… 
สถาบนัการศึกษา……………….-………………………. 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา…………………..-……………. 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ....................-......................... 

ฯลฯ 

 

หมูท่ี 7 สถานท่ีราชการ...............-..........................  
สถานบริการสาธารณสุข……………..-……………… 
สถาบนัการศึกษา……………….-………………………. 
สถานท่ีตั้งทางศาสนาวัดบานออยชาง 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ....................-......................... 

ฯลฯ 

 

หมูท่ี 8 สถานท่ีราชการ...............-..........................  
สถานบริการสาธารณสุข……………..-……………… 
สถาบนัการศึกษา……………….-………………………. 
สถานท่ีตั้งทางศาสนาวัดบานดอนแรง 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ....................-......................... 

ฯลฯ 

 

หมูท่ี 9 สถานท่ีราชการองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
สถานบริการสาธารณสุข……………..-……………… 
สถาบนัการศึกษา……………….-………………………. 
สถานท่ีต้ังทางศาสนา...........-........................ 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ....................-......................... 

ฯลฯ 

 

หมูท่ี 10 สถานท่ีราชการ…………………….-……………………. 
สถานบริการสาธารณสุข……………..-……………… 
สถาบันการศึกษาโรงเรียนบานดอนแรง 
สถานท่ีตั้งทางศาสนาวัดบานคูมะคา 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ....................-......................... 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 

 



๔ 
 
หมูท่ี 11 สถานท่ีราชการ…………………….-……………………. 

สถานบริการสาธารณสุข……………..-……………… 
สถาบนัการศึกษา………………-………………………. 
สถานท่ีตั้งทางศาสนาวัดบานดอนหันกุดจอก 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ....................-......................... 

ฯลฯ 

 

หมูท่ี 12 สถานท่ีราชการ…………………….-……………………. 
สถานบริการสาธารณสุข……………..-……………… 
สถาบนัการศึกษา………………-………………………. 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา…………..-…………………… 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ....................-......................... 

ฯลฯ 

 

หมูท่ี 13 สถานท่ีราชการ…………………….-……………………. 
สถานบริการสาธารณสุข……………..-……………… 
สถาบนัการศึกษา………………-………………………. 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา…………..-…………………… 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ....................-......................... 

ฯลฯ 

 

หมูท่ี 14 สถานท่ีราชการ…………………….-……………………. 
สถานบริการสาธารณสุข……………..-……………… 
สถาบนัการศึกษา………………-………………………. 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา…………..-…………………… 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ....................-......................... 

ฯลฯ 

 

   
รวม สถานท่ีราชการ........................2.................แหง 

สถานบริการสาธารณสุข...........1.................แหง 
สถาบันการศึกษา.....................4..................แหง 
สถานท่ีตัง้ทางศาสนา...............9..................แหง 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ.............................0..................แหง 

ฯลฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕ 
 

๑.๑.๖ สาธารณูปโภค 
 

พ้ืนท่ี สาธารณูปโภค 
(ระบุรายละเอียด) 

พิกัดทางภูมิศาสตร 
 

หมูท่ี 1 ไฟฟา....ครบทุกหลังคาเรือน 
ประปา...ครบทุกหลังคาเรือน 
ถนน.....เขาถึงทุกหลังคาเรือน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...เขาถึงทุกหลังคาเรือน 

 

หมูท่ี 2 ไฟฟา....ครบทุกหลังคาเรือน 
ประปา...ครบทุกหลังคาเรือน 
ถนน.....เขาถึงทุกหลังคาเรือน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...เขาถึงทุกหลังคาเรือน 

 

หมูท่ี 3 ไฟฟา....ครบทุกหลังคาเรือน 
ประปา...ครบทุกหลังคาเรือน 
ถนน.....เขาถึงทุกหลังคาเรือน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...เขาถึงทุกหลังคาเรือน 

 

หมูท่ี 4 ไฟฟา....ครบทุกหลังคาเรือน 
ประปา...ครบทุกหลังคาเรือน 
ถนน.....เขาถึงทุกหลังคาเรือน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...เขาถึงทุกหลังคาเรือน 

 

หมูท่ี 5 ไฟฟา....ครบทุกหลังคาเรือน 
ประปา...ครบทุกหลังคาเรือน 
ถนน.....เขาถึงทุกหลังคาเรือน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...เขาถึงทุกหลังคาเรือน 

 

หมูท่ี 6 ไฟฟา....ครบทุกหลังคาเรือน 
ประปา...ครบทุกหลังคาเรือน 
ถนน.....เขาถึงทุกหลังคาเรือน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...เขาถึงทุกหลังคาเรือน 

 

หมูท่ี 6 ไฟฟา....ครบทุกหลังคาเรือน 
ประปา...ครบทุกหลังคาเรือน 
ถนน.....เขาถึงทุกหลังคาเรือน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...เขาถึงทุกหลังคาเรือน 

 

หมูท่ี 7 ไฟฟา....ครบทุกหลังคาเรือน 
ประปา...ครบทุกหลังคาเรือน 
ถนน.....เขาถึงทุกหลังคาเรือน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...เขาถึงทุกหลังคาเรือน 

 

หมูท่ี 8 ไฟฟา....ครบทุกหลังคาเรือน 
ประปา...ครบทุกหลังคาเรือน 
ถนน.....เขาถึงทุกหลังคาเรือน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...เขาถึงทุกหลังคาเรือนการ 
 

 



๖ 
 
หมูท่ี 9 ไฟฟา....ครบทุกหลังคาเรือน 

ประปา...ครบทุกหลังคาเรือน 
ถนน.....เขาถึงทุกหลังคาเรือน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...เขาถึงทุกหลังคาเรือน 

 

หมูท่ี 10 ไฟฟา....ครบทุกหลังคาเรือน 
ประปา...ครบทุกหลังคาเรือน 
ถนน.....เขาถึงทุกหลังคาเรือน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...เขาถึงทุกหลังคาเรือน 

 

หมูท่ี 11 ไฟฟา....ครบทุกหลังคาเรือน 
ประปา...ครบทุกหลังคาเรือน 
ถนน.....เขาถึงทุกหลังคาเรือน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...เขาถึงทุกหลังคาเรือน 

 

หมูท่ี 12 ไฟฟา....ครบทุกหลังคาเรือน 
ประปา...ครบทุกหลังคาเรือน 
ถนน.....เขาถึงทุกหลังคาเรือน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...เขาถึงทุกหลังคาเรือน 

 

หมูท่ี 13 ไฟฟา....ครบทุกหลังคาเรือน 
ประปา...ครบทุกหลังคาเรือน 
ถนน.....เขาถึงทุกหลังคาเรือน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...เขาถึงทุกหลังคาเรือน 

 

หมูท่ี 14 ไฟฟา....ครบทุกหลังคาเรือน 
ประปา...ครบทุกหลังคาเรือน 
ถนน.....เขาถึงทุกหลังคาเรือน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...เขาถึงทุกหลังคาเรือน 

 

รวม ไฟฟา....ครบทุกหลังคาเรือน 
ประปา...ครบทุกหลังคาเรือน 
ถนน.....เขาถึงทุกหลังคาเรือน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...เขาถึงทุกหลังคาเรือน 

 

 
หมายเหตุ  วิธ ีการระบุพิกัดทางภูมิศาสตร ดูรายละเอียดเพิ ่มเติม “การหาคาพิกัดละติจูด ลองจิจูด            
จาก Google Maps” 
 

1.1.๗ เสนทางคมนาคม (การขนสงทางรถยนต ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ) 
         องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีเสนทางคมนาคมท่ีสำคัญสามารถเดินทางติดตอกัน

ระหวาง (เทศบาลเมืองบัวใหญ) และอำเภอตางๆ ไดอยางรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางไดทางรถยนต บนถนน
ทางหลวงหมายเลข 202 บัวใหญ – สีดา 
   

  ๑.๑.๘ แหลงแมน้ำลำคลอง 
         องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนพ้ืนท่ี ราบลุม ไม

มีแมน้ำสำคัญไหลผานหลายสาย  
 



๗ 
 

    ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย 
 ๑.๒.๑ สถานการณสาธารณภัย 

           สถานการณสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกสวนใหญ
เกิดภัยจาก วาตภัย โดยมีปจจัยเสี่ยงมาจาก พายุฤดูรอน โดยเฉพาะในพื้นที่หมูท่ี 1 3  5 10  ที่เกิดภัยข้ึน
บอยครั้ง และจากสถานการณสาธารณภัยดังกลาว มักจะมีผูประสบภัยที่ไดรับผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสิน 
ตั้งแตการบาดเจ็บเล็กนอยไปจนถึงข้ันรุนแรงเสียชีวิต 

 ๑.๒.๒ สถิติภัย  
          สถานการณสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกที่สำคัญที่เกิดขึ้นและ

สรางความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้ 

       (1) อุทกภัย 

ตารางท่ี ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

พ.ศ. 
จำนวนคร้ัง     

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 
พ้ืนที่ประสบภัย 
(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคา 

ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จำนวน
ครัวเรือน 

ที่ประสบภัย 

เสียชีวิต 
)คน(  

สูญหาย 
)คน(  

 

บาดเจ็บ 
)คน(  

๒๕๕7        

๒๕๕8        

๒๕๕9        

๒๕60        

๒๕61        

รวม        

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

        (2)  วาตภัย 

ตารางท่ี ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

วัน เดือน ป 
ท่ีเกิดภัย 

สาเหตุการเกิด

ภัย 

พ้ืนท่ีประสบภัย 
(หมูบาน/
ชุมชน) 

จำนวนบานเรือน
เสียหายท้ังหลัง 

(หลัง) 

จำนวนบานเรือน
เสียหายบางสวน 

(หลัง) 

มูลคาความ
เสียหาย 
 (บาท) 

22/3/55 -- หมู 5 1 (ยุงขาว) - 990 
07/04/57  หมู 1  1 3,882 

  หมู 5  23 37,102 
  หมู 8  13 22,273 
  หมู 9  8 10,266 
  หมู 10  10 12,913 
  หมู 11  8 13,410 
  หมู 13  1 1,620 

12/05/57  หมู 3  6 42,866 
  หมู 5  2 3,240 

 

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



๘ 
 
     

    (3) ภัยแลง 

ตารางท่ี ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแลงของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
 

พ.ศ. 
จำนวนคร้ัง 

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 

พ้ืนที่   
ประสบภัย 

(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา 

ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จำนวน
ครัวเรือน      

ที่ประสบภัย  

พ้ืนที่
การเกษตร
เสียหาย 

)ไร(  

จำนวนสัตว 
ที่รับผลกระทบ 

)ตัว(  

๒๕๕7       
๒๕๕8       
๒๕๕9       
๒๕60       
๒๕61       
รวม       

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

 

      (4) อัคคีภัย 

ตารางท่ี ๑-๔  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

วัน เดือน ป 
ท่ีเกิดภัย 

สาเหตุการ
เกิดภัย 

พ้ืนท่ีประสบภัย 
(หมูบาน/ชุมชน) 

จำนวนครัวเรือน
ท่ีประสบภัย 
(ครัวเรือน) 

เสียชีวิต 
 (คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลคา 
ความเสียหาย 

(บาท) 
10/11/56 ไฟฟา

ลัดวงจร 
หมู 5 2 - - 13,025,000 

08/02/60 ไฟไหมปา หมู 7 1   30,000 

 
 

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

 

 

 

 

 

 



๙ 
 
 

     (๕) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ท้ังป) 

ตารางท่ี ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
 

พ.ศ. 
จำนวนครั้งท่ีเกิดเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานท่ีเกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคาความเสียหาย 

(ลานบาท) 
จำนวน

ผูเสียชีวิต 
(คน) 

จำนวน
ผูบาดเจ็บ 

(คน) 
๒๕๕7 

     
๒๕๕8 

     
๒๕๕9 

     
๒๕60 

     
๒๕61 

     
รวม 

     

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

๑.๓ การจัดลำดับความเส่ียงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
                        จากการวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ภายใตฐานขอมูลสถานการณสาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถี่การเกิดภัย และปจจัยที่ทำใหเกิดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย สามารถจัดลำดับความเสี่ยงจากมากไปหานอยตามลำดับได ดังนี้ 
 

***  การจัดลำดับความเส่ียงภัย *** 
 

ตารางท่ี ๑-๖  :  ลำดับความเส่ียงภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
 

ท่ี หมูบาน/ชุมชน ลักษณะทางกายภาพ 
ประเภทภัยท่ีเกิดข้ึน

บอยครั้ง/คาดวาจะเกิดข้ึน 
1 ปาโคกบุลาว เปนพ้ืนท่ีปาสงวน   อัคคีภัย 

2 หมู ๑-หมู ๑๔ เปนชุมชนหนาแนน   อัคคีภัย,วาตภัย 
3 หมู ๑ มีถนนสายหลักพาดผานในพ้ืนท่ี ภัยจากการจราจร 
4 สถานประกอบ ยานอุตสาหกรรม อัคคีภัย,สารเคมีรั่วไหล 

 
 
 



๑๐ 
 

 
 
๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจำป 
       ในชวงระยะเวลาที่ผานมา มีการเกิดสาธารณภัยขึ้นบอยครั้งและเกิดขึ้นเปนประจำ

ในชวงระยะเวลาหนึ่ง จึงทำให องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกสามารถคาดการณการเกิดภัยไดมากข้ึน ไดแก 
อุทกภัย ภัยแลง วาตภัย อัคคีภัย ไฟปา นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม อุบัติเหตุทางถนน ก็ยังเปนสาธารณภัยท่ี
เกิดบอยครั้งมากขึ้น ซึ่งการคาดการณทำไดยากเพราะเปนพฤติกรรมของมนุษย            เวนแตในบางชวง
ระยะเวลาหากมีการใชถนนมาก เชน เทศกาลตางๆ ก็มีแนวโนมจะเกิดมากข้ึน 

 
*** ปฏิทินสาธารณภัยสามารถปรับเพ่ิมหรือลดปฏิทินสาธารณภัยประจำป 

ใหเหมาะสมกับสถานการณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี *** 
ตารางท่ี ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเพ่ือเปนแนวทางในการเตรียมการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไวลวงหนา องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกจึงทำปฏิทินสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน
ในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
 

ภัย/เดือน 
ระยะเวลาท่ีเกิดภัย 

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

แลง 
         

พายุฤดู
รอน 

            

อัคคีภัย ป
ใหม 

ตรุษจีน          ป
ใหม 

อุบัติเหตุ
ทางถนน 

 
ป

ใหม 

   
สงกรานต 

        
ป

ใหม 

ภัยหนาว             
หมายเหตุ : ……………… เฝาระวังตลอดท้ังป 

 

        

 

 

       

 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 
 
 
 

บทท่ี ๒ 
หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 
    ปจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุงเนนใหความสำคัญมากขึ้นกับ 

การดำเนินการอยางยั่งยืน โดยใหความสำคัญกับ “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย” (Disaster Risk 
Management : DRM) ซึ่งประกอบดวย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : 
DRR) ควบคูกับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟนฟู (Recovery) 

    ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย 
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร

สวนตำบลกุดจอก พ.ศ. ๒๕๖1 ฉบับนี ้ ใหเปนไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แหง
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 

“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวน้ำ 
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ มีผูทำให
เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความเสียหาย  
แกทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย” 
 

              ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัยเปนไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับพื้นที่ จำนวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง 
ผลกระทบและความซับซอนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ที่ผูมีอำนาจตามกฎหมาย    
ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจเก่ียวกับความสามารถในการเขาควบคุมสถานการณเปนหลัก โดยแบงเปน ๔ ระดับ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ  

ระดับ การจัดการ ผูมีอำนาจตามกฎหมาย 
๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก ผูอำนวยการอำเภอ ผูอำนวยการทองถิ่น ควบคุมและส่ังการ 
๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ผูอำนวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๓ สาธารณภัยขนาดใหญ ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๔ สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ ึ ่งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

ท่ีมา : แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก นายก
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ในฐานะผูอำนวยการทองถิ่น                  ตามพระราชบัญญัติปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเขาดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นท่ี
โดยเร็วเปนลำดับแรก มีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานและอาสาสมัคร 
รวมท้ังติดตามสถานการณท่ีเกิดข้ึน  



๑๒ 
 

 
 
 
    ๒.๓ ยุทธศาสตรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

                 ยุทธศาสตรการจัดการความเสี ่ยงจากสาธารณภัยของแผนฉบับนี้ เปนการตอบสนองตอ           

เปาหมาย การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกและวัตถุประสงคของ

แผนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสรางความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

รวมถึงความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกอยางยั ่งยืน 

ประกอบดวย  4 ยุทธศาสตร ไดแก 

   ยุทธศาสตรท่ี 1 การมุงเนนการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
     เปนการลดโอกาสที่จะไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ โดย
การวิเคราะหและ จัดการกับปจจัยท่ีเปนสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือลดความลอแหลม ลดปจจัยท่ีทำให
เกิดความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมใหเขมแข็งในการจัดการปญหาอยางเปน
รูปธรรม ปองกันมิใหเกิดความเสี่ยงใหมและลดความเสี่ยงท่ีมีอยูเดิม 
    ยุทธศาสตรท่ี 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
      เปนการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินใหเปนไปอยางมี
มาตรฐาน โดยการจัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อเผชิญเหตุการณฉุกเฉินท่ี
เกิดขึ้นทุกรูปแบบ   ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียที่จะมีตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
ทรัพยากรสภาพแวดลอม สังคม และประเทศ ใหมีผลกระทบนอยท่ีสุด 
    ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางย่ังยืน 
     เปนการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีวิต และสภาวะวิถี          
ความเปนอยูของชุมชนที่ประสบภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build 
Back Better and Safer)ตามความเหมาะสม โดยการนำปจจัยในการลดความเสี ่ยงจากสาธารณภัยมา
ดำเนินการฟนฟู ซ่ึงหมายรวมถึงการซอมสราง (reconstruction) และการฟนสภาพ (rehabilitation) 
    ยุทธศาสตรที ่ 4 การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเสี ่ยงจาก        
สาธารณภัย  
     เปนการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศใหได
มาตรฐานตามหลักสากล โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความรวมมือระหวางประเทศใหมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงการจัดการ   ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจำเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยคำนึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การใหความชวยเหลือ           
ดานมนุษยธรรมและประเพณีปฏิบัติใหสอดคลองกับกรอบความรวมมือระหวางประเทศเปนสำคัญ 

  ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  
   งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก มี
ท่ีมาจาก 2 แหลงงบประมาณ ไดแก  
   (๑) งบประมาณรายจายประจำป องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก (โครงการที ่ใช
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
   (๒) งบประมาณอ่ืนๆ (งบกลางของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก) 
  ๒.๔.๑ ภาวะปกต ิ
           (๑) องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จัดทำกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก โดยกำหนดใหมีรายละเอียด ดังนี้ 



๑๓ 
 
       - แผนและขั้นตอนของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ในการจัดการใหมี
เครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอ่ืนในการแจงใหประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
       - แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และยานพาหนะ 
เพ่ือใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

- ฯลฯ 
         (๒) องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ตั้งงบกลาง ใหเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณ

ภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
  (3) องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ดำเนินการสำรองเงินสะสมตามหลักเกณฑการใช
จายเงินสะสม เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนตามอำนาจหนาท่ี และสนับสนุนการดำเนินการตาม
นโยบายรัฐบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 
  ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน 
  องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก นำเงินงบประมาณของหนวยงานที่ไดเตรียมไว ไป
ใชจายเพื่อบรรเทา/ชวยเหลือความเดือดรอนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเปนลำดับแรกตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชน ตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครอง             
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ หากงบประมาณไมเพียงพอ ให
โอนเงินงบประมาณเหลือจาย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอ่ืนท่ียังไมมีความจำเปนเรงดวนท่ีตองใชจาย ไป
ตั้งเปนงบประมาณสำหรับจายเพ่ิมเติมได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
แผนภาพท่ี ๒-๑ : แหลงงบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของ องคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอก  
 

งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณอ่ืนๆ  

งบประมาณเหลือจาย/งบประมาณ
แผนงานโครงการอ ื ่นท ี ่ย ัง ไม มี  
ความจำเปนไปตั้งเปนงบประมาณ
สำหรับจายเพ่ิมเติม 

งบกลางประเภทเงินสำรองจาย 

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 



๑๔ 
 
 
 
 

   ๒.๕ องคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
         การดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใน 

องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จะมีองคกรที่เกี่ยวของในการอำนวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการ
ปฏิบัติตั้งแตระดับประเทศ ซ่ึงกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
ตองมีการเชื่อมโยงและ        รับนโยบายแผนงานแนวทางมาดำเนินการ รวมทั้งการประสานกับหนวยงานบริหาร
จัดการสาธารณภัยในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด 

 ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย 
          (๑) คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.) 
      มีหนาที่กำหนดนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ บูรณาการ

พัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหวางหนวยงานของรัฐและหนวยงานภาคเอกชนใหมี
ประสิทธิภาพ โดยมีองคประกอบและอำนาจหนาที่ตามที่ระบุในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

          (๒) คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ (กปอ.) 
      มีหนาที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการปองกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะ

แนวทางปฏิบัติและประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ โดยมีองคประกอบ และอำนาจหนาที่ตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

          (๓) คณะกรรมการจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
      มีหนาท่ีจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอตอ          ผูวา

ราชการจังหวัดเพื่อประกาศใชตอไป โดยมีองคประกอบและอำนาจหนาที่ตามที่ระบุในมาตรา ๑๗       แหง
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ 
          (๑) กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 
      ทำหนาท่ีบังคับบัญชา อำนวยการ ควบคุม กำกับ ดูแล และประสาน           การ

ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ   
โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ           และ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

      ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ ๓) มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
และกรณีการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ ๔) มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับ
มอบหมาย เปนผูควบคุม สั่งการ และบัญชาการ 

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

สาธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผูอำนวยการกลาง เปนผูอำนวยการ 
มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      (๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการขอมูลและการปฏิบัติการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนของสรรพกำลัง เครื่องมืออุปกรณ แผนปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพรอม     
ในการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยท้ังระบบ 

      (๒.๒) ภาวะใกลเกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝาระวังสถานการณ 
รวมถึงวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ ประเมินสถานการณ และแจงเตือนภัย พรอมทั้งรายงานและเสนอความเห็น



๑๕ 
 
ตอผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแตระดับการจัดการสาธารณภัย
เพื่อตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยเรียกหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเปนการประกอบกำลัง
ในการเริ่มปฏิบัติการ 

      (๒.๓) ภาวะเกิดภัย อำนวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการ
สาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
รับผิดชอบในการอำนวยการ ประเมินสถานการณ และสนับสนุนกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แตละระดับ รวมทั้งติดตามและเฝาระวังสถานการณ วิเคราะหและประเมินสถานการณ รายงานสถานการณ
และแจงเตือน พรอมท้ังเสนอความคิดเห็นตอผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ เพ่ือตัดสินใจ
ยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ ๓) และนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี        ท่ี
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ ๔) 

     ทั้งนี้ ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทำหนาที่เปนสวนหนึ่ง
ในศูนยประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ในกรณียกระดับเปน   
การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ ๓) และขนาดรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ ๔) 

  (๓) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
      ทำหนาที่อำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบ โดยมีผูวาราชการจังหวัด เปนผูอำนวยการ รองผูวาราชการจังหวัด
ท่ีผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนรองผูอำนวยการ 

          (๔) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 
      ทำหนาที่อำนวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทำแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย
ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมทั ้งดำเนินการสนับสนุน       
การปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเปนหนวยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ 
โดยมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผูอำนวยการ เปนผูรับผิดชอบ มีอำนาจหนาที่และแนวทางปฏิบัติ
ตามหมวด ๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ท้ังนี้ องคประกอบและอำนาจหนาท่ี
ใหเปนไปตามท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครกำหนด 

          (๕) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (กอปภ.อ.) 
      ทำหนาที ่อำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามท่ีผูวาราชการจังหวัด
หรือกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอำเภอ เปนผูอำนวยการ 

          (๖) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนท่ี 
ประกอบดวย 

(๖.๑) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 
ทำหนาที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

และเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พรอมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ของเมืองพัทยาใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี           และ
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอบางละมุง รวมถึงมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัด และ
ผูอำนวยการอำเภอ ตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย        
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ระบุชื่อ อปท. ซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง) หรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือไดรับการรองขอ 
โดยมีนายกเมืองพัทยา เปนผูอำนวยการ 

 



๑๖ 
 

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

 ทำหนาที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พรอมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาล ใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา และ
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ บัวใหญ รวมถึงมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและ
ผูอำนวยการอำเภอตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ ่นซึ ่งมีพื ้นที ่ต ิดตอหรือใกลเคียงหรือเขตพื ้นที ่อื ่นเมื ่อไดร ับ    การรองขอ โดยมี
นายกเทศมนตรี เปนผูอำนวยการ 
      (๖.๓) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบล 
(กอปภ.อบต.) ทำหนาท่ีอำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เม่ือเกิด
สาธารณภัยขึ้น พรอมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรบริหารสวนตำบล 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ รวมถึงมีหนาที ่ชวยเหลือผู อำนวยการจังหวัดและ
ผูอำนวยการอำเภอ ตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  (อบต.บัวใหญ อบต.เสมาใหญ ซึ่งมีพื้นที่ติดตอหรือใกลเคียง) หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อไดรับ
การรองขอ โดยมีนายกองคการบริหารสวนตำบล เปนผูอำนวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๒-๒ : กลไกการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 
 
 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อำเภอ



๑๘ 
 

 
   ๒.๖  การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก (เม่ือเกิดหรือคาดวาจะ

เกิดสาธารณภัย)บทบาทภารกิจ (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทท่ี ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย) 
  เมื ่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ขึ้น โดยมี
ผูอำนวยการทองถิ่นเปนผูควบคุมและ สั่งการเพื่อทำหนาที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกวาสถานการณจะ
กลับเขาสูภาวะปกติ พรอมทั้งประสาน กับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และ
ประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน               ในการจัดการสาธารณภัยในพื้นท่ีทุกขั้นตอน พรอมทั้งให
รายงานผูอำนวยการอำเภอ (นายอำเภอ) ทราบทันที  

 หากประเมินสถานการณสาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการเขาจัดการกับสาธารณภัยใหยุติโดยเร็วแลวและไมสามารถควบคุมสถานการณ          
สาธารณภัยไดโดยลำพัง ใหรายงานใหผูอำนวยการอำเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นติดตอหรือใกลเคียง และหรือ กองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ โดยมีผูอำนวยการทองถิ่น เปนผูควบคุมและสั่งการ และหากประเมิน
สถานการณสาธารณภัยมีโอกาสการขยายความรุนแรงอยางตอเนื่องใหรายงานผูอำนวยการอำเภอ(นายอำเภอ)  
เสนอตอผูอำนวยการจังหวัด(ผูวาราชการจังหวัด) เพื่อพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัย           
ขนาดเล็กเปนสาธารณภัยขนาดกลางตอไป 

 
 
 
 ภาวะปกติ              ภาวะฉุกเฉิน 
             (ไมเกิดสาธารณภัย)               (เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๒-๓ : องคกรปฏิบัตใินการจัดการสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
   ๒.๗ การปฏิบัติรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

                 ๒.๗.๑ การปฏิบัติรวมกับอำเภอ 
          (1) จัดเจ าหนาที ่ประสานอำเภอ  ในชวงระยะขณะเกิดภัย พรอมทั ้งรายงาน
สถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนตามขอเท็จจริงเปนระยะๆ 
           (2) กรณีสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรงใหประสานขอกำลังสนับสนุนจาก         
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 
 
 

ผูอำนวยการทองถิ่น 
(องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก) 

จัดต้ัง ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก) 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก) 

ผูอำนวยการทองถิ่น 
(นายกองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก) 

การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ 
 



๑๙ 
 
 
 
            ๒.๗.๒ การปฏิบัติรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง 
           (1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก และสา
ธารณภัยมีความรุนแรงขยายเปนวงกวาง ใหผูอำนวยการทองถิ่น องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก รายงาน
ผูอำนวยการอำเภอ พรอมทั้งประสาน     กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท. ซึ่งมี
พื้นที่ติดตอหรือใกลเคียง) ใหสนับสนุน  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ดังมาตรา 23 แหง
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
          (2) เมื ่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ของ (ระบุชื ่อ อปท. ซึ ่งมีพื ้นที ่ติดตอหรือ
ใกลเคียง) ใหผูอำนวยการทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ใหการสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเปนการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานรวมกัน 

๒.๗.๔ การปฏิบัติรวมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล 
         กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

เปนศูนยกลางในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อใหสามารถติดตอประสานงาน 
สั่งการ รายงาน   การปฏิบัติ และสถานการณระหวางทุกหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางตอเนื่อง รวดเร็ว และ
เชื่อถือได โดยมีแนวทางและข้ันตอนปฏิบัติ ดังนี้ 

         (๑) จัดเจาหนาที่ประสานงานกับศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลกุด
จอก (กรณีเกิด   สาธารณภัย) เพ่ือรวมปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการชวยเหลือสงเคราะห
ผูประสบภัย    ใหเปนไปอยางมีเอกภาพ 

         (๒) จัดทำแผนประสานงานกับองคการสาธารณกุศล และใหองคการสาธารณกุศล       
ในจังหวัดจัดเจาหนาท่ีประสานงานกับ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พรอมอุปกรณและ
บุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติภารกิจได 

         (๓) องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล 
รวมกับองคการ  สาธารณกุศลจัดทำแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจาหนาที่ อุปกรณ และ
เครื่องมือ เพ่ือการปฏิบัติงานขององคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแตละระดับ 

         (๔) กรณีที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ผูอำนวยการหรือเจาพนักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยมอบหมายใหองคการสาธารณกุศลชวยเหลือผูประสบภัย ดังพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ (๕) 
            (๕) กรณีที่ไดรับการประสานจาก องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก หรือหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ เชน ตำรวจ เทศบาล เปนตน ใหองคการสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วออกไปยังท่ีเกิดเหตุ และให
รายงานตัว      ที่ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก หรือผูอำนวยการทองถิ่น เพื่อรับ
มอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ 

         (๖) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ใหองคการสาธารณกุศล องคกรเอกชน ชวยเหลือ     
เจาหนาที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ และพื้นท่ีรองรับการอพยพ 
ประสานหนวยแพทยและพยาบาล อีกทั้งใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนแกผู ประสบสาธารณภัย พรอมท้ัง
ลำเลียงผูไดรับบาดเจ็บสงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล รวมท้ังอพยพชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย
ไปยังท่ีปลอดภัยหรือพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ 

 
 
 
 



๒๐ 
 

 

บทท่ี 3 
การปฏิบัติกอนเกิดภัย 

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

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

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

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถที ่จะกระทำการอยางใดอยางหนึ ่ ง หรือ
ความสามารถท่ีอาจจะพัฒนาตอไปใหเปนประโยชนมากข้ึน 
   ๓.1 การประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย 
  การประเมินความเสี ่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการกำหนดลักษณะ 
ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะหภัยที่เกิดขึ้นและประเมินสภาวะการเปดรับตอความเสี่ยง 
(exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)   ในการรับมือของชุมชนที่อาจเปน
อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน การดำรงชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนการวิเคราะหความนาจะเปนในการเกิดผล
กระทบจากภัยในพื้นที่หนึ่ง ๆ มีประโยชนในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงอยางมีระบบ โดยขั้นตอนการ
ประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย ประกอบดวย ๗ ข้ันตอน ไดแก    

ขั้นที่ ๑ การทำความเขาใจเหตุการณปจจุบัน ความตองการในการประเมินความเสี่ยง และ
พิจารณาถึงขอมูลในอดีต  

ข้ันท่ี ๒ การประเมินภัย  
ข้ันท่ี ๓ การประเมินความลอแหลม  
ข้ันท่ี ๔ การวิเคราะหความเปราะบางและศักยภาพ  
ข้ันท่ี ๕ การวิเคราะหผลกระทบและระดับความเสี่ยง  



๒๑ 
 

ข้ันท่ี ๖ การจัดทำขอมูลความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยง  
ข้ันท่ี ๗  การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  ดังนั้น เพื่อใหการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จึงกำหนดใหจัดทีมประเมิน
ความเสี่ยงจาก        สาธารณภัย เพื่อเขาสำรวจพื้นที่และจัดเก็บขอมูลขอเท็จจริงจากเหตุการณสาธารณภัย
และเปนขอมูลในการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจสั่งการในการรับมือสถานการณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ไดแก (๑) การลดความเสี่ยง (การปองกันหรือ
หลีกเลี่ยง)                      (๒) ความเปราะบางและความลอแหลม (การลดผลกระทบ)  (๓) การเตรียมความพรอมรับมือ
สาธารณภัย และ                 (๔) การถายโอนหรือแบงปนความเสี่ยง  
 
      ๓.2 แนวทางปฏิบัติในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
        ๓.2.๑ การปองกันและลดผลกระทบ 
                 เนื่องจาก องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก มีพื้นท่ี 46.65 ตารางกิโลเมตร สาธารณ
ภัยท่ีสงผลกระทบ ไดแก ภัยจาก อัคคีภัย เปนตน ตามท่ีวิเคราะหความเสี่ยงไวในบทท่ี ๑) จึงใหความสำคัญกับ
แนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 
                 (๑) ดานโครงสราง 
   องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ไดพิจารณาโครงสรางที่สอดคลองกับสภาพ
พื้นที่เสี่ยงภัยแลว    และไดจัดสราง เสนทางคมนาคมเพื่อสงกำลังบำรุง ปายสัญญาณ ฯลฯ ขึ้น เพื่อใชในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
                 (๒) ดานไมใชโครงสราง 
                      การปองกันโดยไมใชโครงสราง เปนการใชนโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ
กิจกรรมตางๆ เพ่ือลดความเสี่ยง โดย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ไดมีการดำเนินการ ดังนี้ 
              (๒.๑) ดานการบังคับใชกฎหมายและการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นท่ี       
กับหนวยงานภาครัฐในการปองกันไมใหเกิดอัคคีภัย เชน การใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกประชาชนเกี่ยวกับ 
สาธารณภัยตางๆ ท่ีเกิดจากการกระทำของประชาชนเอง เชน การเผาตอซังขาว การเผาใบออย เปนตน 
               (๒.๒) วิเคราะหและจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยใหเหมาะสมกับพื้นที่ พรอมทั้งจัดเก็บ
ขอมูลสถิติภัย และหาปจจัยที่ทำใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อเปนฐานขอมูลในการหาแนวทาง      
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ มุงสูการแกไขปญหาอยางยั่งยืน 

๓.2.๒ การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัย 
         การเตรียมความพรอมเปนการดำเนินการที่เนนชวงกอนเกิดภัยเพื่อใหประชาชนหรือ

ชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของมีองคความรู ขีดความสามารถ และทักษะตางๆ พรอมท่ีจะรับมือกับสาธารณภัย 
โดย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก มีการดำเนินงาน ประกอบดวย 

        (๑) การจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (CBDRM) 
    ชุมชนมีบทบาทสำคัญเปนอยางมากในการเตรียมความพรอมและลดความเสี่ยง

จาก สาธารณภัย เนื่องจากชุมชนตองอาศัยอยูในพื้นที่ของตนซึ่งมีความเสี่ยง หากชุมชนไดรับการพัฒนา
ศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปญญาทองถิ่นในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยเนนการอาศัยชุมชน/หมูบานเปน
ศูนยกลางในการปองกัน แกไข บรรเทา และฟนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการวางแผน ตัดสินใจ กำหนดแนวทางการแกปญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อลดความเสี่ยงภัย
ของชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถใหคนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยไดดวยตนเองในระดับหนึ่ง 
กอนที่หนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือ รวมทั้งเปนการสรางภาคีเครือขายภาคประชาชนใน
รูปแบบอาสาสมัครเพ่ือชวยเหลืองานเจาหนาท่ีในข้ันตอนการเตรียมความพรอม ก็สามารถทำใหชุมชนของตนมี



๒๒ 
 
ความปลอดภัยจากสาธารณภัยหรือฟนตัวจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมี
แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน ดังนี้ 
                  (๑) การทำความเขาใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใหสำรวจชุมชน      
เพื่อวิเคราะหความเสี่ยงและศักยภาพ รวมทั้งกลุมเปราะบางของชุมชน แลวนำขอมูลเหลานั้นมาจัดทำเปน  
แผนลดความเสี่ยงภัยของชุมชน 
                  (๒) ใชภูมิปญญาทองถ่ินในการเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย 
                  (๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเม่ือเกิดสาธารณภัยและแผนการฟนฟูชุมชนหลังจากเกิด
สาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบในระดับทองถิ่น ระดับอำเภอ   
และระดับจังหวัด เพ่ือใหแผนมีการบูรณาการและตอบสนองความตองการชองชุมชนไดอยางแทจริง 
                  (๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เชน การสรางบานเรือนใหมีความเขมแข็ง
และอยูในพ้ืนท่ีปลอดภัย รวมท้ังมีการเตรียมพรอมในครอบครัวหากตองอพยพออกจากท่ีพักอาศัยเดิม 
                 (๕) จัดการฝกอบรมสมาชิกชุมชนอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเปราะบาง
เพ่ือใหมีศักยภาพมากข้ึน 
                 (๖) สราง ซอมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนใหชวยลดความรุนแรง
จากสาธารณภัย เชน ชุมชนท่ีโดนน้ำทวมบอยอาจมีการสรางฝายชะลอน้ำหรือทำพ้ืนท่ีแกมลิงเพ่ือพักน้ำ เปนตน 
                  (๗) เตรียมสิ่งของยังชีพท่ีจำเปนกอนท่ีจะเกิดสาธารณภัย 

         (๒) การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
      เปนเครื ่องมือและกิจกรรมในการสรางความพรอมและเพิ ่มศักยภาพของ

หนวยงานและบุคลากร รวมทั้งเปนการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความรวมมือ ทำใหทราบ
จุดบกพรองและชองวางในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือนำไปสูการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยใหมีความ
สมบูรณมากยิ่งขึ้น    ทั้งนี้ การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหหมายรวมถึงการฝก การซักซอม และ
การฝกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจำเปนของแตละหนวยงานในทุกระดับ โดยกองอำนวยการปองกัน
และบรรเทา      สาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จะมีการประสานและสั่งการอำนวยการให
ชุมชน/หมูบาน ดำเนินการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอยางสม่ำเสมอ 
           (๓) การเฝาระวังและประเมินสถานการณ 
        (๓.1) จัดชุดเฝาระวังและติดตามสถานการณ เพื่อทำหนาที่เฝาระวังและติดตาม
สถานการณขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด ๒๔ ชั่วโมง พรอมท้ัง
ประสานการปฏิบัติกับกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขางเคียง 
         (๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณธรรมชาติ ขอมูลสถานการณ 
และการแจงขาว การเตือนภัยจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป          และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุทกศาสตร       กรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมท้ังสื่อตางๆ เพ่ือรวบรวมขอมูล วิเคราะห เฝาระวัง ประเมินแนวโนม
การเกิดภัย 
         (๓.๓) จัดทีมประชาสัมพันธ เพื ่อใหขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบ        
ถึงระยะเวลา ภาวะท่ีจะคุกคาม (อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน) เปนระยะๆ เพ่ือปองกันความตื่นตระหนกและ
ความสับสนในเหตุการณที่จะเกิดขึ้น และใหความสำคัญกับผูที ่ตองชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ เชน ผูพิการ    
ท้ังนี้ ความถ่ีของการแจงขาวเตือนภัยข้ึนอยูกับแนวโนมการเกิดภัย 
         (๓.๔) จัดใหมีอาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังและติดตามสถานการณ
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจงขาว เตือนภัยระดับชุมชน ทำหนาที่ติดตาม เฝาระวังปรากฏการณ
ธรรมชาติท่ีมีแนวโนมการเกิดภัย แจงขาว เตือนภัยแกชุมชน และรายงานสถานการณใหกองอำนวยการปองกัน



๒๓ 
 
และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก โดยใชระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจงเตือนภัยของ
ชุมชน 
        การติดตามขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณที่อาจสงผลใหเกิดสาธารณภัย 
รวมทั้งทำหนาที่เฝาระวัง ใหขอมูลขาวสารแกประชาชน โดยกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร วิเคราะห และประเมินสถานการณจากขอมูล
ขาวสารท่ีไดรับ     และตรวจสอบขอเท็จจริงของขอมูล เพ่ือตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 
   รายงานสถานการณภัยและผลการปฏิบัติใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยอำเภอและจังหวัดทราบเปนระยะๆ เพ่ือประสานและสนับสนุนการปฏิบัติรวมกัน 
                  (๔) การเตรียมการอพยพ 
    กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุด
จอก มีแนวทางปฏิบัติสำหรับเตรียมการอพยพ ดังนี้ 
    (๔.๑) จัดทำแผนอพยพผูประสบภัย แผนอพยพสวนราชการ โดยมีสาระสำคัญ
ประกอบดวย จำนวนผูอพยพ บัญชีสวนราชการ สิ่งอำนวยความสะดวกในการอพยพ การกำหนดเขตพื้นท่ี
รองรับการอพยพใหอยูในพื้นที่ที ่เหมาะสม การกำหนดเจาหนาที่หรือผูรับผิดชอบการอพยพไวใหชัดเจน               
การกำหนดเสนทางอพยพหลักและเสนทางอพยพสำรองสำหรับแตละประเภทภัย รวมทั้งการสำรวจและ            
การจัดเตรียมพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิง แหลงพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ 
    (๔.๒) วางมาตรการการอพยพ 
    (4.3) ใหความสำคัญกับกลุมเปราะบางซึ่งตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ เชน เด็ก 
สตรีมีครรภ ผูสูงอายุ บุคคล ทุพลภาพ ผูปวย  เปนตน โดยกำหนดแนวทางในการอพยพกลุมเปราะบาง รวมกับ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด 
       (4.4) ใหประชาชนเตรียมตัวไวใหพรอมสำหรับการอพยพ โดยจัดเตรียมกระเปา ท่ี
มีของมีคา เงินสด เอกสารสำคัญ ของใชจำเปนสวนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ำดื่ม เทาท่ีจำเปน 
                  (๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพิงช่ัวคราว 
    กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุด
จอก มีแนวทางปฏิบัติสำหรับเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว ดังนี้ 
    (๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานท่ีตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว 
    (๕.๒) จัดการภายในศูนยพักพิงชั่วคราว โดยกำหนดผูรับผิดชอบภายในศูนยพักพิง
ชั่วคราว คือ ผูจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว ไดแก ผูนำชุมชน กรณีโรงเรียนเปนศูนยพักพิงอาจเปนผูอำนวยการ
โรงเรียน 
    (๕.๓) ปจจัยความจำเปนข้ันต่ำของศูนยพักพิงชั่วคราวอ่ืนๆ 
    (๕.๔) ใหมีการบริหารจัดการขอมูลผูอพยพ โดยมีการเก็บบันทึกขอมูลท่ีจำเปน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

   ขอพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศูนยพักพิงช่ัวคราว มีปจจัยในการพิจารณา ดังนี้ 

ตารางท่ี 3-1 : ขอพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศูนยพักพิงช่ัวคราว 

ประเด็น ขอพิจารณาสำหรับทำเลท่ีตั้ง 
ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไมวาจะเปนความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 

- ปลอดจากความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนตอผูอาศัยในศูนยอพยพชั่วคราว 
การเขาถึง - งายตอการเขาถึงเพ่ือใหความชวยเหลือในชวงวิกฤต 

- คำนึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เชน รถอาจจะเขาไปไมไดในหนาฝน) 
สิ่งแวดลอม - พิจารณาถึงภัยจากการปนเปอนสารพิษท้ังจากภายในและนอกพ้ืนท่ี 

 
สาธารณูปโภค - ความเปนไปไดในการใชโครงสรางพ้ืนฐานของภาครัฐท่ีมีอยูเดิม ท้ังการประปา  

  สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 
- ระบบไฟฟาเปนสิ่งสำคัญท่ีสุด เนื่องจากระบบน้ำและสุขาภิบาล ยังสามารถ 
  หาทางเลือกอ่ืนท่ีไมพึงพาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองได 

ปจจัยดึงดูด - ในบริบทของเมือง อาจเกิดปจจัยดึงดูดใหมีการยายเขาศูนยพักพิงชั่วคราว            
  โดยไมจำเปน 
 

อาชีพ - การเขาถึงตลาดในทองถ่ิน 
- การเขาถึงท่ีทำงาน 
- ทางเลือกและการเขาถึงระบบขนสง 
 

สวัสดิการข้ันพ้ืนฐาน - ตองมีการบริการดานการศึกษาและสุขอนามัย 
- มีการสำรวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการท่ัวไปในพ้ืนท่ี 

เอกลักษณทางวัฒนธรรม - ผูอาศัยในศูนยอพยพชั่วคราวมีสิทธิท่ีจะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม 
  และศาสนาในศูนยพักพิงชั่วคราว 
- ตรวจสอบทัศนคติขององคกรปกครองทองถ่ินและชุมชนโดยรอบ ตอกลุมผูอยู 
  อาศัยในศูนยพักพิงชั่วคราว 

 
                 (๖) การจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัย 
    กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุด
จอก จะจัดทำโครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัยประจำศูนยเตรียมพรอมปองกันภัยประจำชุมชน/หมูบาน 
ท่ีมีความพรอมเปนลำดับแรกกอน โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัย ดังนี้ 
    (๖.๑) เพ่ือใหประชาชน/ชุมชนไดเรียนรูสาธารณภัยตาง  ๆธรรมชาติและลักษณะของภัย  
    (๖.๒) เพ่ือใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เพ่ือลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตท่ีอาจเกิดข้ึน 
    (๖.๓) เพื่อเพิ่มทักษะใหประชาชนชวยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได  
เม่ือเกิดสาธารณภัย 
 
 
 
                  



๒๕ 
 
   (๗) แผนการบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 
    แผนการบริหารความตอเนื ่อง เปนแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน        
ในสถานการณเมื่อเกิดภัยตางๆ เชน ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอองคกร ฯลฯ ซึ่งจาก
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาวสงผลใหหนวยงานหรือองคกรตองหยุดชะงักการดำเนินงานหรือ   
ไมสามารถใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง ดังนั้น หนวยงานสวนราชการหรือองคกรตาง ๆ จึงตองจัดทำ
แผนการบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพื่อเปนแผนรองรับการดำเนินภารกิจ
ของหนวยงานหรือองคกรในชวงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน เพื่อใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง 
เชนเดียวกับในชวงภาวะปกติ หากหนวยงานหรือองคกรไมจัดทำแผนการบริหารความตอเนื่องรองรับไวตั้งแต
ในภาวะปกติอาจสงผลกระทบตอหนวยงานหรือองคกรในดานตางๆ เชน ดานเศรษฐกิจ การเงิน การใหบริการ 
สังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม ตลอดจนชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เปนตน การจัดทำแผนการบริหารความตอเนื่อง
จึงเปนสิ่งสำคัญท่ีจะชวยใหสามารถรับมือกับเหตุการณฉุกเฉินและใหบริการไดเม่ือเกิดภัยข้ันวิกฤต           เพ่ือ
ดำเนินงานและใหบริการตามปกติตามระดับการใหบริการที่กำหนดไวซึ่งจะชวยใหสามารถลดระดับ    ความ
รุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอหนวยงานหรือองคกรได แผนการบริหารความตอเนื่องควรมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
   (๑) วัตถุประสงคของแผนการบริหารความตอเนื่อง 
   (๒) ขอบเขตสถานการณความเสี ่ยงภัย เชน แผนรับมือสถานการณภัยจาก
อุทกภัย/อัคคีภัย/แผนดินไหว ฯลฯ 
   (๓) กำหนดสถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง 
   (๔) กำหนดข้ันตอนการปฏิบัติ 
        - บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน เชน ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล 
ทีมกูชีพกูภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบรอย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณและข้ันตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรัพยากรท่ีจำเปนและเหมาะสมตอสถานการณ 
        - ข้ันตอนการฟนฟูหนวยงานหลังผานพนวิกฤต 
      ฯลฯ 

    ๓.3 พ้ืนท่ีเส่ียง ระดับความเส่ียง และปจจัยท่ีทำใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
  เมื่อมีการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแลวจะทำใหทราบถึงพื้นที่เสี่ยงภัยและปจจัยที่ทำ
ใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งจะทำใหสามารถกำหนดแนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยไดตรงกับ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น นำไปสูการลดความเสี่ยงอยางยั่งยืน ที่หมูบาน/ชุมชนมีวิธีการรูรับ ปรับตัวในการรับมือกับ
สถานการณสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เชน การกำหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงานที่กำหนดจากผลการ
ประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงของพื้นที่หนึ่งๆ เพื่อลดโอกาสในการไดรับผลกระทบ  จากสาธารณภัยท่ี
สามารถคาดการณไดในปจจุบันและเพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต  

 จากการดำเนินการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยเรียบรอยแลว กองอำนวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จึงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 

  



๒๖ 
 
ตารางท่ี ๓-2 : ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุท่ีทำใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัยของ องคการบริหารสวน

ตำบลกุดจอก 
 

ประเภท
ของภัย 

ระดับความเส่ียงภัย ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทำ
ใหเกิดความเส่ียง
จากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเส่ียง 
จากสาธารณภัย 

เส่ียงสูง เส่ียง      ปาน
กลาง 

เส่ียงต่ำ 

อุทกภัย - ทุกหมู - ฝนตกหนัก การสร างฝายกั ้นลำ
หวย,ขุดลอกลำคลอง 

ภัยแลง - ทุกหมู - ฝนท้ิงชวง การสร างฝายกั ้นลำ
หวย,ขุดหนองน้ำ 

วาตภัย  หมูท่ี 3,5,7  พายุฤดูรอน  

อัคคีภัย  ทุกหมูบาน  ไฟไหมปา ทำแนวกันไฟ, สราง
ความเขาใจในชุมชน 

สารเคมีและ
วัตถุ

อันตราย 

- - หมูท่ี 1 การขนสงผาน
เสนทาง 

สร างความเขาใจใน
ชุมชน 

 

 

การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย (ใหดำเนินการในบริบทของสภาพพื้นที่และสภาวะ

แวดลอมในทองถ่ิน/ชุมชน) 

ประเภท

ของภัย 

ระดับความเส่ียงภัย 

ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทำใหเกิด      

ความเส่ียงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 

การลดความเส่ียง 

จากสาธารณภัย 

 

เส่ียงสูง เส่ียง        

ปานกลาง 

เส่ียงต่ำ 

อุทกภัย - ทุกหมู - - เปนพ้ืนท่ีราบลุม เม่ือฝนตกหนัก

น ้ ำ จ ะท  ว มผลผล ิ ตท า งการ

เกษตรกร 

 

 

 

- ขุดลอกแหลงน้ำเปน

ประจำทุกป 

- ชุมชน/หมูบาน มีการ

ฝ กการป องก ันและ

บรรเทาสาธารณภัย

เปนประจำ 

- สนับสนุนเครื ่องมือ

ใหมีมาตรฐานไดอยาง

เพียงพอและรวดเร็ว 

ภัยแลง ทุกหมู - - - พื ้นที ่ส วนใหญเปนพื ้นที ่ทาง

เกษตร เกษตรกรจ ึ งม ี คว าม

ตองการใชน้ำ   ในปริมาณมาก

และตอเนื่องท้ังป  

- มีเขื่อนหรือแหลงน้ำ

และระบบชลประทาน  

ท่ีด ี



๒๗ 
 

ประเภท

ของภัย 

ระดับความเส่ียงภัย 

ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทำใหเกิด      

ความเส่ียงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 

การลดความเส่ียง 

จากสาธารณภัย 

 

เส่ียงสูง เส่ียง        

ปานกลาง 

เส่ียงต่ำ 

- แหลงกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร  

รวมท้ังแมน้ำลำคลองตื้นเขิน  

- ขุดลอกแหลงน้ำเดิม

เพื่อกักเก็บน้ำไวใชใน 

ฤดูแลง 

วาตภัย  หมูท่ี 
3,5,7 

 - ลักษณะภูมิอากาศโดยทั ่วไป      

อยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุม  

- บุคลกรท่ีมีความรูดานสาธารณ

ภัยไมเพียงพอ  

- อาคารบานเรือนและ

สภาพแวดลอมขาดการบำรุงดูแล

รักษาใหเกิดความปลอดภัย  

- ติดตามสภาพ

ภูมิอากาศโดยเฉพาะ 

ชวงฤดูมรสุม 

- จัดหลักสูตรอบรม

บุคลากรท่ีเปนกลุม 

เปาหมายใหครบถวน 

- มีการปรับปรุงและ

ซอมแซมสิ่งปลูกสราง

ตางๆ ใหมีสภาพมั่นคง

แข็งแรง สามารถทน

ตอลมพายุได 

อัคคีภัย  ทุกหมูบาน  - ประชาชนขาดความตระหนัก     

ในการดูแลรักษาสภาพปาชุมชน 

 

- มีการอบรมใหความรู

ความเข าใจในเร ื ่ อง

อัคคีภัย 

- มีการฝกการปองกัน

และบรรเทาสาธารณ

ภัยด านอัคคีภ ัยเปน

ประจำ 

สารเคมี

และวัตถุ

อันตราย 

 

- - หมูท่ี 1 - มีเสนทางในการคมนาคมขนสง -  ม ีแผนปฏ ิบ ัต ิการ

ป  อ ง ก ั น แล ะแก  ไ ข

ปญหาภัยจากสารเคมี

และวัตถุอันตรายของ 

อปท. 

- มีการฝกการปองกัน

และบรรเทาสาธารณ

ภัยเพ ื ่อป องก ันและ

แกไขปญหาสารเคมี

และวัตถุอันตราย 
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   ๓.4 การแจงเตือนภัย 

การแจงเตือนภัยเปนการแจงเตือนภัยลวงหนาแกผูที่คาดวาจะไดรับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัยให
เฝาระวังและเตรียมพรอมรับสถานการณอพยพเคลื่อนยายไปสูที่ปลอดภัยได โดยกองอำนวยการปองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก แจงเตือนภัยไปยังชุมชน/หมูบานในพ้ืนท่ีท่ีคาดวาจะเกิด
ภัย เพ่ือสงขอมูลแจงเตือนภัยท่ีถูกตองรวดเร็วไปยังประชาชน 

 ๓.4.๑ การแจงเตือนลวงหนา 
    เปนการแจงขอมูลขาวสารที่บงชี้วามีแนวโนมที่จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ที่มีความ

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

  ๓.4.๒ การแจงเตือนภัย 
  (๑) เมื่อมีการยืนยันขอมูลวามีโอกาสเกิดสาธารณภัยขึ้นและประชาชนในพื้นที่ อาจไดรับ

ผลกระทบ ใหแจงแนวทางปฏิบัติใหกับสวนราชการและประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ โดยใหมีการแจงเตือนภัยไมต่ำกวา 
๗๒ ชั่วโมงกอนเกิดภัย และใหมีขอมูลการแจงเตือนภัย ดังนี้ 

  (๑.๑) คาดการณระยะเวลา และบริเวณพ้ืนท่ีท่ีจะเกิดสาธารณภัย 
  (๑.๒) ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย 
  (๑.๓) แนวทางการปฏิบัติของสวนราชการ หนวยงาน และประชาชนในการปองกันตนเองให

ปลอดภัยจากสาธารณภัยที ่อาจจะเกิดขึ ้น ทั ้งนี ้ ใหนำแนวทาง มาตรการ และขั ้นตอนการปฏิบัติจาก            
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไปมาเปนแนวทางในการปฏิบัติดวย 

 (๒) วิธีการแจงเตือนภัย 
 (๒.๑) แจงเตือนภัยผานผูนำชุมชน อาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังของชุมชน/หมูบาน 

(๒.๒) แจงเตือนประชาชนโดยตรง โดยผานทางสถานีโทรทัศนทองถิ ่น สถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสมัครเลน โทรสาร โทรศัพทมือถือ หอกระจายขาว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัย
แบบมือหมุน โทรโขง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงท่ีกำหนดใหเปนสัญญาณเตือนภัยประจำตำบลหรือหมูบาน ฯลฯ 
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3.4.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจงเตือนภัย 

     แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกำหนดระดับของระบบ
การเตือนภัยไว ซึ ่ง องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ไดนำระดับสีของการแจงเตือนภัยไปประยุกตใชให
เหมาะสมกับประเภทของสาธารณภัยในพ้ืนท่ี ดังนี้ 

 
 สีแดง หมายถึง สถานการณอยูในภาวะอันตรายสูงสุด ใหอาศัยอยู

แตในสถานท่ีปลอดภัยและปฏิบัติตามขอสั่งการ 
 สีสม  หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจาหนาท่ี

กำลังควบคุมสถานการณใหอพยพไปยังสถานท่ีปลอดภัย        และ
ปฏิบัติตามแนวทางท่ีกำหนด 

 สีเหลือง หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโนม 
ท่ีสถานการณจะรุนแรงมากข้ึน ใหจัดเตรียมความพรอม           รับ
สถานการณ และปฏิบัติตามคำแนะนำ 

 สีน้ำเงิน หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเฝาระวัง ใหติดตาม
ขอมูลขาวสารอยางใกลชิดทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง 

 สีเขียว หมายถึง สถานการณอยูในภาวะปกติ ใหติดตามขอมูล
ขาวสารเปนประจำ 

 
๓.4.๔ กระบวนการแจงเตือนภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ขอมูล /ความตองการ  

 
 

แผนภาพท่ี ๓ – ๑ : กระบวนการแจงเตือนภัย 

      เฝา
ระวัง 
ติดตาม    
        

ชีวิตและ
ทรัพยสิน

ของ
ประชาชน 

  การแจง
เตือน

ลวงหนา 

    การ
แจงเตือน

ภัย 

   การ
รับมือ 

    และ
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           กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จัด
ชุดเฝาระวังและติดตามสถานการณ พรอมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแตไดรับแจง
การเตือนภัย       เพ่ือเปนการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังนี้ 
            (1) จัดเจาหนาที่เฝาระวังและติดตามสถานการณภัยตลอด 24 ชั่วโมง และประสาน
กำนัน ผูใหญบาน ผูนำชุมชนหรือผูนำหมูบาน รวมทั้งอาสาสมัครแจงเตือนภัย เพื่อเตรียมพรอมเฝาระวัง    
และติดตามสถานการณภัยอยางตอเนื่อง และใหรายงานสถานการณการเกิดภัยมายังกองอำนวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ทางโทรศัพทหมายเลข 044008925 วิทยุสื่อสาร 
ความถ่ี 162.525 MHz  
              (2) รายงานสถานการณการเกิดภัยไปยังกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอและจังหวัดทาง เลขหมาย 044009825 ตามแบบรายงานเหตุดวนสาธารณภัย และวิทยุสื ่อสาร 
ความถ่ี 162.525 .MHz  
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บทท่ี ๔ 

การปฏิบัติขณะเกิดภัย 
 

 เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้น กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอก จึงจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นขึ้น โดยมีผูอำนวยการทองถิ่นเปนผูควบคุม
และสั่งการ เพ่ือทำหนาท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ พรอมท้ังประสานกับ
สวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการ
สาธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไมสามารถควบคุมสถานการณสาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลำพัง 
ใหขอรับ การสนับสนุนจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท. ในเขตพื้นที่ติดตอ
หรือใกลเคียง) และ/หรือ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 
 ๔.๑ โครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก แบง
ออกเปน ๓ สวน    ๑ คณะท่ีปรึกษา ๑ ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ดังแสดงตามแผนภาพท่ี ๔-๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔-๑ : โครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

หมายเหตุ  :  โครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของสถานการณภัย 
โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุนของโครงสรางองคกรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 

ผูอำนวยการทองถิ่น 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ท่ีปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ท่ีปรึกษา/ผูเช่ียวชาญ 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.กุดจอก 

สวนปฏิบัติการ สวนสนับสนุน สวนอำนวยการ 

- งานคนหาและกูภยั 
- งานกูชีพ งานรักษาพยาบาล 

การแพทยและสาธารณสุข 
- งานรักษาความสงบเรยีบรอย 
- งานการจราจร 
- งานผจญเพลิง 
- งานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน 

สะพาน ฯลฯ 
- งานอุตสาหกรรม สารเคม ี          

วัตถุอันตราย และกัมมันตรังส ี
- งานการขนสง 
- งานอพยพ 
- งานบริหารจัดการผูเสยีชีวติ 

- งานศูนยสั่งการ 
- งานขาวกรอง วิเคราะหขอมูล

สารสนเทศ และการรายงาน 
- งานติดตามและประเมินสถานการณ 
- งานพยากรณอากาศ การเฝาระวงั 

และการแจงเตือนภยั 
- งานประชาสมัพันธและตอบโตการขาว 
- งานรับเรื่องราวรองทุกข 
- งานระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของ 
- งานแผนการปองกันและบรรเทา     

สาธารณภัย/แผนปฏิบตัิการ/       
แผนเผชิญเหตขุอง อปท. 

- งานธุรการ 
                 ฯลฯ 
 

 
 

- งานสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
- งานเสบียง และจัดหาปจจยัสี่ที่จำเปน 
- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
- งานบริการสงัคม 
- งานงบประมาณ งานการเงินและบัญช ี
- งานรับบริจาค 
- งานพลังงาน เชน น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
- งานบริหารจัดการศูนยพักพิงชัว่คราว 
- งานฟนฟูพ้ืนที่ประสบภัย 
- งานฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
- งานการฟนฟูและงานชมุชน 
- งานสงกำลังบำรุง 

ฯลฯ 
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 ๔.๑.๑ บทบาทหนาท่ีภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.กุดจอก มีดังนี้ 
 (1) คณะที ่ปร ึกษา/ผู  เช ี ่ยวชาญ มีหนาท่ี ให ข อเสนอแนะ คำแนะนำ ข อมูล 

ทางวิชาการ การสังเคราะหแนวโนมสถานการณ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับเหตุการณสาธารณภัย 
ที่เกิดขึ ้น โดยใหคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเปนสำคัญ พรอมทั ้งปฏิบัติหนาที ่อื ่นใดตามท่ี
ผูอำนวยการทองถ่ินเห็นสมควร 
   (2) ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม มีหนาท่ี ประสานขอมูลเหตุการณกับสวนตางๆ      
เพ่ือสื่อสารและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชนและสื่อมวลชน รวมท้ังปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  
   (3) สวนปฏิบัติการ มีหนาท่ี ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและ
ปกปองทรัพยสิน เขาควบคุมสถานการณ ฟนฟูสูสภาวะปกติ คนหาและกูภัย กูชีพ รักษาพยาบาล การแพทย
และสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบรอย การจราจร ผจญเพลิง โครงสรางพื้นฐาน สารเคมีและวัตถุอันตราย 
กัมมันตรังสี สงกำลังบำรุง การขนสง อพยพ และบริหารจัดการผูเสียชีวิต  
   (4) สวนอำนวยการ มีหนาท่ี ติดตามสถานการณ วิเคราะหแนวโนมสถานการณ           
แจงเตือนภัย รวบรวม ประสานขอมูล และประเมินความตองการและความจำเปนในการสนับสนุนทรัพยากร 
ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใชขอมูลท่ีไดรับจากสวนปฏิบัติการเปนฐาน
ดำเนินการ พรอมทั้งใหการสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแกกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก/ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ฯลฯ  
  (5)  สวนสนับสนุน มีหนาท่ี ดังนี้ 
   (5.1) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ดานที่จำเปน เพื่อใหการจัดการใน
ภาวะฉุกเฉินดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก สงเคราะหชวยเหลือผู ประสบภัย 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว พื้นฟูพื้นที่ประสบภัย 
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การฟนฟู และงานชุมชน 
   (5.2) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในดานงบประมาณ การเงินและการ
บัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ 
   ทั้งนี้ การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นรายละเอียดตามแผนภาพ
ท่ี ๔-2 : (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

- ผูเชี่ยวชาญดานการกูชีพกูภัย  
- ผูอำนวยการโรงเรียนในพื้นที ่
- ผูนำชุมชน เชน ปราชญชาวบาน 
- ฯลฯ 
 

ที่ปรึกษา /ผูเชี่ยวชาญ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๔-2 : การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น 

หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินปรับไดตามความเหมาะสม ข้ึนอยูกับสถานการณและความรุนแรง
ของสาธารณภัย และตามท่ีผูอำนวยการทองถ่ินเห็นสมควร เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

  4.2 การจัดการภาวะฉุกเฉินมีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก มี
แนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๔.๒.1 การประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย 
          การออกประกาศเขตพื้นที ่ประสบสาธารณภัยมีวัตถุประสงคเพื ่อใหสวนราชการ 
หนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน สามารถใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยไดตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยมีรูปแบบแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแหงชาติ ดวนท่ีสุดท่ี มท ๐๖๐๒/ว ๙๓ ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนั้น เม่ือมีการประกาศเขต
พ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยขนาดเล็ก (เขตพ้ืนท่ี อปท.และอำเภอ)  และพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยขนาดกลาง (เขต
พ้ืนท่ีจังหวัด) โดยผูอำนวยการจังหวัดประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติ 
ดังนี้  

ผูอำนวยการทองถิ่น 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.กุดจอก 

สวนปฏิบัติการ 

- รองนายก คนท่ี 1 
- ฝายปองกันและรักษาความ

สงบเรียบรอย 
- กองชาง/สวนโยธา 
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตำบล 
- กำนัน 
- ผูใหญบานท่ีเกิดเหตุ 
- สมาชิกสภา อบต. ท่ีเกิดเหตุ 
- อาสาสมัครตางๆ  เชน      

อปพร. /ตำรวจบาน /อสม. 
- ผูนำชุมชน 

สวนสนับสนุน สวนอำนวยการ 

- ปลัด อบต.กุดจอก 
- สำนักปลัดอบต. กุดจอก 
- กำนัน 
- สมาชิกสภา อบต.กุดจอก 
- อาสาสมัครตางๆ  เชน      

อปพร. /ตำรวจบาน /อสม. 
- ผูนำชุมชน 

 
ฯลฯ 

 
 
 
 

 
 

- รองนายก คนท่ี 1 
- กองสวัสดิการและสังคม 
- สำนักการศึกษา 
- กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
- กองคลัง 
- ผูใหญบาน ทุกหมูบาน 
- สมาชิกสภา อบต. กุดจอก 
- อาสาสมัครตางๆ  เชน อปพร. 

/ตำรวจบาน /อสม. 
- ผูนำชุมชน 

ฯลฯ 
 
 

- กองวิชาการและแผนงาน 
(เทศบาล) 

- สำนักปลัด อบต.  
(งานประชาสัมพันธ) 

 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 



๓๔ 
 
        (๑) ใหผ ู บร ิหารทองถิ ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นแหงพื ้นที ่น ั ้นในฐานะ
ผูอำนวยการทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติ
หนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตน และมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัด 
และผูอำนวยการอำเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย 
     (๒) ใหผูอำนวยการทองถิ่น มีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหนาท่ี
ของเจาพนักงานและอาสาสมัครใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
     (๓) เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใด ใหผู อำนวยการ
ทองถิ่นแหงพื้นที่นั้นเขาดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่โดยเร็วเปนลำดับแรก และแจงให
ผูอำนวยการอำเภอและผูอำนวยการจังหวัดทราบ ในกรณีที่ผูอำนวยการทองถิ่นมีความจำเปนตองไดรับความ
ชวยเหลือจากเจาหนาท่ีของรัฐหรือหนวยงานของรัฐท่ีอยู   นอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีของ
ตน ใหแจงผูอำนวยการอำเภอ หรือผูอำนวยการจังหวัด เพ่ือสั่งการโดยเร็ว  
        (๔) ในกรณีที่พื้นที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยูในความรับผิดชอบของผูอำนวยการ
ทองถิ่นหลายคน ผูอำนวยการทองถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใชอำนาจหรือปฏิบัติหนาที่เขาดำเนินการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางกอนแลวใหแจงผูอำนวยการทองถ่ินอ่ืนทราบโดยเร็ว 
        (๕) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ใด ให
เปนหนาท่ีของผูอำนวยการทองถ่ินซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียงกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้น ท่ีจะ
สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
                      (๖) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีใหความชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว และให
นำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และแผนเผชิญเหตุที่มีอยู
มาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
        (๗) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่พิจารณาระเบียบงบประมาณและกฎหมายท่ี
เก่ียวของในการชวยเหลือผูประสบภัย มุงประโยชนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปนลำดับแรกๆ 
     (๘) หากเหตุการณสาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของทองถิ่นนั้นๆ จะ
รับมือกับสาธารณภัยนั้นๆ ได และผูอำนวยการทองถ่ินไดรับการสนับสนุน ใหแจงผูอำนวยการอำเภอเพ่ือสั่งการให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในเขตพื้นที่อำเภอใหการสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี
ประสบสาธารณภัย เพ่ือปองกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยใหยุติโดยเร็ว 
    ๔.2.2 การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
      เมื่อมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแลว หากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนั้นเปน      
ภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และมีความจำเปนตองใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาของผูประสบภัย แตมิไดมุงหมายที่จะชดใชความเสียหาย    
แกผูใด ใหเปนอำนาจของผูวาราชการจังหวัดรวมกับคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) ดำเนินการประกาศเขตใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑและวิธีการ     
ที่กระทรวงการคลังกำหนดตอไป โดยมี “คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอำเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)    
มีนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผูเปนหัวหนากิ่งอำเภอเปนประธาน มีผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
อำเภอหรือกิ่งอำเภอนั้นหนึ่งคนสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอำเภอหรือกิ่งอำเภอที่รับผิดชอบ
และใหความชวยเหลือเสนอตอ “คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือ
ประกาศเขตการใหความชวยเหลือฯ ตอไป ทั้งนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูสำรวจความเสียหายจากภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแตละพื้นที่ที่รับผิดชอบตามอำนาจหนาที่ที่กำหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เปนผูตรวจสอบ
และกลั่นกรองการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจากการสำรวจความเสียหายดังกลาวขางตน 
 
 



๓๕ 
 
 ๔.3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
  4.3.1 แนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัยในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ให
ดำเนินการ ดังนี้ 
        (1) เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น แหง
พ้ืนที่ใด ใหเปนหนาที่ของผูอำนวยการทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนที่นั้น เขาดำเนินการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วและใหแจงผูอำนวยการอำเภอท่ีรับผิดชอบในเขตพ้ืนท่ี และผูอำนวยการ
จังหวัดทราบทันที  
     (2) กรณีที ่ พ้ืนที ่ที ่เกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยอยู ในความรับผิดชอบของ 
ผูอำนวยการทองถ่ินหลายคน ผูอำนวยการทองถ่ินคนหนึ่งคนใดจะใชอำนาจหรือปฏิบตัิหนาท่ีไปพลางกอนก็ได 
แลวใหแจงผูอำนวยการทองถ่ินอ่ืนทราบโดยเร็ว  
       (4) เมื ่อเกิดสาธารณภัยขึ ้น เจาพนักงานที ่ประสบเหตุมีหนาที่ตองเขาดำเนินการ
เบื้องตน เพ่ือระงับภัยนั้น แลวรีบรายงานใหผูอำนวยการทองถ่ินเพ่ือสั่งการตอไป และในกรณีจำเปน อันไมอาจ
หลีกเล ี ่ยงได ใหเจ าพนักงานมีอำนาจดำเนินการใดเพื ่อประโยชนในการคุ มครองชีว ิตหรือปองกัน           
อันตรายท่ีจะเกิดแกบุคคลได  
         (5) กรณีเจาพนกังานจำเปนตองเขาไปในอาคาร หรือสถานท่ีท่ีอยูใกลเคียงกับ บริเวณท่ี
เก ิดสาธารณภัยเพื ่อทำการป องกันและบรรเทาสาธารณภัยให กระทำไดตอเม ื ่อไดรับอน ุญาตจาก              
เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีแลว เวนแตไมมีเจาของหรือผูครอบครองอยูในเวลานั้น หรือ เม่ือมี
ผูอำนวยการอยูดวย และหากทรัพยสินนั้นเปนสิ่งที่ทำใหเกิดสาธารณภัยไดงาย ใหเจาพนักงานมีอำนาจ สั่งให
เจาของหรือผูครอบครองขนยายทรัพยสนิออกจากอาคารหรือสถานท่ีดงักลาวไดหากเจาของหรือ ผูครอบครอง
ไมปฏิบัติตามคำสั่ง ใหเจาพนักงานมีอำนาจขนยายทรัพยสินนั้นไดตามความจำเปน แกการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยเจาพนกังานไมตองรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอัน เกิดจากการกระทำดังกลาว  
    (7) ใหผูอำนวยการในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบสำรวจความเสียหายที่เกิดข้ึนและ ทำบัญชี
รายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสินที่เสียหายไวเปนหลักฐาน พรอมท้ังออกหนังสือรับรอง ใหผูประสบภัยไวเปน
หลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู 
    4.3.2 หลักการปฏิบัติ 
     (1)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหเจาหนาท่ี
เจาพนักงาน และอาสาสมัครตางๆ ที่มารวมปฏิบัติงานเขารายงานตัวที่ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหาร
สวนตำบลกุดจอก ในพ้ืนท่ีท่ีเกิดภัย กอนรับมอบภารกิจและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ไปปฏิบัติ 
      (2)  การเขาควบคุมสถานการณ คำนึงถึงหลักการ ดังนี้ 
       (2.1) การปฏิบัต ิการระยะ ๒๔ ชั ่วโมงแรก เนนการคนหาผู รอดช ีวิต                 
การรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ น้ำดื่ม อาหารปรุงสำเร็จ เสื้อผา ฯลฯ 
        (2.2)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง (1-2 วัน) เนนการคนหาผูรอดชีวิต 
และทรัพยสิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำดื่ม ยารักษา
โรค เครื่องครัว 
       (2.๓)  การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ช่ัวโมง (๒-๓ วัน) เนนการคนหาผูรอดชีวิต การ
สืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะหเบื้องตน เงินชดเชย การคนหาทรัพยสินและขอมูล
การใหความชวยเหลือ ฯลฯ 
 
         (2.4)  การปฏิบัต ิการค นหาหลังระยะ ๗๒ ชั ่วโมงขึ ้นไป (หลัง ๓ วัน 
ขึ้นไป) ใหพิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการคนหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเนนการชวยเหลือชีวิตคนกอน ตามดวย



๓๖ 
 
ทรัพยสิน พรอมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานใหครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง  ฯลฯ 
    
 ๔.3.๒ การควบคุมสถานการณและการเผชิญเหตุ 
           ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ไดวางแผนการเผชิญเหตุสา
ธารณภัยที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบ โดยกำหนดโครงสรางองคกร ขอมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม 
การสั่งการ และการใชแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อใหการจัดการในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ดังนี้ 
  (๑) การรับแจงเหตุและการรายงาน 
                                    ใหผูรับผิดชอบจัดทำรายงานขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งดานสถานการณสาธารณภัย 
ดานการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ดานการใหความชวยเหลือ และดานอื่นๆ ที่จำเปน โดยคำนึงถึง
ความถูกตอง ชัดเจน รวดเร็ว โดยใหชุมชน/หมูบานสำรวจความเสียหายและความตองการเบื้องตนตามแบบ
รายงานเหตุดวนสาธารณภัย แลวรายงานตอศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
  (๒) การประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

(๒.๑) นำขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน     
(๒.๒) กำหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางท่ีดีท่ีสุดและมีความเสี่ยงนอยท่ีสุด 

       (๒.๓) มีการคาดการณเพิ่มเติมในเรื ่องปจจัยความเสี่ยงที่เพิ ่มขึ้น การขอรับการ
สนับสนุนเพ่ิมเติม 
       (๒.๔) การจัดการขอมูล ใหหัวหนาทีมเปนผู นำในการสอบถามสำรวจขอมูล
สถานท่ี สิ่งท่ีเปนอันตรายตอนักกูภัย พรอมท้ังบันทึกวัน เวลา ชื่อท่ีอยูผูใหขอมูล และรายงานขอมูล           ให
ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ทราบ มีการบรรยายสรุปใหลูกทีมทราบ กำหนดพ้ืนท่ี
อันตราย พื้นที่ปฏิบัติการ พื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบตางๆ ไดแก แกส ไฟฟา ประปา เปนตน ซึ่งเปน
อันตรายตอนักกูภัย 
   (๒.๕) การสั่งการ ผูสั่งการตองเปนคนเดียวท่ีสามารถชี้แจงการปฏิบัติได การสั่ง
การตองชัดเจน ไมคลุมเครือ มีความม่ันใจและเด็ดขาด หัวหนาหนวยหรือผูควบคุมชุดปฏิบัติการตองรายงานตัว  
ตอผูอยูในเหตุการณ และตอผูบัญชาการเหตุการณ ณ จุดเกิดเหตุ ท้ังกอนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 
 (๒.๖) การรวบรวมขอมูล ไดแก ปญหาอุปสรรคขอขัดของ สาเหตุของการเกิด
เหตุการณ ผลการปฏิบัติ รวมท้ังแนวทางการแกไขและนำขอเสนอแนะมาวิเคราะห 
    (๔) การคนหาและชวยชีวิต 
        - กำหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย หามไมใหผูท่ีไมมีหนาที่และความรับผิดชอบ
เขาพ้ืนท่ีประสบภัย 
        - สนธิกำลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใชหนวย         
กูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย พรอมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ท่ีจำเปนในการกูชีพกูภัย 
        - กรณีมีสถานการณรุนแรง ควรจัดหาอุปกรณท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงมาใชในการกูภัย 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 
ตารางท่ี ๔-๑ :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

ลำดับ
ท่ี 

การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

๑ จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน (ตามขอ 4.1) สวนอำนวยการ 044009825 
๒ รับแจงเหตุและรายงานสถานการณ 

  จัดเตรียมเจาหนาท่ีเพ่ือรับแจงเหตุและรายงานสถานการณใหกองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก และกอง
อำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอทราบเพื่อจะไดเสนอ    ผูวา
ราชการจังหวัด/ผูอำนวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสา
ธารณภัย และประกาศเขตพ้ืนท่ีการใหความชวยเหลือฯ ตอไป            จนกวา
สถานการณสิ้นสุด 

สวนอำนวยการ 044009825 

๓ ออกสำรวจพ้ืนท่ีและประเมินสถานการณ 
จัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วเขาสำรวจพ้ืนท่ีและประเมินสถานการณ เพ่ือวางแผนรับมือ
กับสถานการณภัย 

สวนอำนวยการ 044009825 

๔ ประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน 
  วิเคราะหและประเมินสถานการณการเกิดสาธารณภัยเพื ่อการตัดสินใจ
แกปญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พื้นที่และ
ประชาชนผูที่จะไดรับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของพื้นท่ี
ในการรับภัย แนวโนมการเกิดภัยซ้ำขึ้นอีก ภัยที่ตามมา รวมถึงภัยที่มีความ
ซับซอน เพ่ือกำหนดแนวทางการตอบโตและการแจงเตือนภัย 

สวนอำนวยการ 044009825 

๕  บริหารจัดการขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉินอยางถูกตอง ชัดเจน และเปนระบบ  สวนอำนวยการ 044009825 
๖  แจงเตือนประชาชน 

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

สวนอำนวยการ 044009825 

๗ อพยพผูประสบภัย  
กรณีเม่ือเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ี และมีผูอยูอาศัยในพ้ืนท่ีนั้นจะ
เกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเทาที่จำเปนแกการปองกันและบรรเทา   สา

สวนปฏิบัติการ 044009825 



๓๘ 
 

ลำดับ
ท่ี 

การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

ธารณภัย พรอมท้ังรายงานผูอำนวยการทองถ่ิน ผูอำนวยการอำเภอ ตามลำดับ 
รายละเอียดปรากฏตาม ขอ ๔.๗ 

๘ กำหนดพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  
เปนพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการจัดตั้งข้ึนเพ่ือใชเปนสถานท่ีจัดเก็บและพักรอชั่วคราว
ของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)   ท่ีไดมาและ
พรอมใช เพ่ือรอการสั่งใชทรัพยากร  

สวนปฏิบัติการ 044009825 

๙ ระดมทรัพยากรเขาสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
  (๑) ระดมทรัพยากร ทั้งกำลังคน วัสดุอุปกณ เครื่องมือ เครื่องจักร มายังจุด
รวบรวมทรัพยากรเพื ่อรอรับการมอบหมายภารกิจ ใหพรอมใชตลอด 24 
ชั่วโมง เพ่ือรอการสั่งใชเขาสนับสนุนการปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย 
  (๒) ระดมทรัพยากรเขาพื ้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พรอมท้ัง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และ
พลังงาน เพ่ือจัดการสาธารณภัย 

สวนสนับสนุน 044009825 

๑๐ กำหนดและแบงโซนพ้ืนท่ีในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ  
ออกเปน.............โซน ประกอบดวย      
      โซนท่ี ๑ ประกอบดวย หมู 1,2,3 มีผูใหญบานหมู 1 รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
      โซนท่ี ๒ ประกอบดวย หมู 4,13,14 มีผูใหญบานหมู 4 รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
      โซนท่ี ๓ ประกอบดวย หมู 5,6,7  มีผูใหญบานหมู 7 รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
      โซนท่ี ๔ ประกอบดวย หมู  8,9,10 มีผูใหญบานหมู 8 รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
      โซนท่ี 5 ประกอบดวย หมู  11,12 มีผูใหญบานหมู 12 รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพ้ืนท่ีไดตามสถานการณและขนาดของพ้ืนท่ี 

สวนอำนวยการ 044009825 

๑๑ จัดชุดปฏิบัติการเคล่ือนท่ีเร็วเขาปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
  สั่งใหหนวยกูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย เพ่ือควบคุม
สถานการณไมใหลุกลามขยายตัวใหเจาหนาท่ี เจาพนักงาน และอาสาสมัคร
ตางๆ ท่ีมารวมปฏิบัติงานเขารายงานตัวท่ีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอก กอนรับมอบภารกิจและพ้ืนท่ีรับผิดชอบไปปฏิบัติ 
รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณในการเขาสนับสนุนจัดการสาธารณภัย 

สวนปฏิบัติการ 044009825 

๑๒ การเผชิญเหตุ 
 (๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั ่วโมงแรก ใหความสำคัญในการคนหา
ผูรอดชีวิตเปนลำดับแรก ตอดวยการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ มีแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี้ 

 (๑.๑) กำหนดเขตและกันเขตพ้ืนท่ีประสบภัย หามมิใหผูท่ีไมมีหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบท่ีเก่ียวของเขาพ้ืนท่ีประสบภัยโดยเด็ดขาด 

 (๑.๒) สนธิกำลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว ดังนี้ 
         (๑.๒.๑) สั่งการใหหนวยกูชีพกูภัยที่มีศักยภาพเขาปฏิบัติงาน  ใน

พ้ืนท่ีประสบภัย 
         (๑.๒.๒) สั่งการใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร  ท่ี

จำเปนในการกูชีพกูภัย เขาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัย 

สวนปฏิบัติการ 044009825 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

ลำดับ
ท่ี 

การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

         (๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตวเลี ้ยงตามความจำเปนของ
สถานการณภัย 
                (๑.๒.๔) กรณีพ้ืนท่ีใดเปนพ้ืนท่ีวิกฤต ไมสามารถเขาพ้ืนท่ี     โดย
ทางรถยนตหรือทางเรือได ใหประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอรจาก
หนวยงานทหารหรือตำรวจในพื ้นที ่ หร ือพื ้นที ่ใกลเคียงเพื ่อช วยเหลือ
ผูประสบภัยอยางเรงดวน 
                (๑.๒.๕) จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราวแกผู ประสบภัยที่บานเรือน
เสียหายอยางเรงดวนเปนลำดับแรก และจัดระเบียบศูนยพักพิงชั่วคราว พรอม
ท้ังลงทะเบียนผูอพยพ 
                (๑.๒.๖) ระดมกำลังแพทยและพยาบาลจากโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพประจำตำบลใกลเคียง เขาชวยปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัย 
                (๑.๒.๗) กรณีโครงสรางพื ้นฐานไดร ับความเสียหายใหเรง
ซอมแซมเสนทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟา และประปา แลวแตกรณี   ให
สามารถใชการไดหรือจัดทำระบบสำรองเพื ่อใหช ุดปฏิบัต ิการสามารถ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได 
                (๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารท่ีปรุงสำเร็จ น้ำดื่ม เครื่องยังชีพท่ีจำเปนใหแกประชาชนและเจาหนาท่ีท่ี
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัยใหเพียงพอและท่ัวถึง 
(๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) ใหความสำคัญใน
การคนหาผู รอดชีวิตและทรัพยสิน การสืบหาญาติ การจัดตั ้งศูนยพักพิง
ชั ่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำดื ่ม ยารักษาโรค 
เครื่องครัว ขอมูลสถานการณ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
        (๒.๑) สำรวจความตองการของผูประสบภัยในเบื ้องตน เพื่อกำหนด
มาตรการชวยเหลืออยางตอเนื่องในชวงระหวางเกิดภัยและจัดทำบัญชี    การ
ชวยเหลือผูประสบภัย 
        (๒.๒) จัดเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ  ท่ี
จำเปนมายังพ้ืนท่ีประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสำรองใหเพียงพอ 
        (๒.๓) จัดสงปจจัยสี ่ที ่จำเปนตอการดำรงชีวิต เชน อาหาร น้ำด่ืม 
เครื่องนุงหม และยารักษาโรค เปนตน มายังศูนยพักพิงชั่วคราว 
        (๒.๔) ตรวจสอบเสนทางคมนาคมที่ไดรับความเสียหายจาก           สา
ธารณภัย พรอมทั้งติดปายเตือน หรือวางแผนปดกั้นชองทางจราจร       ให
ประชาชนผูใชเสนทางทราบ จัดเจาหนาที่ตำรวจหรืออาสาสมัครอำนวยความ
สะดวกการจราจรในจุดอันตราย 
        (๒.๕) รักษาความสงบเรียบรอยและจัดการจราจรในพื้นที่ประสบภัย
และศูนยพักพิงชั่วคราว 
        (๒.๖) ตั้งศูนยขอมูลผูประสบภัย เพ่ือรวบรวมและเปนแหลงขอมูล   ใน
การติดตอประสานงานใหประชาชนสามารถสอบถามขอมูลผูบาดเจ็บและ
เสียชีวิตได 
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๔๐ 
 

ลำดับ
ท่ี 

การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

  (๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ใหความสำคัญกับ
การคนหาผูรอดชีวิตอยางตอเนื่องจากปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมงแรก 
การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะหเบื้องตน 
อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การคนหาทรัพยสิน และขอมูลการให
ความชวยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        (๓.๑) กรณีมีผูเสียชีวิตจำนวนมากใหจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ เก็บ
รักษาศพในระยะแรก (วัดและตูแชศพ) พรอมทั้งใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจ
ชันสูตรเบื้องตน บันทึกขอมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียมขอมูล
ท้ังหมดเพ่ือการตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล 
        (๓.๒) การจัดหนวยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่และใหบริการทางการ
แพทย 
        (๓.๓)  การประเมินสถานการณภัยอยางใกลชิด ตลอดจนประสาน การ
ชวยเหลือ รับเรื่องราวรองทุกข ประสานรับขอมูลความเสียหายเบื้องตน ความ
ตองการเบื้องตน 
(๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ช่ัวโมง (๓ วัน) ข้ึนไป ใหพิจารณาสนับสนุนการ
ปฏิบัติการคนหาระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก (๑ วัน) เปนลำดับแรกกอน    การ
ปฏิบัติการคนหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) และการปฏิบัติการคนหา
ระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ตามลำดับ โดยเนนการชวยเหลือชีวิตคน
กอน ตามดวยทรัพยสิน พรอมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานใหครอบคลุมและ
ทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอเนื่อง 
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๑๓ ปกปองสถานที่สำคัญ เชน โรงพยาบาล  โรงเรียน วัด เขตพระราชฐาน แหลง
โบราณสถาน (ถามี) เปนตน และปกปองระบบสาธารณูปโภค  เชน ระบบ
ไฟฟา  ระบบประปา เปนตน 

สวนปฏิบัติการ 044009825 

๑๔ การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว (กรณีท่ีมีการอพยพ)  
รายละเอียดตามขอ 4.๑๐  

สวนสนับสนุน 044009825 

๑๕ สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยและจัดสงปจจัยสี่ที่จำเปนตอการดำรงชีวิต เชน 
อาหาร น้ำดื่ม และเครื่องนุงหม เปนตน ไปยังพ้ืนท่ีประสบภัย 

สวนสนับสนุน 044009825 

๑๖ การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือในชวงขณะเกิดภัย 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นท่ีสำรวจและจัดทำขอมูลความตองการของ
ผู ประสบภัยในเบื ้องตน และรายงานใหอำเภอเพื ่อประกอบการรองขอการ
สนับสนุน และนำไปกำหนดเปนมาตรการและแนวทางในการชวยเหลือ เชน ความ
ชวยเหลือ ดานอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่ง
ปฏิกูล เปนตน  

สวนอำนวยการ 044009825 



๔๑ 
 

ลำดับ
ท่ี 

การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

๑๗ จัดตั้งศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม (Joint Information Center : JIC)  
ทำหนาที่ประสานขอมูลขาวสารสาธารณะที่เกี่ยวของกับการดำเนินกิจกรรม
การจัดการเหตุฉุกเฉิน และเปนศูนยที่อยูใกลชิดกับเหตุการณ สามารถเขาถึง
ขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสำหรับสื่อ
ขาวสารทุกประเภทท่ีไดรับการกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพ่ือกระจายขอมูล
ขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน และตอเนื่อง โดยใหเจาหนาท่ี
ขอมูลขาวสารสาธารณะเขามาอยูรวมกันใน ศูนยประสานขอมูลรวม 

ศูนยขอมูล
ประชาสัมพันธ

รวม 

044009825 

๑๘ -  กรณีมีผูเสียชีวิตจำนวนมาก จัดใหมีการพิสูจนเอกลักษณบุคคลใหเปนไปตาม
อำนาจหนาที ่การปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแหงชาติ และหรือ ตามบันทึก
ขอตกลงระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
- กำหนดใหมีสถานที ่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (ว ัดและตู แช ศพ) และการ
เคลื่อนยายศพ หรือนำศพไปตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคลตามระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียงของอยางเปนระบบ 

สวนปฏิบัติการ 044009825 

๑๙ เมื ่อสาธารณภัยที ่เกิดขึ ้นในพื ้นที ่ย ุต ิแลว ใหผู อำนวยการทองถิ ่นรายงาน
สถานการณสาธารณภัยใหผูอำนวยการอำเภอทราบ และเม่ือมีการประกาศหรือ
ยืนยันสถานการณสาธารณภัยในพ้ืนท่ียุติลงแลว ใหดำเนินการอพยพประชาชน
กลับท่ีตั้งอยางปลอดภัย 

สวนอำนวยการ 044009825 

๒๐ อพยพกลับ กรณีสถานการณสาธารณภัยยุต ิเม่ือไดรับแจงขาวการยกเลิก
สถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนำชุมชนหรือกลุมผูนำอพยพรีบแจงผู
อพยพเพ่ือเตรียมความพรอมในการอพยพกลับไปสูท่ีอยูอาศัยตอไป โดยจัด
ระเบียบและลำดับกอนหลังการอพยพกลับ พรอมท้ังประสานงานกับเจาหนาท่ี
ท่ีดำเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

สวนปฏิบัติการ 044009825 

๒๑ หากสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซ้ำซอน เกินขีดความสามารถของ อปท. ใหรองขอขอรับการสนับสนุนจาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียงหรืออำเภอใหประสานขอรับการสนับสนุน
จากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท. ขางเคียง) 
และกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเพื่อดำเนินการใน
สวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 

สวนอำนวยการ 044009825 

หมายเหตุ  :  การกำหนดสวนงานที่รับผิดชอบ ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของ
สถานการณภัย และสอดคลองกับบทบาทหนาท่ีภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก โดยยึดหลกัมาตรฐาน เอกภาพ
ในการจัดการ และความยืดหยุนของโครงสรางองคกรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  

   
    ๔.4 การส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน 
   เตรียมความพรอมดานระบบและเครื่องมือสื่อสาร มอบหมายใหนายชื่น  จิตตรง.เปนผูกำกับ
ดูแลและใชงานความถี่วิทยุ 162.525 Mhz.เพื่อใชเปนความถี่วิทยุกลางสำหรับติดตอประสานงานระหวาง
หนวยงานของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สำหรับการประสานงาน  ดานการปองกันและบรรเทา



๔๒ 
 
สาธารณภัย ตลอดจนกิจการอื่นๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไมปกติ โดยกำหนดให นายจตุรวิธ  ตอชีพ เปนผู
ควบคุมดูแลการใชงานภายใน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
   ๔.4.๑ การปฏิบัติงานดานการส่ือสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
     (๑) จ ัดตั ้งศูนยส ื ่อสารและจัดใหม ีระบบสื ่อสารหลัก ระบบสื ่อสารรอง และ
ระบบสื่อสารอ่ืนๆ ท่ีจำเปนใหใชงานไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง ใหสามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกลาวกับหนวยงานอ่ืน
ไดตามปกติโดยเร็วอยางท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 
     (๒) ใชโครงขายสื่อสารทางโทรศัพท โทรสาร และวิทยุสื่อสารเปนหนวยงานหลัก 
     หนวยงานหลักที่วางระบบสื ่อสารในภาวะฉุกเฉิน ไดแกสำนักปลัดหมายเลข
โทรศัพท 044009825  
   
  ๔.๕.๒ หนวยงานสนับสนุน ไดแก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยงาน 

 

นามเรียก

ขาน 

ความถี่วิทยุ โทรศัพท โทรสาร หมายเหตุ 

1 อำเภอบัวใหญ   ๐๔๔ ๖๔๑ ๖๒๘

ตอ ๖ 
  

2 สภ.บัวใหญ   ๐๔๔ ๓๓๘ ๑๔๕   

3 รพ.บัวใหญ   ๐๔๔ ๔๖๒ ๙๓๔   

๔ ทม.บัวใหญ   ๐๔๔ ๔๖๑ ๓๗๐   

๕ อบต.บัวใหญ   ๐๔๔ ๒๙๒ ๓๘๙   

๖ อบต.ดานชาง      

๖ การไฟฟาภูมิภาค 

สาขายอยบัวใหญ  

  ๐๔๔ ๔๖๑ ๖๘๓   

๗ องคกรภาคเอกชน  

มูลนิธิฮุก 31 
  ๑๖๖๙   



๔๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

       

 

 

                   การสื่อสารหลัก – โทรศัพท,โทรศัพทเคลื่อนท่ี                                                                                         

                                                          การสื่อสารรอง – วิทยุสื่อสาร,วิทยุชุมชน 
            
                                                                   การสื่อสารสำรอง – วิทยุสมัครเลน 

กองอำนวยการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ เทศบาลเมืองบัว

ใหญ่ 

โทร. 044-461163 

วิทยุสื่อสาร 162.550 Mhz 

   ่ ี่  

กองอำนวยการปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยจังหวดั

นครราชสมีา 

โทร. 044-242230 

วิทยุสื่อสาร 162.125 Mhz 
          (ชองความถ่ี)  

กองอำนวยการป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยอำเภอบัวใหญ่ 

โทร. 044-461163 

วิทยุสื่อสาร 156.200 Mhz 

  (ช่องความถี่) 

องค์กรภาคเอกชน  

(ชมรม/สมาคม/มูลนธิ)ิ 

ท่ีมีเครื่องมือสื่อสาร 

โทร. ............. 

วิทยุสือ่สาร 145.225 Mhz 

  (ช่องความถี่) 

 

กองอำนวยการป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย 

อบต.กุดจอก 

โทร. 044-009825 

วิทยุสื่อสาร 162.525 MHz 

          (ช่องความถี่)  

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

อำเภอบัวใหญ่ 

โทร. 044461073 

วิทยุสื่อสาร 163.375 Mhz 

          (ช่องความถี่)  

 

กองประปาเทศบาลเมืองบัวใหญ 

โทร.044-461163 

วิทยุสื่อสาร 162.550Mhz 

 

สถานตีำรวจภูธรอำเภอบัว

ใหญ่ 

โทร.044-461299 

วิทยุสื่อสาร 152.375 

  (ช่องความถี่) 

 

โรงพยาบาล/สถานพยาบาลบวัใหญ 

โทร. 044-292045 ตอ 115,116 

1169 

วิทยุสื่อสาร 155.725 Mhz 

          (ชองความถี่)  
 

วทิยุชุมชน..... 

โทร. ............. 

วทิยุสื่อสาร .......... 

  (ช่องความถ่ี) 

 

วิทยุสมัครเล่นอำเภอบัว

ใหญ่ 

วิทยุสื่อสาร 145.225 

Mhz 

  (ช่องความถี่) 

 



๔๔ 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔-๓ : ผังส่ือสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
  ๔.5 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน 
  เปนระบบและกระบวนการกระจายขอมูลขาวสารที่เกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ให
สวนราชการและประชาชนไดรับรูและเขาใจสถานการณ โดยผานชองทางการสื่อสารที่กำหนดไว เชน โทรทัศน 
วิทยุ หอกระจายขาว ฯลฯ และวิธีอ่ืนๆ เพ่ือใหประชาชนรับทราบ เขาใจในสถานการณท่ีถูกตองและลดความตื่น
ตระหนก โดยมอบใหฝายประชาสัมพันธของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก เปนหนวยงานหลัก ดำเนินการ 
ดังนี้ 
  ๔.5.๑ จัดตั้งศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม (Join Information Center : JIC) เพื่อทำหนาที่ประสาน
ขอมูลขาวสารสาธารณะ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเปนศูนยที่อยูใกลชิดกับ
เหตุการณ สามารถเขาถึงขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสำหรับสื่อ
ขาวสารทุกประเภทที่ไดรับ การกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพื่อกระจายขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว 
เปนปจจุบัน และตอเนื่อง โดยใหเจาหนาที่ขอมูลขาวสารสาธารณะควรตองเขามาอยูรวมกันในศูนยประสาน
ขอมูลรวม 
  ๔.5.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกตองของขอมูลการเกิดภัยจากกำนัน ผูใหญบาน ผูนำชุมชน 
อาสาสมัครแจงเตือนภัย กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป รวมทั้งหนวยงานท่ี
เก่ียวของกอนแจงเตือนภัยผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด 
  ๔.5.๓ ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย เปนขอมูลท่ีบอก
ถึงอันตรายท่ีกำลังเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสิน อันไดแก ลักษณะ ขนาด จุดท่ีเกิดภัย รัศมีความเสียหายตามพ้ืนท่ี
การปกครอง ชวงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม และประชาชนตองปฏิบัติอยางไร หรือตองมีการ
อพยพหรือไม รวมทั้งวิธีการแจงเหตุ หมายเลขโทรศัพท และการสื่อสารอื่นๆ ไปยังชุมชนพื้นที่ที่ประสบภัยและ
พื ้นที ่ข างเคียง โดยสื ่อ ขายการสื ่อสาร เครื ่องมืออุปกรณการเตือนภัยที ่มีอยู ของชุมชน เชน วิทยุช ุมชน               
หอกระจายขาว หอเตือนภัย โทรโขง เปนตน 
  ๔.5.๔ จัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการใหขอมูลเทาท่ีจำเปนเก่ียวกับการดำเนินการของศูนย
ปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก บัญชาการเหตุการณแกสื่อมวลชน และประชาชน รวมท้ังรับ
ฟงขอคิดเห็น ขอมูล ขอเรียกรองของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณภัยหรือจากการปฏิบัติของ
เจาหนาท่ี 
  ๔.5.๕ กรณีท่ีมีขาวเชิงลบ ใหแจงขอมูลขาวสาร และชี้แจงขอเท็จจริงใหสาธารณชนทราบ 

  ๔.6 การอพยพ 
  เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด และการอาศัยอยูในเขตพื้นที่นั้น จะเปน
อันตราย ใหผูมีอำนาจตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (ผู
บัญชาการ ผูอำนวยการ และเจาพนักงานซึ่งไดรับมอบหมาย) มีอำนาจสั่งอพยพผูซึ่งอยูในพื้นที่นั้นออกไปจาก
พื้นที่อยางเปนระเบียบ ทั้งนี้ ใหดำเนินการอพยพไมต่ำกวา ๑๒  ชั่วโมงกอนเกิดสาธารณภัย และจัดใหมีกำลัง
เจาหนาที่เขารักษาความสงบเรียบรอย เพื่อปองกันทรัพยสินของประชาชน ใหผูนำชุมชนและหนวยงานปฏิบัติ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
   ๔.6.๑ การตัดสินใจอพยพ 



๔๕ 
 
        (๑) การตัดส ินใจอพยพในเขต องคการบร ิหารส วนตำบลกุดจอก กำหนดให
นายกเทศมนตรี/  นายก อบต. องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ในฐานะผูอำนวยการทองถิ่น เปนผูตัดสินใจ
และควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนท่ีประสบภัย โดยมีปลัดเทศบาล องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก/
ปลัดเมืองพัทยา ในฐานะผูชวยผูอำนวยการทองถ่ิน เปนผูชวย 
     (๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพื้นที่หมูบาน กำหนดใหผู ใหญบานแตละหมูบานควบคุม 
กำกับ ดูแล การอพยพประชาชนออกจากพ้ืนท่ีประสบภัย ตามคำสั่งของผูอำนวยการทองถ่ิน โดยมี ปลัดองคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอก เปนผูชวย ทุกขั้นตอนการปฏิบัติตองประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณไปยัง 
นายก อบต. องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ในฐานะผูอำนวยการทองถ่ิน 
  ๔.6.๒ เมื่อไดรับขอมูลขาวสารแจงเตือน ประชาชนตองปฏิบัติตามขอสั่งการของผูอำนวยการ
ทองถิ่น โดยเตรียมตัวไวใหพรอมสำหรับการอพยพ จัดเตรียมกระเปาที่มีของมีคา เงินสด เอกสารสำคัญ ของใช
จำเปนสวนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ำดื่ม เทาที่จำเปน รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวใหอยูในความสงบ 
กอนออกจากบานเรือนใหนำกระเปาท่ีจัดเตรียมไวติดตัวไป ปดบานเรือนใหมิดชิดท่ีสุดเทาท่ีจะทำได และเดินทาง
ไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจำชุมชนโดยเรว็ 
  ๔.6.๓ หนวยอพยพ ตองศึกษาเสนทางที่จะเขาสูพื ้นที่เปาหมาย และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะสำหรับการอพยพใหพรอมปฏิบัติหนาท่ีอยูตลอดเวลา รวมทั้งติดตอประสานงานกับผูนำชุมชนหรือ
ผูนำหมูบานทุกระยะ ประชาสัมพันธใหคำแนะนำในขั้นตอนการอพยพตอผูอพยพ พรอมทั้งจัดระเบียบและ
จัดแบงประเภทของบุคคลตามลำดับความเรงดวน เชน ผู ปวยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี 
ตามลำดับ ซ่ึงเปนกลุมเปราะบาง และดำเนินการปฏิบัติตามข้ันตอนการอพยพท่ีกำหนดไว 
  ๔.6.๔ จัดเจาหนาที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบานเรือนของผูอพยพ และควรประสาน
เจาหนาที่ตำรวจในทองที่เพื่อจัดสงกำลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบานเรือนผูอพยพเปนระยะ 
แตถาสถานการณลอแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหนาท่ีโดยเด็ดขาด แตถาสามารถออกปฏิบัติภารกิจได
ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแลวควรนำขอมูลกลับมารายงานใหผูอพยพทราบโดยทันที เพื่อปองกันมิให    ผูอพยพ
เกิดความกังวลตอความปลอดภัยในทรัพยสินของตน 
  ๔.6.๕ ใหหนวยงานอพยพอำนวยความสะดวกดานปจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ชวยเหลือผูบาดเจ็บ 
บริการอาหารและน้ำดื่ม การดูแลรักษาความสะอาดใหถูกสุขลักษณะ จัดเปนสัดสวนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จัดระบบการรับของบริจาคอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
  ๔.6.๖ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเนื่องจากสื่อทุก
ชองทางรวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของ และนำขอมูลขาวสารดังกลาวแจงใหผูอพยพทราบทุกระยะ เพ่ือใหผูอพยพ
คลายความวิตกกังวล 

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

  ใหกองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ ่งแวดลอม (กรณีเทศบาล) หรือสวน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กรณีองคการบริหารสวนตำบล) เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนยพักพิง
ชั่วคราว และประสานงานที่เกี ่ยวของในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ ระบบสื่อสาร ระบบ



๔๖ 
 
สาธารณูปโภค รวมทั้งประสานงานกับกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัดเพ่ือ
ประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว  โดยใหคำนึงถึงแนวทางที่ในการชวยเหลือกลุมเปราะเปน
สำคัญ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔-๔ : โครงสรางศูนยพักพิงช่ัวคราว องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
หมายเหตุ : สามารถปรับไดตามความเหมาะสม 
 
 

หัวหนา/ผูจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว 
(กำนัน / ผูใหญบาน / ประธานชุมชน) 

ฝายอำนวยการรวม 
(หัวหนาฝายแตละฝาย เชน ประสานงาน / 
ประชาสมัพันธ / รักษาความสงบเรียบรอย) 

ฝายปฏิบัติการ 
(หัวหนาฝายแตละฝาย เชน บรรเทาทุกข 
/ ฟนฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย) 

บทบาทหนาท่ี 
๑. อำนวยการและบริหารจัดการตางๆ เชน 
จัดทำบัญชีรายชื ่อผู ประสบภัยของชุมชน
ประสานงานทั ้งภายในและภายนอกศูนย  
พักพิงชั่วคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจายอาหาร ระบบสุขาภิบาลและ
สุขภาพอนามัย เปนตน 
๒. จัดการพื้นที่ของศูนยพักพิงชั่วคราวของ
ชุมชนใหเปนระเบียบและเปนระบบ 
๓. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องใชท่ีจำเปน
แกการดำรงชีวิตขณะที่อาศัยอยูในศูนยพัก
พิงช่ัวคราว 
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบรอย 
๕. จัดพาหนะในการขนสง เชน สิ่งของ ผูปวย
ในกรณีมีผู เจ็บปวยตองไปสงโรงพยาบาล 
เปนตน 
๖. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ /  ผู
ท่ีเก่ียวของ 

บทบาทหนาท่ี 
๑. บรรเทาทุกขเบื้องตนดานปจจัยสี่ คือ 
ที่อยูอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม และยา
รักษาโรค 
๒. ชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยใหแก 
ผูประสบภัยในชุมชน/หมูบาน 
๓. ประสานกับผู ประสบภัยที ่ต องการ
ความชวยเหลือ 



๔๗ 
 
 

  ๔.8 แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ (Damage 
and Need Assessment : DANA) 
  กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จะประเมิน
ความเสียหายและความตองการความชวยเหลือภายในพ้ืนท่ีประสบภัย โดยวิเคราะหผลกระทบจากความเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนจาก           สาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๔.8.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระทำทันทีภายหลังมีเหตุการณ
สาธารณภัยเกิดขึ้น โดยมากภายในสัปดาหแรกของการเกิดภัย เปนการประเมินแบบคราวๆ ในการใหความ
ชวยเหลือเบื้องตน เพื่อใหทันตอความตองการในภาวะฉุกเฉิน ลำดับความสำคัญกอน – กลัง และรวบรวมขอมูล
ความตองการ สิ่งท่ีควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรท่ีจำเปนทุกๆ ดานท้ังผูประสบภัย โครงสรางพ้ืนฐาน 
สิ่งแวดลอม  
  ๔.8.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะดำเนินการทันที   เมื่อภาวะ
ฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออยางนอยภายใน ๒ สัปดาห หลังจากเกิดสาธารณภัย ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับการเขาถึงพ้ืนท่ีประสบ
ภัย เปนการระบุมูลคาความเสียหายทางกายภาพ โครงสรางทางสังคม ประมาณการดานการเงินและวัสดุอุปกรณ 
ท่ีจะตองใชในการใหความชวยเหลือและความตอเนื่อง ท้ังนี้ จำเปนจะตองใชผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาดำเนินการ
ประเมินความเสียหายและความตองการในแตละดาน 
        เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความตองการความชวยเหลือแลว ใหนำขอมูล           
ที่ไดมาทำการวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเองและจัดทำ
รายงานสรุปเสนอผูอำนวยการทองถิ่นเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดความเสมอภาคและทั ่วถึง  
รวมถึงการขอรับความตองการความชวยเหลือเพิ่มเติมจากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร 
น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล ความชวยเหลือดานสุขภาวะ ท่ีพักพิง อุปกรณยังชีพ เปนตน 

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

ระยท่ี 0 
เตรียมความพรอม 

ในการประเมิน 

ระยะท่ี 1 ประเมินสถานการณและ 
ผลกระทบเบ้ืองตน: การประเมินแบบรวดเร็ว 

(rapid assessment) 

ระยะท่ี 2 ประเมินผลกระทบและการให 
ความชวยเหลือบรรเทาทุกข: การประเมินแบบ

ละเอียด(detailed assessment) 

เตรียมความพรอม ชวยเหลือชีวิตและการบริการตอการฟนฟูท่ีจำเปน 

กอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย – 72 ชั่วโมง ภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรือภายใน 2 สัปดาห 

ลักษณะการประเมิน 

การเตรียมพรอมสำหรับ

การประสานการประเมิน :  

การเตรียมขอมลูท่ัวไป  

)บทท่ี ๑ ) 

การประเมินเบื ้องตน :เปนการประเมินแบบ
คร าวๆ ในการใหความชวยเหล ือเบ ื ้องตน 
เพื ่อใหทันตอความตองการในภาวะฉุกเฉิน 
ลำดับความสำคัญกอน – กลัง และรวบรวม
ขอมูลความตองการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจาก
เกิดภัย  ดานทั้งผูประสบภัย โครงสรางพื้นฐาน 
และสิ่งแวดลอม  

 

ประเมินระยะเรงดวน : เปนการระบุมูลคา

ความเสียหายทางกายภาพ โครงสรางทาง

ส ังคม ประมาณการดานการเง ินและวัสดุ

อุปกรณ ที่จะตองใชในการใหความชวยเหลือ

และความตอเนื ่อง ทั ้งนี ้ จำเปนจะตองใช

ผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาดำเนินการประเมิน

ความเสียหายและความตองการในแตละดาน 

  ทั้งนี ้ ตัวอยางแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ฐ (ตัวอยาง) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตน 



๔๘ 
 
ระยะที ่  ๑ (Initial Disaster Assessment Form) และตามภาคผนวก ฑ (ตัวอยาง) แบบประเมินความ
เสียหายและความตองการ ระยะท่ี ๒ (Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA) 
  ๔.9 การรับ-จายส่ิงของบริจาค 
         หากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
พิจารณาเห็นวา     มีความจำเปนตองจัดใหมีการรับบริจาคเงินหรือทรัพยสิน เพ่ือชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย
ใหดำเนินการ    ตามระเบียบท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้ 
        (๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือ         
ผูประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
        (๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาดวยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใชของ
ศูนยรับบริจาคเพ่ือการสงเคราะหผูเดือดรอน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
        (๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
        (๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที ่มีผู บริจาคใหทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
              โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จายสิ่งของบริจาค ดังนี้ 
       ๔.๑๐.๑ จัดตั้งศูนยรับบริจาคเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย และกำหนดสถานที่เก็บรักษา
สิ่งของบริจาค 
       ๔.๑๐.๒  องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก หารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
กำหนดระเบียบ     การเก็บรักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธี
แจกจายเงินและสิ่งของบริจาค เพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพและเกิดประโยชนแกผูประสบสาธารณภัยอยางเสมอ
ภาค 
       ๔.๑๐.๓ จัดทำบัญชีการรับ-จาย สิ่งของบริจาคไวเปนหลักฐาน เพื่อควบคุมระบบขอมูล  
ในการบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
       กรณีท่ีบุคคล หนวยงาน หรือองคกรใดจัดตั้งศูนยรับบริจาคเพ่ือชวยเหลือผูประสบ     สา
ธารณภัย หากบุคคล หนวยงาน หรือองคกรนั้นไมไดรับมอบภารกิจใดๆ จากกองอำนวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ใหบุคคล หนวยงาน หรือองคกรนั้นเปนผูรับผิดชอบคาใชจายใน
การขนยายและสงมอบสิ่งของบริจาค 

  ๔.๑0 การยกเลิกสถานการณสาธารณภัย 
       (๑) ใหติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเนื่อง 
พรอมทั้งตรวจสอบขอมูลจากทุกแหลงจนแนใจ และมีการยืนยันความชัดเจนวาสถานการณคลี่คลายกลับสู  
ภาวะปกติแลว ใหผูอำนวยการทองถิ่นรายงานขอมูลใหผูอำนวยการอำเภอทราบ เพื่อประกาศยุติสถานการณ  
สาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
       (๒) เมื่อไดรับการยืนยันอยางชัดเจนจากผูอำนวยการทองถิ่น ใหประกาศยุติสถานการณ
วาสาธารณภัยไดสิ้นสุดลงแลว ใหแจงขอมูลดังกลาวใหผูอพยพทราบเพื่อเตรียมพรอมในการอพยพกลับสูพื้นท่ี
อาศัยของตนเองตอไป 
       (๓) เมื่อยกเลิกหรือปดศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ให
สงมอบภารกิจท่ีตองดำเนินการตอใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามภารกิจของหนวยงานนั้นตอไป เพ่ือความตอเนื่อง
ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 



๔๙ 
 
 
 
  ๔.๑1 การอพยพกลับ 
        เมื ่อประชาชนไดรับแจงขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผู นำ
ชุมชนหรือผูนำกลุมอพยพรีบแจงผูอพยพเพ่ือเตรียมความพรอมสำหรับการอพยพกลับและรอรับการแจง       จุด
อพยพกลับ โดยการจัดระเบียบและลำดับกอนหลังของการอพยพกลับอยางเปนระบบไปสูพื้นที่อาศัยของตนเอง 
พรอมท้ังประสานงานกับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

   ๔.๑2 การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
       ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก แบงประเภทของสวน
ราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะอพยพมาอยูในพื้นที่ปลอดภัยตามลำดับและความจำเปนเรงดวน 
พรอมทั้งกำหนดพื้นที่รองรับการอพยพสวนราชการ ครอบครัวสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไว
ลวงหนา โดยการดำเนินการอพยพใหเปนไปตามแผนอพยพสวนราชการ เพื่อใหสามารถบริการประชาชนได
ตามปกต ิ                                                                                                                                                                                                                                                                            

  ๔.๑3 การรองขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง 
       (1) ผูอำนวยการในเขตพ้ืนที่ที ่ติดตอหรือใกลเคียงมีหนาที่สนับสนุนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแกผูอำนวยการซ่ึงรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ติดตอ
หรือใกลเคียงนั้น 
       (2) กรณีผูอำนวยการทองถิ่นมีความจำเปนตองไดรับความชวยเหลือจาก เจาหนาท่ี
ของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐที ่อยู นอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นแหงพ้ืนที ่ของตน ใหแจงให
ผูอำนวยการอำเภอ หรือผูอำนวยการจังหวัดแลวแตกรณีเพ่ือสั่งการโดยเร็วตอไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 
 
 

บทท่ี ๕ 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

 
  การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟนฟู) เปนการดำเนินการภายหลังจากท่ีภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย

บรรเทาลง หรือไดผานพนไปแลว เพ่ือปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีวิต และสภาวะวิถี        ความ
เปนอยูของชุมชนที่ประสบสาธารณภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม  
(Build Back Better and Safer) เปนไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู การสรางใหมใหดีกวาและ
ปลอดภัยกวาเดิม (แผนภาพท่ี ๕-๑) โดยการนำเอาปจจัยตางๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขามาชวย
ในการฟนฟู ซึ ่งหมายรวมถึงการซอมสราง (Reconstruction) และการฟนสภาพ (Rehabilitation)          
โดยมีหลักการสำคัญของการฟนฟู ไดแก 

  การชวยเหลือผูประสบภัยใหสามารถชวยเหลือตนเองได เพื่อใหการดำรงชีวิตกลับเขาสู
ภาวะปกติ โดยไมจำเปนตองพ่ึงพิงความชวยเหลือจากภายนอกแตเพียงอยางเดียว 

  ผูประสบภัยตองมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ     
มีสวนรวมในข้ันตอนตางๆ ท่ีจะดำเนินการ 

  พิจารณาความเสี ่ยงตอภัยในการฟ นคืนสภาพและการสรางใหมเสมอ เพื ่อไมให
งบประมาณตองสูญเสียไปโดยเปลาประโยชนจากการเกิดสาธารณภัยครั้งตอไป 

 
แผนภาพท่ี ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 

   

 

สร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดมิ 



๕๑ 
 
 

 กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จะ
ดำเนินการหลังเกิดภัย ดังนี้ 

  ๕.๑ สำรวจความตองการของผูประสบภัยและความเสียหายเบื้องตนภายในพ้ืนท่ีประสบภัย
จนถึงระดับครัวเรือน โดยวิเคราะหผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยเพื่อประเมินและ
วิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเอง ความตองการความ
ชวยเหลือเพ่ิมเติมจากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัย
และการกำจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน รวมทั้งจัดทำฐานขอมูล การสำรวจความเสียหาย เพื่อเปนขอมูลในการฟนฟู
และกำหนดกรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 

         ๕.๑.๑ ชุมชน/หมู บาน สำรวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ ่งสาธารณ  
ประโยชนตางๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทำฐานขอมูลการสำรวจความเสียหาย เพื่อเปนขอมูลในการ
ฟนฟูและกำหนดกรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
         ๕.๑.๒ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก สำรวจประเมินความจำเปนในการฟ นฟู
ภายหลังการเกิด        สาธารณภัย ดังนี้ 
         (๑) ขอมูลพ้ืนฐานดานชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
         (๒) ขอมูลดานความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน      
การชวยเหลือจากภายนอก 
         (๓) ขอมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความออนแอ 
หรือความลอแหลมตอสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
         ๕.๑.๓ สำรวจและประเมินความจำเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัย    
ควรสำรวจขอมูลดังตอไปนี้ 
         (๑) ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย เชน ดานอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช ท่ีพักพิง 
สุขภาพ สุขาภิบาล และสิ่งแวดลอมการประกอบอาชีพ และองคความรู (การชวยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) 
โดยใหคำนึงถึงการฟนฟูกลุมเปราะบาง (กลุมเด็ก สตรีมีครรภ คนชรา ผูปวย และผูพิการ) ที่ไดรับผลกระทบ
จากสาธารณภัยเปนพิเศษ 
         (๒) ขอมูลการฟนฟูพื้นที่ประสบภัย เชน ที่อยูอาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล 
สิ่งกอสรางตางๆ การชลประทาน การขนสง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เปนตน 
         ๕.๑.๔ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุด
จอก จัดตั้งคณะทำงานประสานกับชุมชน/หมู บาน ใหตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การใหความ
ชวยเหลือ และความตองการเบื้องตนของผูประสบภัยโดยเร็ว 
         ๕.๑.๕ ดำเนินการฟนฟูโครงสรางพื้นฐานที่เสียหายในเบื้องตน โดยงบประมาณที่อยูใน
ความรับผิดชอบ กรณีท่ีเกินขีดความสามารถใหขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
           ๕.๑.๖ รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟนฟูไปยัง             กอง
อำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนในการฟนฟู ซอมแซม 
และบูรณะโครงสรางพื้นฐานที่ไดรับความเสียหาย (คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอำเภอ 
(ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 
      การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ จะตองมีความเชื่อมโยงกับ
การตอบสนองความตองการของผูที่ไดรับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคำนึงถึงปจจัยดานตางๆ เชน อายุ 
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ และผูพิการ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 



๕๒ 
 

 ๕.๒ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  มี
แนวทางปฏิบัติ   การฟนฟู  ดังนี้ 

       ๑. องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก สำรวจประเมินความจำเปนในการฟนฟูหลังการเกิด
สาธารณภัย ดังนี้ 

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

ชวยเหลือจากภายนอก 
  (๑.๓) ขอมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความออนแอ    

หรือความลอแหลมตอสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
๒. สำรวจและประเมินความจำเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัย ดังนี้ 
   (๒.๑) ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแตละดาน เชน ดานอาหาร 

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

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

๓. องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จัดทีมประเมินความเสียหายและความตองการ
ความชวยเหลือ  โดยประสานกับอำเภอบัวใหญ และจังหวัดนครราชสีมา ใหตรวจสอบรายละเอียดความ
เสียหาย การใหความชวยเหลือและความตองการเบื้องตนของผูประสบภัยโดยเร็ว 

๔. ประสานการปฏิบัติกับอำเภอ ใหประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยอำภอ (ก.ช.ภ.อ.) ใหเรงสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว            เพ่ือ
พิจารณาชวยเหลือผูประสบภัยตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด และรายงานผล   การ
สำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตอคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือพิจารณาดำเนินการชวยเหลือผูประสบภัย 

๕. ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลคามากกวาวงเงินที่ผูวาราชการจังหวัดมีอำนาจอนุมัติ 
ใหสงเรื่องใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินชวยเหลือผูประสบภัย        จาก
วงเงินงบกลางรายการสำรองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเปนจากคณะรัฐมนตรี 

๖. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจำเปนในเบื้องตน ใหผูอำนวยการอำเภอ 
ผูอำนวยการจังหวัด ผูอำนวยการกลาง ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ                  และ
นายกรัฐมนตรีทราบตามลำดับ 

๕.2.1 การฟนฟูระยะส้ัน 
        เปนการดำเนินการตอเนื่องจากการคนหา การบรรเทา และการชวยเหลือไดยุติลง 

เพื่อสนองความตองการที่จำเปนของผูประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะ
เรงดวนหรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการดานการรักษาความปลอดภัยไมใหเกิดอันตรายหรือสาธารณภัย 
ซ้ำข้ึนอีก การประเมินความเสียหายของโครงสรางพ้ืนฐาน การจัดเตรียมท่ีพักอาศัยชั่วคราว และการใหบริการ
สาธารณะ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

       (๑) การสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัยในเบ้ืองตน 
   เปนการฟนฟูดานสมรรถภาพทางกายใหแกผูประสบภัย เชน การตรวจรักษา 

ปองกันควบคุมโรค และการฟนฟูความแข็งแรงทางรางกาย เปนตน รวมถึงการฟนฟูดานสภาพจิตใจและ     จิต
สังคมของผูไดรับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุนและชวยเหลือใหเกิดการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง        
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ตามความจำเปน โดยใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองเชียงโข เปนหนวยงายหลัก    และมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๑.๑) การชวยเหลือและสงเคราะหผูประสบภัย 
           - แจงใหชุมชน/หมูบาน สำรวจตรวจสอบขอมูลผูประสบภัยและ

ความเสียหาย เพ่ือใหความชวยเหลือตางๆ ตรงกับขอเท็จจริงตลอดจนสงผูประสบภัยกลับภูมิลำเนา 
           - ใหม ีการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และองคกร

ภาคเอกชนในการสงเคราะหผูประสบภัยใหเปนไปอยางมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ำซอน    
ในการสงเคราะหผูประสบภัย 

           - ใหชุมชน/หมูบาน จัดทำบัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสิน    
ที่เสียหายไวเปนหลักฐานเพื่อการสงเคราะหผูประสบภัย พรอมทั้งออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไวเปน
หลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู 

           - จัดใหมีการรักษาพยาบาลแกผู ประสบภัยอยางตอเนื่องจนกวา    
จะหายกลับมาดำรงชีวิตไดตามปกติ รวมท้ังจัดการท่ีพักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแกผูประสบภัย   ใน
กรณีท่ีตองอพยพจากพ้ืนท่ีอันตราย 

           - ใหการสงเคราะหแกครอบครัวของผูที ่ประสบภัยอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะในกรณีที่ผู เปนหัวหนาครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไมสามารถประกอบอาชีพตอไปได     
โดยการใหทุนการศึกษาแกบุตรของผูประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพใหแก
บุคคลในครอบครวั 

           - เลี้ยงดูผูประสบภัยท่ีไมสามารถชวยตัวเองไดในระยะแรก เชน ดูแล
เด็กกำพรา นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผูสูงอายุท่ีประสบภัย 

   (๑.๒) การปองกัน เฝาระวัง และควบคุมโรคระบาด ท้ังคนและสัตว 
   (๑.๓) ประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางขวัญและกำลังใจของประชาชนใหคืนสู

สภาพปกติโดยเร็ว 
   (๑.๔) รายงานขาวและประชาสัมพันธขาวสารตอสาธารณชนใหทราบ

สถานการณเปนระยะๆ 
       (๒) การฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย 
   เปนการบูรณะท่ีอยูอาศัย โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ท่ีไดรับความเสียหายจาก

เหตุการณสาธารณภัยให กล ับส ู สภาพที ่สามารถใช งานได  ท ั ้งนี้ ควรให ความสำค ัญก ับการฟ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยตามความเหมาะสมกับสถานการณและการใชงาน หากการบูรณะ
โครงสรางและสิ่งกอสรางหรือการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ตองฟนฟูใหดีกวาเดิม อาจตองใช
เวลาและงบประมาณในการฟนฟู ควรกำหนดแผนงานไวในการฟนฟูระยะยาวตอไป และการฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย
ในระยะเริ่มตนใหปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๒.๑) ทำความสะอาดบานเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน ในพื้นท่ี
ประสบภัย และขนยายขยะมูลฝอย 

   (๒.๒) ให องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ที่เกิดเหตุ ดำเนินการฟ นฟู
พ้ืนท่ีประสบภัย   ปรับสภาพภูมิทัศน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ 

   (๒.๓) กรณีที่เกินขีดความสามารถของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
ใหหนวยงานที่รับผิดชอบโครงสรางพื้นฐานนั้นๆ ดำเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการที่ไดรับความ
เสียหาย ดังนี้ 

           - ทางหลวงแผนดินและเสนทางคมนาคม 
    ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงสีดาและแขวงทางหลวงชนบท 
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           - ระบบไฟฟา 
    ดำเนินการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา และการ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
           - ระบบประปา 
    ดำเนินการโดยการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสมีา 
   (๒.๔) ใหรื้อถอนซากปรักหักพัง และซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสราง

พ้ืนฐานและอาคารบานเรือนของผูประสบภัย เพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพไดตอไป 
   (๒.๕) ซอมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน 

สถานท่ีราชการ สถานท่ีทองเท่ียว และสาธารณูปโภคตางๆ ใหกลับมาใชงานไดดังเดิม 
   (๒.๖) พ้ืนท่ีประสบภัย เชน การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบ     ความ

แข็งแรงของอาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหลงน้ำอุปโภคบริโภค การจัดทำภูมิทัศน ดำเนินการ
โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา สำนักชลประทานท่ี 3 โครงการชลประทานจังหวัด
นครราชสีมา  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

๕.2.2 การฟนฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
        (๑) การฟ นฟูระยะกลางเปนการดำเนินการตอเนื ่องโดยการประสานและ

สนับสนุนชุมชนท่ีประสบภัย ฟนฟู หรือสรางสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตข้ึนใหม การฟนฟูเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม รวมท้ังสภาพรางกาย จิตใจ และสังคมของผูประสบภัย โดยใหปฏิบัติ ดังนี้ 

           - การฟนฟูโครงสรางพื้นฐานตางๆ ที่จำเปนตอการดำรงชีวิต เชน ประปา 
ไฟฟา ระบบโทรคมนาคม เปนตน 

           - การฟนฟูและเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 
               (กำหนดหนวยงานภายใน อปท.) เปนหนวยหลักในการฟ นฟูและ

เสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ท้ังนี ้ใหสามารถรวมมือกับภาคเอกชน  
        (๒) สำหรับการฟนฟูระยะยาว เปนการดำเนินการตอเนื่องจากระยะกลาง    

ซึ่งอาจใชเวลาหลายเดือนหรือหลายปนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุงเนนการกลับสูสภาวะปกติ หรือใหดี
ยิ่งข้ึนกวาเดิม โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของทำการสำรวจและจัดทำแผนโครงการ เพ่ีอวางแผนการฟนฟูพ้ืนท่ีเกิดภัย 
ใหสามารถรองรับสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

          - (กำหนดหนวยงานภายใน อปท.) เปนหนวยหลักในการวางแผนและ
ดำเนินกิจกรรมฟนฟูชุมชนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีสวนรวมกับ
ชุมชน เพื่อใหมีความพรอมรับมือและฟนกลับอยางรวดเร็ว เปนการดำเนินงานฟนฟูที่ตอเนื่องจากการบรรเทา
ภัยท่ีเกิดข้ึน  การใหความชวยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟนฟู การระบุและติดตามการแกไขความขัดแยง
และการลดความแตกตาง การประยุกตใชหลักการพัฒนาอยางยั่งยืนในการวางแผน และการกำหนดการ
ประสานความตองการท่ียังไมไดรับการชวยเหลือ 

            - (กำหนดหนวยงานภายใน อปท.) เปนหนวยหลักในการวางแผนและ
ดำเนินใหมีการบูรณะและการกอสรางท่ีอยูอาศัยท่ีถูกทำลายและไดรับความเสียหายใหมหรือพัฒนาท่ีอยูอาศัย
ถาวร เพื่อเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยที่จะรองรับ โดยชุมชนมีสวนในการเสริมสราง
ความถาวรยั่งยืนและความตานทานตอสาธารณภัยของท่ีอยูอาศัย ท้ังนี้ การฟนฟูท่ีอยูอาศัยมุงท่ีจะแกไขปญหา
ดานที่อยูอาศัยใหผูประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อปองกันและลดผลกระทบตอสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึน
อีก 

            - (กำหนดหนวยงานภายใน อปท.) เปนหนวยหลักในการวางแผนและ
ดำเนินปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและทรัพยสินทางประวัติศาสตรในการดำเนินงานตอบโตและ
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ฟนฟูที่เหมาะสม เพื่อที่จะสงวน อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณ ใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาหรือปลอดภัย
กวาเดิม  

๕.๒.๓ การฟนฟูดานตางๆ 
       (๑) ดานสุขภาพและการบริการสังคม 

        เปนการเสริมสรางความพรอมที่จะรับมือและการฟนกลับสูภาวะปกติไดอยาง
รวดเร็วของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ในการบริการดานสุขภาพและการบริการดานสังคมของบุคคล
และชุมชน           ที่ประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย โดย
ใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองเชียงโข เปนหนวยงานหลักในการดำเนินการ 

       (๒) ดานท่ีอยูอาศัย 
          (๒.๑) บูรณะและกอสรางท่ีอยูอาศัยท่ีถูกทำลายและไดรับความเสียหายใหม

หรือพัฒนาที่อยูอาศัยถาวร เพื่อเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยที่จะรองรับความตองการ
ของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

          (๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟนฟูท่ีอยูอาศัยมุงท่ีจะแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัย 
หลังการเกิดสาธารณภัย เพื ่อปองกันและลดผลกระทบตอสาธารณภัยที ่จะเกิดขึ ้นอีก กรณีที ่เกินขีด
ความสามารถใหหนวยงานที่รับผิดชอบโครงสรางพื้นฐานนั้นๆ ดำเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการ 
ที่ไดรับความเสียหาย และขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือขึ้นไปตามลำดับ เชน งบประมาณของจังหวัด 
งบประมาณของกรม กระทรวง หนวยงานนอก ภาครัฐ องคกรระหวางประเทศ หรืองบกลาง 

       (๓) ดานสิ่งแวดลอม 
               (๓.๑) ขนยายขยะมูลฝอย แกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ 

  (๓.๒) วางแผนในการรักษาปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และทรัพยสินทางประวัติศาสตร อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิมตามท่ีชุมชนรองขอ 

          (๓.๓) ใหหนวยงานที ่มีหนาที่รับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหนวยงาน
ภาคเอกชนท่ีเปนเครือขายใหสนับสนุนแผนงานและภารกิจสำคัญท่ีจะตองดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ     ใน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ที่กำหนดวิธีการที่จะใชทรัพยากร
และสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองไดตรงความตองการของชุมชนและเพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

บทท่ี ๖ 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ไปสูการปฏิบัติ 
 

 ๖.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ไปสูการปฏิบัติ 

        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
พ.ศ. ๒๕๖1   ไดจัดทำขึ้นโดยใชกรอบแนวคิดใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 
พ.ศ. ๒๕๕๘และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย ประกอบดวย การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน การเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน และการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการ
ความเสี่ยง    จากสาธารณภัย ซึ่งการจะดำเนินการใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคตองอาศัยการบูรณาการ
จากทุกภาคสวน ทั้งภาคราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองคการสาธารณกุศล 
โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๖-๑ : แนวทางการดำเนินงานในการขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัติ 
 

ลำดับท่ี การดำเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๑ ดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก พ.ศ. 
๒๕๖1 รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที ่อาจเกิดขึ ้น  ในพื ้นที ่ของตนเอง เพื ่อสรางความตระหนักใหกำนัน 
ผูใหญบาน อาสาสมัคร คนในชุมชน/ทองถิ่นไดรับรู  รับทราบ เขาใจถึง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับสาธารณภัย และสรางการมีสวนรวมของ         
ภาคประชาชนและภาคเอกชนในพ้ืนท่ี 

-  องค การบร ิหาร
สวนตำบลกุดจอก 
-  ห น  ว ย ง า น ท่ี
เก ี ่ ยวข  องก ับการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

๒ จัดให ม ีการประช ุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก อยางนอยทุก ๒ เดือน อยางตอเนื่อง เพ่ือ
ใชเปนกลไกและเวทีในการบูรณาการการทำงานระหวางหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ ตั้งแตภารกิจดานการปองกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม
ความพรอม การรวมวิเคราะหประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

-  องค การบร ิหาร
สวนตำบลกุดจอก 
-  ห น  ว ย ง า น ท่ี
เก ี ่ ยวข  องก ับการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๓ มีสวนรวมกับอำเภอ บัวใหญ.และจังหวัดนครราชสีมา อยางตอเนื่อง เพ่ือ
เชื ่อมการทำงานอยางประสานสอดคลอง โดยจัดประชุมแลกเปลี ่ยน
ขอคิดเห็นการดำเนินการกิจกรรม เชน รวมสำรวจประเมินวิเคราะห    
พ้ืนท่ีเสี่ยง ปจจัยเสี่ยงท่ีทำใหเกิดภัย เปนตน 
 
 
 
 
 
 

-  องค การบร ิหาร
สวนตำบลกุดจอก 
- สนง.ปภ.สาขา
................................. 
- สนง.ปภ.จว. 
................................. 
- ศูนย ปภ. เขต 
................................. 



๕๗ 
 

ลำดับท่ี การดำเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๔ การจัดทำแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
การรวมฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการปองกัน
และบรรเทา   สาธารณภัยระดับตางๆ เพื่อทดสอบและฝกความชำนาญ
รวมกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

-  องค การบร ิหาร
สวนตำบลกุดจอก 
- สนง.ปภ.สาขา
................................. 
- สนง.ปภ.จว. 
................................. 
- ศูนย ปภ. เขต 
................................. 
-  ห น  ว ย ง า น ท่ี
เก ี ่ ยวข  องก ับการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๕ จัดทำแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน
ภารกิจ เชน งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุมจังหวัด สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความปลอดภัยในการ     ใช
รถใชถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องคกรสาธารณกุศล    โดย
ใหเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาต ิ

-  องค การบร ิหาร
สวนตำบลกุดจอก 
- สำนักงานจังหวัด
................................. 
-  ห น  ว ย ง า น ท่ี
เก ี ่ ยวข  องก ับการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๖ พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ไดมีการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ที่มุงเนน
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมอยางมี
สวนรวมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลไดใหความสำคัญกับการเตรียมพรอม
แหงชาติ ประกอบกับใหมีความเชื่อมโยงและสงผลตอทิศทางการพัฒนา
จังหวัดและกลุ มจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   
ตามภารกิจของอำเภอ/องคกรปกครองสวนทองถิ ่นภายใตแผนพัฒนา
ทองถิ่น เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุมจังหวัด 
โดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปจังหวัดและกลุมจังหวัด ที่เปน
กรอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดตอไป 

-  องค การบร ิหาร
สวนตำบลกุดจอก 
- สำนักงานจังหวัด
................................. 
-  ห น  ว ย ง า น ท่ี
เก ี ่ ยวข  องก ับการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 
 

๗ ใหความรู แกภาคีเครือขายที ่เกี ่ยวของทั ้งดานวิชาการและการปฏิบัติ    
สรางองคความรูเพื ่อเปนขอมูลในการกำหนดนโยบายทั ้งระดับจังหวัด 
ระดับอำเภอ และระดับพ้ืนท่ี 

-  องค การบร ิหาร
สวนตำบลกุดจอก 
- สพป....................... 
- สพม....................... 

๘ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ใหคำแนะนำในการจัดทำแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมูบาน เพื่อเปนกรอบปฏิบัติงานในระดับพื้นท่ี
ใหมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

-  องค การบร ิหาร
สวนตำบลกุดจอก 
 

๙ การติดตามและประเมินผล โดยการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ         ท้ัง
สวนกลางและระดับพ้ืนท่ี การกำหนดใหจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให
ผ ู อำนวยการจังหวัดเพื ่อรายงานผลตอไปยังผ ู อำนวยการกลางและ
ผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบเปนประจำทุกป รวมทั้งการติดตาม

-  องค การบร ิหาร
สวนตำบลกุดจอก 
-  ส น ง . ป ภ . ส า ข า
.............................. 



๕๘ 
 

ลำดับท่ี การดำเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

และประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา           สา
ธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ไปสูการปฏิบัติ ในชวงกลาง
แผนและ      ปลายแผน พรอมท้ังพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 
 

-  ส น ง . ป ภ . จ . 
................................. 
-  ศ ู นย   ปภ .  เ ขต 
............................. 
- สำนักงานจังหวัด
.......................... 

 
๖.๒ การติดตามและประเมินผล 

          เปนกระบวนการดำเนินงานดานการกำกับควบคุม เพื่อติดตามความกาวหนาของ
ภารกิจและหรือประเมินวาภารกิจสำเร็จตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวหรือไม การติดตามประเมินผล โดยปกติ
จะตองกำหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพื่อเปนเกณทในการพิเคราะหวาสถานการณที่ตรวจสอบวัดไดนั้น
บรรลุหรือไมบรรลุเม่ือเทียบกับเกณทหรือดัชนีท่ีกำหนด ประโยชนของการติดตามประเมินผลไมเพียงแตชวยให
ทราบความกาวหนา และหรือความลาหลังของการดำเนินการ โดยใชดัชนีประเมินวาการดำเนินการใกลถึง
เปาหมายที่กำหนดแคไหนเพียงไรแลว ยังสามารถชวยใหวิเคราะหเพิ่มเติมใหทราบปจจัยเหตุแหงความสำเร็จ
และความลมเหลวดังกลาวได ทำใหเกิดประโยชนในการปรับปรุงแนวทางดำเนินการตอไปได 

        ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสรางความเขาใจในสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก แนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสูการปฏบัิต ิ
รวมทั้งแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แลวกำหนดประเด็นและตัวชี้วัด การประเมิน
แหลงขอมูล     เพ่ือประกอบการวิเคราะหประเมินผลใหสะทอนกระบวนการดำเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ 

รวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผล ไดแก (๑) ขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการสำรวจภาคสนาม 
การระดมความคิดเห็น และอื่นๆ รวมทั้งควรกำหนดเปาหมายและพื้นที่จัดเก็บขอมูลที่ชัดเจนและ (๒) ขอมูล
ทุติยภูมิท่ีไดจากเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของหนวยงาน 

ประเมินผลและวิเคราะหขอมลูตามหลักการท่ีกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั (ระบุช่ือ อปท.) 
กำหนดข้ึนมา 

จัดทำรายงานสรุปผลภาพรวม และขอเสนอแนะ 

นำเสนอรายงานสรปุผลใหผูบริหารระดับหนวยงานพิจารณาใหความเห็นชอบ 



๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 

        
       ๖.๒.๒ หนวยงานและภาคีเครือขายดำเนินการติดตามและประเมินผล 
        ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุด

จอก เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสูการปฏิบัติ โดยให
จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเปาหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผล
กระทบ      การขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลใหผูอำนวยการอำเภอเพื่อรายงานผล
ตอไปยังผูอำนวยการจังหวัด ผูอำนวยการกลางและผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบ เพื่อนำไปสู การ
ปรับปรุง   แนวทางการดำเนินงานตอไป 

        การจัดทำรายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ไปสูการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองตอเปาหมายการจัดการสาธารณ
ภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ใหมีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสูมาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจน
นำปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอก ตอไป 

 ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา 
        เปนกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู และการคนหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบตัิ

หรือสิ่งประดิษฐ เพ่ือนำไปใชในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดำเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยที่เปนประโยชนทั้งแกประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน รวมทั้งการนำสิ่งที่ได    
มีการคิดคนหรือคนพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการดำเนินงาน กระบวนการดำเนินงาน         และ
การบริการใหมีลักษณะรูปแบบใหม หรือการปรับปรุงใหดีขึ้นกวาเดิม และสามารถดำเนินการรวมกับ   การ
ติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของการ
ทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรูทั้งกอนการดำเนินการ ระหวางดำเนินการ และเมื่อเสร็จสิ้น          การ
ดำเนินการ โดยมีแนวทางการดำเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

       (๑) องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก เปนหนวยงานหลักในการประสานงานดาน
การศึกษา คนควา และการวิจัยและพัฒนาที ่เกี ่ยวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับ
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี ่ยวของ เพื่อนำองคความรูและเทคโนโลยีมาพัฒนาและ
ประยุกตใชเพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ใหเหมาะสม 

       (๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณสาธารณภัยสำคัญที่ผานมาของ องคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอก เพื่อใหทราบขอมูลขอเท็จจริงสำหรับไปประยุกตใชในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

       (๓) จัดทำสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสำคัญที่ผานมา
ของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก เพ่ือเปนประโยชนในการบริหารจัดการในอนาคต 

 ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหาร
สวนตำบลกุดจอก 

       องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ไดดำเนินการตามกระบวนการที ่กำหนดไวใน
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก พ.ศ. ๒๕๖1 และไดมี

นำผลการประเมินเสนอใหผูอำนวยการทองถ่ิน 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสีย่งจากสาธารณภยัสูแผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป 



๖๐ 
 
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณสาธารณภัยที่ไมไดกำหนดไวในแผน หรือมีการวิจัย
และพัฒนา พบขอบกพรอง  หรือมีนวัตกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและเหมาะสม ให 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก พิจารณาทบทวนปรับปรงุแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก พ.ศ. ๒๕๖1 ไดตามความเหมาะสมทุกป ตามพระราชบัญญัติปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ 
 
 
 

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



 

 

บัญชีรายช่ือบุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และองคกรเครือขาย 

ในเขตองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

 

ลำดับท่ี ชื่อหนวยงาน วิทยุส่ือสาร หมายเลขโทรศัพท 

    นามเรียกขาน ความถี่ โทรศัพท โทรสาร 

๑ นายกองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก กุดจอก ๑ ๑๖๒.๕๒๕ 044009825 ๐๔๔ ๗๕๖ ๒๕๖ 

๒ รองนายกองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก กุดจอก ๒ ๑๖๒.๕๒๕ 044009825 ๐๔๔ ๗๕๖ ๒๕๖ 

๓ ปลัดนายกองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก กุดจอก ๓ ๑๖๒.๕๒๕ 044009825  

๔ นายอำเภอบัวใหญ      044 641 682 ตอ 6   

๕ ปลัดอำเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง      044 641 682 ตอ 6   

๖ ปลัดอำเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร      044 641 682 ตอ 6   

๗ ปลัดอำเภอหัวหนาฝายความม่ันคง      044 641 682 ตอ 6   

๘ นายก อบต.บัวใหญ         

๙ รองนายก อบต. บัวใหญ         

๑๐ ทองถ่ินอำเภอบัวใหญ      044 462 118   

๑๑ ผูกำกับการสถานีตำรวจภูธรบัวใหญ      044 338 145   

๑๒ ผูอำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ      044 462 934   

๑๓ สาธารณสุขอำเภอบัวใหญ         

๑๔ พัฒนาการอำเภอบัวใหญ         

๑๕ เกษตรอำเภอบัวใหญ         

๑๖ ปศุสัตวอำเภอบัวใหญ         

๑๗ ประมงอำเภอบัวใหญ         

๑๘ ผูอำนวยการ รพสต.หนองเชียงโข     

19 มูลนิธิฮุก ๓๑     1669   

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก  
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