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บทท่ี 1 
ขอมูลท่ัวไป 

    
   ๑.๑ สภาพท่ัวไปขององคการบริหารสวนตำบลลำดวน 

๑.๑.๑ ท่ีต้ังและอาณาเขต 
         องคการบริหารสวนตำบลลำดวน ต้ังอยูที่  หมู  ๑๑  ตำบลลำดวน  อำเภอลำดวน  

จังหวัดสุรินทร  มีพื้นที่ประมาณ  ๔๕  ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ตางๆ ดังน้ี 
        ทิศเหนือ  ติดตอกับเทศบาลตำบลลำดวนสุรพินทและองคการบริหารสวน
ตำบลตรำดม 

ทิศใต ติดตอกับองคการบริหารสวนตำบลบานไทร 
        ทิศตะวันออก ติดตอกบัองคการบริหารสวนตำบลอูโลก 
        ทิศตะวันตก ติดตอกับองคการบริหารสวนตำบลตาอ็อง  อ.เมอืงสุรินทร 
๑.๑.๒ เขตการปกครอง 
         องคการบริหารสวนตำบลลำดวน   แบงเขตการปกครองออกเปน  ๘  หมูบาน ไดแก

หมูที่  ๔  บานโคกครุฑ  หมูที่  ๕  บานประดูทอง  หมูที่  ๖  บานตาเมาะ  หมูที่  ๗  บานจรวย  หมูที่  ๘  
บานตระเปยงกู  หมูที่  ๙  บานโคกกะดวด  หมูที่  ๑๐  บานจันทนหอม  หมูที่  ๑๑  บานโคกยาง.    

๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา 
                     มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  3,578  คน 

จำแนกเปนเพศชาย  1,761  คน  เพศหญิง  1,817  คน 
จำนวนครัวเรือน  928  ครัวเรอืน 
สวนใหญนับถือศาสนา  พุทธ  รอยละ  100 
ขอมูล ณ วันที่ 5  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2560           

   
๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ 
         ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รองลงมาคือรับจาง  รับราชการ  

และคาขาย 
๑.๑.5 เสนทางคมนาคม (การขนสงทางรถยนต ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ) 
         องคการบริหารสวนตำบลลำดวน มีเสนทางคมนาคมที่สำคัญสามารถเดินทางติดตอ

กับอำเภอตางๆ ไดอยางรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางไดทางรถยนต บนถนนสายสุรินทร  -  สังขะ  และถนน
สายลำดวน  -  หนองยาว 
  ๑.๑.6 แหลงแมน้ำลำคลอง 

         องคการบริหารสวนตำบลลำดวนมีลำหวยไหลผานสองสาย  ไดแก  ลำหวยกำโพก  
และลำหวยตราด  
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 ๑.2 ปฏิทินสาธารณภัยประจำป 
       ในชวงระยะเวลาที่ผานมา มีการเกิดสาธารณภัยข้ึนบอยครั้งและเกิดข้ึนเปนประจำ

ในชวงระยะเวลาหน่ึง จึงทำให อบต.ลำดวน สามารถคาดการณการเกิดภัยไดมากข้ึน ไดแก อุทกภัย ภัยแลง 
วาตภัย อัคคีภัย ไฟปา (ระบุเฉพาะประเภทภัยที่เกิดข้ึนในพื้นที่) นอกจากน้ีภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทาง
ถนน) ก็ยังเปนสาธารณภัยที่เกิดบอยครั้งมากข้ึน ซึ่งการคาดการณทำไดยากเพราะเปนพฤติกรรมของมนุษย 
เวนแตในบางชวงระยะเวลาหากมีการใชถนนมาก เชน เทศกาลตางๆ ก็มีแนวโนมจะเกิดมากข้ึน 
 
ตารางท่ี ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ อบต.ลำดวน 
  เพ่ือเปนแนวทางในการเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไวลวงหนา จึงทำปฏิทิน 
สาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี 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 ปใหม ตรุษจีน          ปใหม 

อุบัติเหตุ
ทางถนน 

 
ปใหม 

   
สงกรานต 

        
ปใหม 

ภัยหนาว             
 

หมายเหตุ : ……………… เฝาระวังตลอดท้ังป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๒ 
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แนวคิดการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
 

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

    ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย 
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ลำดวน 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับน้ี ใหเปนไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังน้ี 

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

              ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัยเปนไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับพื้นที่ จำนวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง 
ผลกระทบและความซับซอนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ที่ผูมีอำนาจตามกฎหมาย    
ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจเกีย่วกับความสามารถในการเขาควบคุมสถานการณเปนหลัก โดยแบงเปน ๔ ระดับ ดังน้ี 

ตารางท่ี ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย        
             พ.ศ. ๒๕๕๐ 

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

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๔ สาธารณภัยรายแรงอยางย่ิง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่ งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

ท่ีมา : แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นที่ นายกองคการบริหารสวนตำบล   ในฐานะ
ผูอำนวยการทองถ่ิน  ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเขา
ดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่โดยเร็วเปนลำดับแรก มีอำนาจสั่งการ ควบคุม และ
กำกับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานและอาสาสมัคร รวมทั้งติดตามสถานการณที่เกิดข้ึน ประเมินโอกาส
การขยายความรุนแรงของภัย เพื่อรายงานนายอำเภอใหเสนอตอผูวาราชการจังหวัดพิจารณาประกาศหรือ
ยกระดับของภัยจากสาธารณภัยขนาดเล็กเปนสาธารณภัยขนาดกลางตอไป 

    ๒.๓ ยุทธศาสตรการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัย 



คูมือปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ  อบต.ลำดวน   หนา ๕ 
 

                 แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 ไดกำหนดยุทธศาสตร       
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยมีเปาหมายเพื่อใหประเทศมีความพรอมรับสถานการณที่อาจเกิดข้ึน 
โดยการบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน ซึ่งจะเปนการสรางมาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ของประเทศ โดยใหทองถ่ิน ชุมชน และภาคสวนตางๆ เขามามีสวนรวมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
นำไปสูการพัฒนา ที่ย่ังยืน รวมทั้งเพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพสังคมและทองถ่ินเพื่อมุงเขาสู “การรูรับ – 
ปรับตัว – ฟนเร็วทั่ว – อยางย่ังยืน” (Resilience) ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก 
            ยุทธศาสตรที่ 1 การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
            ยุทธศาสตรที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
            ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางย่ังยืน 
            ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสรมิความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

   ยุทธศาสตรท่ี 1 การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
   เปนการลดโอกาสที่จะไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ โดยการวิเคราะหและ 
จัดการกับปจจัยที่เปนสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อลดความลอแหลม ลดปจจัยที่ทำใหเกิดความเปราะบาง 
และเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมใหเขมแข็งในการจัดการปญหาในปจจุบัน รวมถึงปองกัน    
ความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
   ยุทธศาสตรท่ี 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
   เปนการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินใหเปนไปอยางมีมาตรฐาน โดยการ
จัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อเผชิญเหตุการณฉุกเฉินที่เกิดข้ึนทุกรูปแบบ   
ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียที่จะมีตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ทรัพยากร
สภาพแวดลอม สังคม และประเทศ ใหมีผลกระทบนอยที่สุด 
   ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน 
   เปนการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีวิต และสภาวะวิถีความเปนอยูของชุมชน       
ที่ประสบภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer)
ตามความเหมาะสม โดยการนำปจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาดำเนินการฟนฟู ซึ่งหมายรวมถึง
การซอมสราง (reconstruction) และการฟนสภาพ (rehabilitation) 
   ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
   เปนการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศใหไดมาตรฐานตามหลักสากล 
โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความรวมมือระหวางประเทศใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการ   
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจำเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ โดยคำนึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบั ติ การใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม          
และประเพณีปฏิบัติใหสอดคลองกับกรอบความรวมมือระหวางประเทศเปนสำคัญ 

  แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   พ.ศ. 2560   ฉบับน้ี        มุงตอบสนอง
ตอยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อสรางความเช่ือมั่นและความปลอดภัย   ในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบาทสำคัญเปนอยางมากในการเตรียมความพรอมและลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย หากไดรับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปญญาทองถ่ินก็จะสามารถทำใหชุมชน
ของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยการมีสวนรวมของคนหลากหลายกลุมในชุมชน 

 
      ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  



คูมือปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ  อบต.ลำดวน   หนา ๖ 
 

   งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ  อบต.ลำดวน มีที่มาจาก 2 แหลง
งบประมาณ ไดแก   งบประมาณรายจายประจำป   งบกลาง  เงินสำรองจาย 
  ๒.๔.๑ ภาวะปกติ 
           (๑) อบต.ลำดวน จัดทำกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  อบต.ลำดวน โดยกำหนดใหมีรายละเอียด ดังน้ี 
       - แผนและข้ันตอนของ อบต.ลำดวน ในการจัดการใหมีเครื่องหมายสัญญาณหรือ
สิ่งอื่นในการแจงใหประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
       - แผนและข้ันตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และยานพาหนะ 
เพื่อใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ลำดวน 

         (๒) อบต.ลำดวน ต้ังงบกลาง ใหเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึน 
  ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) 
           อบต.ลำดวน นำเงินงบประมาณของหนวยงานที่ไดเตรียมไว ไปใชจายเพื่อบรรเทา/
ชวยเหลือความเดือดรอนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเปนลำดับแรก ทั้งน้ี หากงบประมาณไมเพียงพอ 
ใหโอนเงินงบประมาณเหลือจาย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอื่นที่ยังไมมีความจำเปนเรงดวนที่ตองใชจาย 
ไปต้ังเปนงบประมาณสำหรับจายเพิ่มเติมได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑวาดวยการต้ังงบประมาณ     
เพื่อการชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหาร     
สวนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒-๑ : แหลงงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ อบต.ลำดวน 
 
 
 
 

   ๒.๕ องคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ลำดวน 

งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณอ่ืนๆ  

งบประมาณเหลือจาย/งบประมาณ
แผนงาน โครงก ารอื่ น ท่ี ยั งไม มี  
ความจำเปนไปต้ังเปนงบประมาณ
สำหรับจายเพิ่มเติม 

งบกลางประเภทเงินสำรองจาย 

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 



คูมือปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ  อบต.ลำดวน   หนา ๗ 
 

         ในการดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ใน อบต.ลำดวน จะมีองคกรที่เกี่ยวของในการอำนวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติต้ังแต
ระดับประเทศ ซึ่งกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ลำดวน ตองมีการเช่ือมโยงและ        
รับนโยบายแผนงานแนวทางมาดำเนินการ รวมทั้งการประสานกับหนวยงานบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับอำเภอ 
และระดับจังหวัดดวย 

 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 และที่แกไขเพิ่มเติม 

          (๓) คณะกรรมการจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
      มีหนาที่จัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังห วัดเสนอตอ          

ผูวาราชการจังหวัดเพื่อประกาศใชตอไป โดยมีองคประกอบและอำนาจหนาที่ตามที่ระบุในมาตรา ๑๗       
แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ 
          (๑) กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 
      ทำหนาที่ บั ง คับบัญชา อำนวยการ ควบคุม กำกับ  ดูแล และประสาน           

การปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ   
โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ           
และปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

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

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

สาธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผูอำนวยการกลาง เปนผูอำนวยการ 
มีความรับผิดชอบ ดังน้ี 

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

      (๒.๒) ภาวะใกลเกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝาระวังสถานการณ 
รวมถึงวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ ประเมินสถานการณ และแจงเตือนภัย พรอมทั้งรายงานและเสนอความเห็น
ตอผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแตระดับการจัดการสาธารณภัย



คูมือปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ  อบต.ลำดวน   หนา ๘ 
 

เพื่อตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึน โดยเรียกหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเปนการประกอบกำลัง
ในการเริ่มปฏิบัติการ 

      (๒.๓) ภาวะเกิดภัย อำนวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการ
สาธารณภัยขนาดเลก็ (ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
รับผิดชอบในการอำนวยการ ประเมินสถานการณ และสนับสนุนกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แตละระดับ รวมทั้งติดตามและเฝาระวังสถานการณ วิเคราะหและประเมินสถานการณ รายงานสถานการณ
และแจงเตือน พรอมทั้งเสนอความคิดเหน็ตอผูบญัชาการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ เพื่อตัดสินใจ
ยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ ๓) และนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี        
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางย่ิง (ระดับ ๔) 

     ทั้งน้ี ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทำหนาที่เปนสวนหน่ึง
ในศูนยประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ในกรณียกระดับเปน   
การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ ๓) และขนาดรายแรงอยางย่ิง (ระดับ ๔) 

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

บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผูวาราชการจังหวัด เปนผูอำนวยการ รองผูวาราชการจังหวัด
ที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนรองผูอำนวยการ 

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

บรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจดัทำแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย
ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมทั้งดำเนินการสนับสนุน       
การปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเปนหนวยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ 
โดยมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผูอำนวยการ เปนผูรับผิดชอบ มีอำนาจหนาที่และแนวทางปฏิบัติ
ตามหมวด ๓ แหงพระราชบญัญัติปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งน้ี องคประกอบและอำนาจหนาที่
ใหเปนไปตามที่ผูวาราชการกรงุเทพมหานครกำหนด 

          (๕) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (กอปภ.อ.) 
      ทำหนาที่อำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในเขตพื้นที่รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผูวาราชการจังหวัด
หรือกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอำเภอ เปนผูอำนวยการ 

          (๖) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี 
ประกอบดวย 

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

และเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน พรอมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ของเมืองพัทยาใหสอดคลองและเช่ือมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี           
และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอบางละมุง รวมถึงมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัด 
และผูอำนวยการอำเภอ ตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย        
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบต.ลำดวน ซึ่งมีพื้นที่ติดตอหรือใกลเคียง) หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อไดรับการรองขอ 
โดยมีนายกเมอืงพัทยา เปนผูอำนวยการ 
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              (๖.๒) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./
กอปภ.ทม./กอปภ.ทต.) 

 ทำหนาที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน พรอมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให
สอดคลองและเช่ือมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอ  รวมถึงมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามที่ไดรับมอบหมาย 
พรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งมีพื้นที่ติดตอหรือ
ใกลเคียงหรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อไดรับ    การรองขอ โดยมีนายกเทศมนตรีเปนผูอำนวยการ 
      (๖.๓) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบล 
(กอปภ.อบต.) ทำหนาที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เมื่อเกิด
สาธารณภัยข้ึน พรอมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรบริหารสวนตำบล 
ใหสอดคลองและเช่ือมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยอำเภอ รวมถึงมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
พรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อ
ไดรับการรองขอ โดยมีนายกองคการบริหารสวนตำบล เปนผูอำนวยการ 
    การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทที่ ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย) 
    เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นที่ ใหกองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อบต.ลำดวน จัดต้ังศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน ข้ึน โดยมีผูอำนวยการทองถ่ินเปนผูควบคุม
และสั่งการ เพื่อทำหนาที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ พรอมทั้ง
ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน
ในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ พรอมทั้งใหรายงานผูอำนวยการอำเภอในเขตพื้นที่ทราบทันท ี 
    หากประเมินสถานการณสาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการเขาจัดการกับสาธารณภัยใหยุติโดยเร็วแลวและไมสามารถควบคุมสถานการณ
สาธารณภัยไดโดยลำพัง ใหรายงานใหผูอำนวยการอำเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถ่ินติดตอหรือใกลเคียง และหรือ กองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ  
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แผนภาพท่ี ๒-๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อำเภอ (กอปภ.อ.) 

ผูอำนวยการอำเภอ 
(นายอำเภอ) 

 
 
 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัด (กอปภ.จ.) 

ผูอำนวยการจังหวดั 
(ผูวาราชการจังหวดั) 

รองผูอำนวยการจังหวดั 
(นายกองคการบรหิารสวนจังหวดั) 

 

กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 

ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิ
(รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) 

รองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิ
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย) 

กองอำนวยการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตำบล (กอปภ.อบต.) 

ผูอำนวยการทองถิ่น 
(นายกองคการบริหารสวนตำบล) 

ผูชวยผูอำนวยการทองถิ่น 
(ปลัดองคการบริหารสวนตำบล) 

กรณีเกิดสาธารณภัยรายแรงอยางย่ิง 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

กองอำนวยการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
เมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 

ผูอำนวยการทองถิ่น 
(นายกเมืองพัทยา) 

ผูชวยผูอำนวยการทองถิ่น 
(ปลัดเมืองพัทยา) 

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

ผูอำนวยการทองถิ่น 
(นายกเทศมนตรี) 

ผูชวยผูอำนวยการทองถิ่น 
(ปลัดเทศบาล) 

นายกรัฐมนตร ี

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 

ผูอำนวยการกลาง  
(อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

ผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) 

รองผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร 
(ปลัดกรุงเทพมหานคร) 

ผูชวยผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผูอำนวยการเขต) 
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   ๒.๖  การจัดต้ังศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ลำดวน (เมือ่เกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) 
          บทบาทภารกิจ 
 เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อบต.ลำดวน จัดต้ังศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ลำดวน เพื่อทำหนาที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึนจนกวา
สถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ พรอมทั้งประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่         
ที่รับผิดชอบ และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการสาธารณภัยทุกข้ันตอน หากในกรณี      
ไมสามารถควบคุมสถานการณสาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลำพัง ใหขอรับการสนับสนุนจาก        
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ติดตอหรือใกลเคียง และหรือกองอำนวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ โดยมีผูอำนวยการทองถ่ิน เปนผูควบคุมและสั่งการ 

 
 

 
 
 ภาวะปกติ              ภาวะฉุกเฉิน 
             (ไมเกิดสาธารณภัย)               (เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๒-๓ : องคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
   ๒.๗ การปฏิบัติรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

                 ๒.๗.๑ การปฏิบัติรวมกับอำเภอและจังหวัด 
          (1) จัดเจาหนาที่ประสานอำเภอและจังหวัด ในชวงระยะขณะเกิดภัย พรอมทั้งรายงาน
สถานการณสาธารณภัยที่เกิดข้ึนตามขอเท็จจริงเปนระยะๆ 
           (2) กรณีสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรงใหประสานขอกำลงัสนับสนุนจาก        กอง
อำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/จังหวัด ตามลำดับ 
            ๒.๗.๒ การปฏิบัติรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียง 
           (1) เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นที่ของ อบต.ลำดวน และสาธารณภัยมีความรุนแรง
ขยายเปนวงกวาง ใหผูอำนวยการทองถ่ิน อบต.ลำดวน รายงานผูอำนวยการอำเภอ พรอมทั้งประสาน     กอง
อำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อบต.ลำดวน ซึ่งมีพื้นที่ติดตอหรือใกลเคียง) ใหสนับสนุน  การ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 

ผูอำนวยการทองถ่ิน 
นายก  อบต.ลำดวน 

จดัต้ัง ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน 
อบต.ลำดวน 

 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อบต.ลำดวน 

ผูอำนวยการทองถ่ิน 
         นายก  อบต.ลำดวน 

การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ 
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           (2) เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นที่ของ (อบต.ลำดวน ซึ่งมีพื้นที่ ติดตอหรือ
ใกลเคียง) ใหผูอำนวยการทองถ่ิน อบต.ลำดวน ใหการสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 
เพื่อเปนการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานรวมกัน 

๒.๗.๓ การปฏิบัติรวมกับหนวยทหารในพ้ืนท่ี 
         ในการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมระหวางพลเรือนกับทหารนั้น  

จะตองมีการประสานงานกันอยางใกลชิด เพื่อเปนการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ลำดวน และศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน อบต.ลำดวน        กับ 
หนวยงานทหารในพื้นที่ ทั้งนี้ ฝายทหารอาจพิจารณาจัดตั้งศูนยประสานงานหรือศูนยปฏิบัติงานรวม
ระหวางพลเรือนกับทหาร ข้ึนอยูกับระดับของหนวยและสถานการณสาธารณภัยนั้นๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติ
สอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม แผนการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด (ระบุช่ือจังหวัด) พ.ศ. ๒๕๕๘ และขอตกลงวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ระหวางผูอำนวยการจังหวัดกับหนวยงานทหารในพื้นที่ ทั้งน้ีรายละเอียดการแบงมอบพื้นที่ในการชวยเหลือ 
ผูประสบภัยพิบัติของหนวยทหารปรากฏตามภาคผนวก ฑ 

๒.๗.๔ การปฏิบัติรวมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล 
         กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ลำดวน เปนศูนยกลางในการ

ประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ช่ัวโมง เพื่อใหสามารถติดตอประสานงาน สั่งการ รายงาน   
การปฏิบัติ และสถานการณระหวางทุกหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางตอเน่ือง รวดเร็ว และเช่ือถือได โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

         (๑) จัดเจาหนาที่ประสานงานกับศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ลำดวน (กรณีเกิด สา
ธารณภัย) เพื่อรวมปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย ให
เปนไปอยางมีเอกภาพ 

         (๒) จัดทำแผนประสานงานกับองคการสาธารณกุศล และใหองคการสาธารณกุศล       
ในจังหวัดจัดเจาหนาที่ประสานงานกับ อบต.ลำดวน ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง พรอมอุปกรณและบุคลากรที่สามารถ
ปฏิบัติภารกิจได 

         (๓) อบต.ลำดวน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล รวมกับองคการ  สา
ธารณกุศลจัดทำแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจาหนาที่ อุปกรณ และเครื่องมือ เพื่อการ
ปฏิบัติงานขององคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแตละระดับ 

         (๔) กรณีที่เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน ถาองคการสาธารณกุศลไปถึงพื้นที่ประสบภัยกอน 
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ใหกั้นเขตพื้นที่อันตรายและกันไมใหผูที่ไมเกี่ยวของเขาไปยังพื้นที่อันตราย พรอมทั้ง  
แจงหนวยงานหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยทันที เพื่อดำเนินการควบคุมสถานการณสาธารณภัย 
            (๕) กรณีที่ไดรับการประสานจาก อบต.ลำดวน หรือหนวยงานที่รับผิดชอบ เชน 
ตำรวจ เทศบาล เปนตน ใหองคการสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และใหรายงานตัว      
ที่ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ลำดวน หรือผูอำนวยการทองถ่ิน เพื่อรับมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ 

         (๖) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ใหองคการสาธารณกุศล องคกรเอกชน ชวยเหลือ     
เจาหนาที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ และพื้นที่รองรับการอพยพ 
ประสานหนวยแพทยและพยาบาล อีกทั้งใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนแกผูประสบสาธารณภัย พรอมทั้ง
ลำเลียงผูไดรับบาดเจบ็สงโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพประจำตำบล รวมทั้งอพยพชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย
ไปยังที่ปลอดภัยหรือพื้นที่รองรับการอพย   
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บทท่ี 3 
การปฏิบัติกอนเกิดภัย 

 
  ๓.๑ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ลำดวน ฉบับน้ี  มุงดำเนินงาน
ตอบสนองตอยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหบรรลุผลสำเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเปาหมายสำคัญในการลดความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัย เพื่อสรางความเช่ือมั่น ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่ ตามแนวทางในการ
ดำเนินงานดานการปองกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียมความพรอม ดังน้ี 
        ยุทธศาสตรการมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เปนการลดโอกาสที่จะไดรับ
ผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ โดยการวิเคราะหและการบริหารจัดการปจจัยที่เปนสาเหตุ
และผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมตางๆ ใหสามารถลดความลอแหลม 
ลดปจจัยที่ทำใหเกิดความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมใหเขมแข็งในการจัดการ
ปญหา โดยมีเปาหมายในการลดความเสี่ยงที่มีอยูในชุมชนและสังคมในปจจุบัน รวมถึงปองกันความเสียหาย   
ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

    ๓.๒ การประเมินความเสีย่งจากสาธารณภัย 
  3.2.1 นิยามความเสีย่ง 
           ความเสีย่งจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัย ทำใหเกิด
ความสูญเสียตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน ความเปนอยู และภาคบริการตางๆ ในชุมชนใดชุมชนหน่ึง ณ หวงเวลาใด
เวลาหน่ึงในอนาคต ซึ่งสามารถแทนดวยสมการแสดงความสัมพันธของปจจัยที่เกี่ยวของกับ ความเสี่ยง ไดแก 
ภัย ความลอแหลม ความเปราะบาง และศักยภาพ ดังน้ี 
 
ความเสี่ยง (Risk)  =  ภัย (Hazard) x ความลอแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability) 
      ศักยภาพ (Capacity) 
 
  การวิเคราะหความเสี ่ยง , การประเมินความเสี ่ยง (Risk Assessment) หมายถึง 
กระบวนการกำหนดลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะหภัยที่เกิดข้ึนและประเมิน
สภาวะการเปดรับตอความเสี่ยง (exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)   
ในการรับมือของชุมชนที่อาจเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน การดำรงชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนการ
วิเคราะหความนาจะเปนในการเกิดผลกระทบจากภัยในพื้นที่หน่ึง ๆ มีประโยชนในการวางแผนเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงอยางมีระบบ 
   ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษยที่อาจนำมา
ซึ่งความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน ตลอดจนทำใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

ความลอแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผูคน อาคารบานเรือน ทรัพยสิน ระบบตางๆ 
หรือองคประกอบใดๆ มีที่ต้ังอยูในพื้นที่เสี่ยงและอาจไดรับความเสียหาย 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ทำใหชุมชนหรือสังคม
ขาดความสามารถในการปกปองตนเอง ทำใหไมสามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไมสามารถฟนฟูไดอยาง
รวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปจจัยเหลาน้ีมีอยูในชุมชนหรือสังคมมานานกอนเกิดสาธารณภัย 
และอาจเปนปจจัยที่ทำใหผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากข้ึน 
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ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถที่จะกระทำการอยางใดอยางหน่ึง หรือ
ความสามารถที่อาจจะพัฒนาตอไปใหเปนประโยชนมากข้ึน 

๓.๒.๒ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบดวย ๗ ขั้นตอน ไดแก   
ข้ันที่ ๑ การทำความเขาใจเหตุการณปจจบุัน ความตองการในการประเมินความเสี่ยง และพิจารณาถึงขอมูลในอดีต 
ข้ันที่ ๒ การประเมนิภัย ข้ันที่ ๓ การประเมินความลอแหลม ข้ันที่ ๔ การวิเคราะหความเปราะบางและศักยภาพ 
ข้ันที่ ๕ การวิเคราะหผลกระทบและระดับความเสี่ยง ข้ันที่ ๖ การจัดทำขอมูลความเสี่ยงและแนวทาง         
ในการจัดการและลดความเสีย่ง ข้ันที่ ๗ การพัฒนาหรือปรบัปรงุยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย 
           ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ลำดวน จัดทีมประเมินความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อเขาสำรวจพื้นที่และจัดเก็บขอมูลขอเท็จจริงจากเหตุการณสาธารณภัย       และเปน
ขอมูลในการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน เพื่อประกอบ       การ
ตัดสินใจสั่งการในการรับมือสถานการณภัยที่อาจจะเกิดข้ึน ไดแก (๑) การกำจัดความเสี่ยง (การปองกันหรือ
หลีกเลี่ยง) (๒) การแกไขปญหาความเปราะบางและความลอแหลม (การลดผลกระทบ)  (๓) การเตรียมความพรอม
รับมือสาธารณภัย และ (๔) การถายโอนหรือแบงปนความเสี่ยง 
        ทั้งน้ี ตัวอยางของทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงตามกลยุทธขางตน ในกรณี
แผนดินไหว พายุโซนรอน และอุทกภัย แสดงในตารางที่ ๓-๑ 
 
ตารางท่ี ๓-๑ : ตัวอยางของประเภททางเลือกในการจัดการความเสี่ยง กรณีแผนดินไหว พายโุซนรอน และ 

         อุทกภัย 
 

ประเภทของภัย 
ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ 

การปองกัน/
หลีกเลี่ยง 

การลดผลกระทบ การเตรียม 
ความพรอม 

การถายโอนหรือ
แบงปนความเสี่ยง 

แผนดินไหว 
(ตัวอยาง) 

ยายสิ่งกอสรางและ
โครงสรางทีเ่ปราะ 
บางทัง้หมดจาก
บริเวณพื้นที่เสี่ยงสูง 
ซึ่งจะไดรับผล 
กระทบจากแรงสั่น 
และบริเวณเสี่ยงตอ
ทรายเดือดหรอื
ทรายเหลว 

ใชวัสดุและวิธีการ
กอสรางทีท่นตอ
แผนดินไหว     
ออกกฎหมาย
ควบคุมสิ่งกอสราง 
การซอมแซมและ
เสริมความแข็งแรง
อาคาร การวางแผน
การใชที่ดิน      
โดยคำนึงถึง   
ความเสี่ยง 

การวางแผนเฉพาะ
กิจฉุกเฉิน         
ซึ่งครอบคลมุทั้ง
บริเวณการเฝาระวัง
แผนดินไหว      
การซอมรบัมือ
แผนดินไหว      
การจัดเตรียม
สิ่งของยังชีพและ
สิ่งของสำรองจาย 
การฝกทีมคนหา
และชวยเหลือ         
การใหความรูแก
ประชาชน 

ประกันความเสี่ยง
จากแผนดินไหว 
การรวมกลุม   
ความเสี่ยง เงินทุน
สำหรับซอมสราง 
และกองทุน     
ออมทรัพยชุมชน
สำหรับการซอม
สรางและฟนสภาพ 

พายุโซนรอน 
และอุทกภัย 

ยายชุมชนที่สุมเสี่ยง
ออกหางจากชายฝง

กอสรางแนวกำบงั
ลมหรือใชพื้นที่  

การเฝาระวัง     
การพยากรณ    

ประกันความเสี่ยง
อุทกภัย ประกัน
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ประเภทของภัย 
ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ 

การปองกัน/
หลีกเลี่ยง 

การลดผลกระทบ การเตรียม 
ความพรอม 

การถายโอนหรือ
แบงปนความเสี่ยง 

(ตัวอยาง) และเสนทางพายุ 
รวมถึงบริเวณพื้นที่
ต่ำซึ่งเสี่ยงตอ
อุทกภัย 

ทางธรรมชาติ     
ในการลดแรงลม 
กอสรางคันดินหรือ
เข่ือนหรือกำแพง
คลื่น และอื่นๆ เปน
แนวกั้นน้ำ        
ยกอาคารใหบรเิวณ
เสี่ยงตอน้ำทวม   
อยูเหนือระดับน้ำ  
ที่คาดการณไว ใช
แนวกำบังธรรมชาติ 
เชน ปาชายเลน 
วางแผนที่ดิน เปนตน 

การเตือนภัย
ลวงหนาสำหรับ
พายุไตฝุน        
การเตือนภัยน้ำทวม
ลวงหนา         
การจัดการและ 
การวางแผนอพยพ 
การจัดเตรียม
สิ่งของยังชีพ     
การหาที่หลบพายุ
ไตฝุนและกำหนด
ศูนยอพยพฉุกเฉิน 

ผลผลิตจากภัยพิบัติ 
เงินทุนเพื่อการซอม
ซอมสราง หรือ
กองทุนออมทรัพย
ของชุมชนสำหรับ
การซอมสราง
โครงการรบัซื้อบาน
ในพื้นที่น้ำทวมถึง 
 

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

    ๓.๓ พ้ืนท่ีเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปจจัยท่ีทำใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  เมื่อมีการวิเคราะหความเสี่ยง หรือการประเมินความเสีย่งจากสาธารณภัยแลวจะทำใหทราบถึง
พื้นที่เสี่ยงภัยและปจจัยที่ทำใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งจะทำใหสามารถกำหนดแนวทางในการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยไดตรงกับความเสี่ยงที่เกิดข้ึน นำไปสูการลดความเสี่ยงอยางย่ังยืน ที่หมูบาน/ชุมชนมีวิธีการ    
รูรับ ปรับตัวในการรับมือกับสถานการณสาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึน เชน การกำหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงาน
ที่กำหนดจากผลการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงของพื้นที่หน่ึงๆ เพื่อลดโอกาสในการไดรับผลกระทบ  
จากสาธารณภัยที่สามารถคาดการณไดในปจจุบันและเพื่อปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงเพิ่มมากข้ึนในอนาคต  

 อบต.ลำดวน รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตตำบล......................... 
ซึ่งมีหมูบานที่เปนพื้นที่เสี่ยงภัย และปจจัยที่เปนสาเหตุทำใหเกิดความเสี่ยงจากภัยตางๆ ดังตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.disaster.go.th./%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://www.disaster.go.th./%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4


คูมือปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ  อบต.ลำดวน   หนา ๑๖ 
 

ตารางท่ี ๓-๒ : ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุท่ีทำใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ อบต.ลำดวน 
 

ประเภทของภัย 
ระดับความเสี่ยงภัย ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทำใหเกิด

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสีย่ง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง      
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ำ 

อุทกภัย  ม.4-11    
ภัยแลง  ม.4-11    
วาตภัย  ม.4-11  พายุฤดูรอน แจงประชาสัมพันธ  
อัคคีภัย  ม.4-11    

สารเคมีและ
วัตถุอันตราย 

 ม.4-11    

 
 
 
 
 

ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย 
ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทำใหเกิด      
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสีย่ง 
จากสาธารณภัย 

 

เสี่ยงสูง เสี่ยง        
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ำ 

อุทกภัย  ม.4-11  - เปนพื้นที่ราบลุม มีลำหวยสองสาย 
ไหลผาน 
 
- ขาดระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะพื้นที่หมูที่.......................... 
 
 
 

- ชุมชน/หมูบาน มีการ
ฝ ก ก า ร ป อ งกั น แ ล ะ
บรรเทาสาธารณภัยเปน
ประจำ 
 
- สนับสนุนเครื่องมอืใหมี
ม า ต ร ฐ า น ได อ ย า ง
เพียงพอและรวดเร็ว 
 

ภัยแลง  ม.4-11  - พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ทางเกษตร 
เกษตรกรจึงมีความตองการใชน้ำ    
 
 
 
 

- ขุดลอกแหลงน้ำเดิม
เพื่ อกักเก็บ น้ ำไว ใช ใน 
ฤดูแลง 
 
- มีการรณรงคในการ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและขยายพื้นที่
ปา เชน  การปลูกปา 
 
 



คูมือปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ  อบต.ลำดวน   หนา ๑๗ 
 

ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย 
ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทำใหเกิด      
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสีย่ง 
จากสาธารณภัย 

 

เสี่ยงสูง เสี่ยง        
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ำ 

วาตภัย  ม.4-11  - ลั กษ ณ ะภู มิ อ าก าศ โดยทั่ ว ไป      
อยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุม  
 
 
- อาคารบานเรือนและ
สภาพแวดลอมขาดการบำรงุดูแล
รักษาใหเกิดความปลอดภัย  

- ติดตามสภาพ
ภูมิอากาศโดยเฉพาะ 
ชวงฤดูมรสุม 
 
- จัดหลักสูตรอบรม
บุคลากรที่เปนกลุม 
เปาหมายใหครบถวน 
 
- มี ก ารป รับ ป รุ งแล ะ
ซอมแซมสิ่ งปลูกสราง
ตางๆ ใหมีสภาพมั่นคง
แข็งแรง สามารถทนตอ
ลมพายุได 

อัคคีภัย  ม.4-11  - ประชาชนขาดความตระห นัก     
ในการดูแลความปลอดภัยเรื่องการใช
ไฟฟา  และการใชไฟเพื่อไลแมลงให
สัตวเลี้ยง 
 
- ประชาชนไมทราบ ถึงแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกตองเมื่อเกิดอัคคีภัยข้ึน  

- มีการอบรมใหความรู
ค ว าม เข า ใจ ใน เรื่ อ ง
อัคคีภัย 
 
- มีการฝกการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ดานอัคคีภัยเปนประจำ
ทุ กป  แล ะให ค วาม รู
เกี่ ย วกั บ อั ค คี ภั ย แ ก
ประชาชน 

สารเคมี
และวัตถุ
อันตราย 

 

 ม.4-11  การใชปุยเคมี  และยากำจัดศัตรูพืช - มี แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ปองกันและแกไขปญหา
ภัยจากสารเคมีและวัตถุ
อันตรายของ อปท. 
- มีการฝกการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เพื่ อปองกันและแก ไข
ปญหาสารเคมีและวัตถุ
อันตราย 
 

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



คูมือปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ  อบต.ลำดวน   หนา ๑๘ 
 

 
      ๓.๔ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
        ๓.๔.๑ การปองกันและลดผลกระทบ 
                 เน่ืองจาก อบต.ลำดวน มีพื้นที่สาธารณภัยที่สงผลกระทบตอประชาชน จึงให
ความสำคัญกับแนวทางการดำเนินงาน ดังน้ี 
                 (๑) ดานโครงสราง 
   อบต.ลำดวน ไดพิจารณาโครงสรางที่สอดคลองกับสภาพพื้นที่เสี่ยงภัยแลว    และ
ไดจัดสราง (ระบุถึงสิ่งกอสรางที่มีอยูในพื้นที่ อปท. ที่ใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิ อาคาร ทอ
ระบายน้ำ เสนทางคมนาคมเพื่อสงกำลังบำรุง ปายสัญญาณ ฯลฯ ข้ึน เพื่อใชในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในพื้นที่ 
                 (๒) ดานไมใชโครงสราง 
                      การปองกันโดยไมใชโครงสราง เปนการใชนโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ
กิจกรรมตางๆ เพื่อลดความเสี่ยง โดย อบต.ลำดวน ไดมีการดำเนินการ ดังน้ี 
              (๒.๑) ดานการบังคับใชกฎหมายและการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่        
กับหนวยงานภาครัฐในการปองกันไมใหเกิดอัคคีภัย เชน การใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกประชาชนเกี่ยวกับ 
สาธารณภัยตางๆ ที่เกิดจากการกระทำของประชาชนเอง เชน การเผาตอซังขาว การเผาใบออย เปนตน 
               (๒.๒) วิเคราะหและจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยใหเหมาะสมกับพื้นที่ พรอมทั้งจัดเก็บ
ขอมูลสถิติภัย และหาปจจัยที่ทำใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อเปนฐานขอมูลในการหาแนวทาง      
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ มุงสูการแกไขปญหาอยางย่ังยืน 
 
 
 

๓.๔.๒ การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัย 
         การเตรียมความพรอมเปนการดำเนินการที่เนนชวงกอนเกิดภัยเพื่อใหประชาชนหรือ

ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของมอีงคความรู ขีดความสามารถ และทักษะตางๆ พรอมที่จะรบัมอืกบัสาธารณภัย 
โดย อบต.ลำดวน มีการดำเนินงาน ประกอบดวย 

        (๑) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชมุชนเปนฐาน (CBDRM) 
    เปนการเสริมสรางศักยภาพโดยเนนการอาศัยชุมชน/หมูบานเปนศูนยกลาง     

ในการปองกัน แกไข บรรเทา และฟนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
วางแผน ตัดสินใจ กำหนดแนวทางการแกปญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อลดความเสี่ยงภัย
ของชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถใหคนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยไดดวยตนเองในระดับหน่ึง 
กอนที่หนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือ รวมทั้งเปนการสรางภาคีเครือขายภาคประชาชน        
ในรูปแบบอาสาสมัครเพือ่ชวยเหลืองานเจาหนาที่ในข้ันตอนการเตรียมความพรอม 

         (๒) การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
      เปนเครื่องมือและกิจกรรมในการสรางความพรอมและเพิ่มศักยภาพของ

หนวยงานและบุคลากร รวมทั้งเปนการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความรวมมือ ทำใหทราบ
จุดบกพรองและชองวางในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อนำไปสูการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ลำดวน และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยใหมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน    ทั้งน้ี 
การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหหมายรวมถึงการฝก การซักซอม และการฝกปฏิบัติตามความ
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เหมาะสมและความจำเปนของแตละหนวยงานในทุกระดับ โดยกองอำนวยการปองกันและบรรเทา      สา
ธารณภัย อบต.ลำดวน จะมีการประสานและสั่งการอำนวยการใหชุมชน/หมูบาน ดำเนินการฝกการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอยางสม่ำเสมอ 
           (๓) การเฝาระวังและประเมินสถานการณ 
        (๓.1) จัดชุดเฝาระวังและติดตามสถานการณ เพื่อทำหนาที่เฝาระวังและติดตาม
สถานการณขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณสาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึนตลอด ๒๔ ช่ัวโมง พรอมทั้ง
ประสานการปฏิบัติกับกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขางเคียง 
         (๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณธรรมชาติ ขอมูลสถานการณ 
และการแจงขาว การเตือนภัยจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป          
และหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุทกศาสตร       
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมทั้งสื่อตางๆ เพื่อรวบรวมขอมูล วิเคราะห เฝาระวัง ประเมิน
แนวโนมการเกิดภัย 
         (๓.๓) จัดทีมประชาสัมพันธ เพื่อใหขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบ        
ถึงระยะเวลา ภาวะที่จะคุกคาม (อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน) เปนระยะๆ เพื่อปองกันความต่ืนตระหนกและ
ความสับสนในเหตุการณที่จะเกิดข้ึน และใหความสำคัญกับผูที่ตองชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ เชน ผูพิการ    
ทั้งน้ี ความถ่ีของการแจงขาวเตือนภัยข้ึนอยูกับแนวโนมการเกิดภัย 
         (๓.๔) จัดใหมีอาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังและติดตามสถานการณ
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ช่ัวโมง และแจงขาว เตือนภัยระดับชุมชน ทำหนาที่ติดตาม เฝาระวังปรากฏการณ
ธรรมชาติที่มีแนวโนมการเกิดภัย แจงขาว เตือนภัยแกชุมชน และรายงานสถานการณใหกองอำนวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อบต.ลำดวน โดยใชระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจงเตือนภัยของชุมชน 
        การติดตามขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณที่อาจสงผลใหเกิดสาธารณภัย 
รวมทั้งทำหนาที่เฝาระวัง ใหขอมูลขาวสารแกประชาชน โดยกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อบต.ลำดวน แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร วิเคราะห และประเมินสถานการณจากขอมูลขาวสารที่ไดรับ     และ
ตรวจสอบขอเท็จจริงของขอมูล เพื่อตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 
   รายงานสถานการณภัยและผลการปฏิบัติใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยอำเภอและจังหวัดทราบเปนระยะๆ เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติรวมกัน 
                  (๔) การเตรียมการอพยพ 
    กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ลำดวน มีแนวทางปฏิบัติ
สำหรับเตรียมการอพยพ ดังน้ี 
    (๔.๑) จัดทำแผนอพยพหลักผูประสบภัย แผนอพยพหลักสวนราชการ โดยมี
สาระสำคัญประกอบดวย จำนวนผูอพยพ บัญชีสวนราชการ สิ่งอำนวยความสะดวกในการอพยพ การกำหนด
เขตพื้นที่รองรับการอพยพใหอยูในพื้นที่ที่เหมาะสม การกำหนดเจาหนาที่หรือผูรับผิดชอบการอพยพไวให
ชัดเจน การกำหนดเสนทางอพยพหลักและเสนทางอพยพสำรองสำหรับแตละประเภทภัย รวมทั้งการสำรวจ
และการจัดเตรียมพาหนะ น้ำมันเช้ือเพลิง แหลงพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ 
    (๔.๒) วางมาตรการการอพยพ  
                  (๕) การเตรียมการจัดต้ังศูนยพักพิงชั่วคราว 
    กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ลำดวน มีแนวทางปฏิบัติ
สำหรับเตรียมการจัดต้ังศูนยพักพิงช่ัวคราว ดังน้ี 
    (๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานที่ต้ังศูนยพักพิงช่ัวคราว 
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    (๕.๒) จัดการภายในศูนยพกัพงิช่ัวคราว โดยกำหนดผูรับผดิชอบภายในศูนยพักพงิ
ช่ัวคราว คือ ผูจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว ไดแก ผูนำชุมชน กรณีโรงเรียนเปนศูนยพักพิงอาจเปนผูอำนวยการ
โรงเรียน 
    (๕.๓) ปจจัยความจำเปนข้ันต่ำของศูนยพักพิงช่ัวคราวอื่นๆ 
    (๕.๔) ใหมีการบริหารจัดการขอมูลผูอพยพ โดยมีการเก็บบันทึกขอมูลที่จำเปน 
                  (๖) การจัดต้ังศูนยการเรียนรูสาธารณภัย 
    กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ลำดวน จะจัดทำโครงการ
จัดต้ังศูนยการเรียนรูสาธารณภัยประจำศูนยเตรียมพรอมปองกันภัยประจำชุมชน/หมูบาน ที่มีความพรอมเปน
ลำดับแรกกอน โดยมีวัตถุประสงคในการจัดต้ังศูนยการเรียนรูสาธารณภัย ดังน้ี 
    (๖.๑) เพื่อใหประชาชน/ชุมชนไดเรียนรูสาธารณภัยตาง  ๆธรรมชาติและลักษณะของภัย  
    (๖.๒) เพื่อใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนและวิธีการจดัการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตที่อาจเกิดข้ึน 
    (๖.๓) เพื่อเพิ่มทักษะใหประชาชนชวยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได  
เมื่อเกิดสาธารณภัย 
                  (๗) แผนการบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 
    แผนการบริหารความตอเน่ือง เปนแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน        
ในสถานการณเมื่อเกิดภัยตางๆ เชน ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอองคกร ฯลฯ ซึ่งจาก
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาวสงผลใหหนวยงานหรือองคกรตองหยุดชะงักการดำเนินงานหรือ   
ไมสามารถใหบริการประชาชนไดอยางตอเน่ือง ดังน้ัน หนวยงานสวนราชการหรือองคกรตาง ๆ จึงตองจัดทำ
แผนการบริหารความตอเน่ือง (Business Continuity Plan : BCP) ข้ึน เพื่อเปนแผนรองรับการดำเนินภารกิจ
ของหนวยงานหรือองคกรในชวงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน เพื่อใหบริการประชาชนไดอยางตอเน่ือง 
เชนเดียวกับในชวงภาวะปกติ หากหนวยงานหรือองคกรไมจัดทำแผนการบริหารความตอเน่ืองรองรับไวต้ังแต
ในภาวะปกติอาจสงผลกระทบตอหนวยงานหรือองคกรในดานตางๆ เชน ดานเศรษฐกิจ การเงิน การใหบริการ 
สังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม ตลอดจนชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เปนตน การจัดทำแผนการบริหารความตอเน่ือง
จึงเปนสิ่ งสำคัญที่จะชวยใหสามารถรับมือกับเหตุการณฉุกเฉินและใหบริการไดเมื่อเกิดภัยข้ันวิกฤต           
เพื่อดำเนินงานและใหบริการตามปกติตามระดับการใหบริการที่กำหนดไวซึ่งจะชวยใหสามารถลดระดับ    
ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดข้ึนตอหนวยงานหรือองคกรได แผนการบรหิารความตอเน่ืองควรมีสาระสำคัญ ดังน้ี 
   (๑) วัตถุประสงคของแผนการบริหารความตอเน่ือง 
   (๒) ขอบเขตสถานการณความเสี่ยงภัย เชน แผนรับมือสถานการณภัยจาก
อุทกภัย/อัคคีภัย/แผนดินไหว ฯลฯ 
   (๓) กำหนดสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง 
   (๔) กำหนดข้ันตอนการปฏิบัติ 
        - บทบาทหนาทีแ่ละความรบัผิดชอบของผูปฏิบัติงาน เชน ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล 
ทีมกูชีพกูภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบรอย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณและข้ันตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรัพยากรที่จำเปนและเหมาะสมตอสถานการณ 
        - ข้ันตอนการฟนฟูหนวยงานหลังผานพนวิกฤต 
      ฯลฯ 
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        ๓.๔.๓ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน 
                 ชุมชนมีบทบาทสำคัญเปนอยางมากในการเตรียมความพรอมและลดความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัย เน่ืองจากชุมชนตองอาศัยอยูในพื้นที่ของตนซึ่งมีความเสี่ยง หากชุมชนไดรับการพัฒนาศักยภาพ
รวมทั้งมีภูมิปญญาทองถ่ินในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ก็สามารถทำใหชุมชนของตนมีความปลอดภัย
จากสาธารณภัยหรือฟนตัวจากสาธารณภัยที่เกิดข้ึนไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีแนวทางปฏิบัติในการ
ลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน ดังน้ี 
                 (๑) การทำความเขาใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใหสำรวจชุมชน      
เพื่อวิเคราะหความเสี่ยงและศักยภาพ รวมทั้งกลุมเปราะบางของชุมชน แลวนำขอมูลเหลาน้ันมาจัดทำเปน  
แผนลดความเสี่ยงภัยของชุมชน 
                 (๒) ใชภูมิปญญาทองถ่ินในการเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย 
                 (๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟนฟูชุมชนหลังจากเกิด   
สาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบในระดับทองถ่ิน ระดับอำเภอ   
และระดับจังหวัด เพื่อใหแผนมีการบูรณาการและตอบสนองความตองการชองชุมชนไดอยางแทจริง 
                 (๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เชน การสรางบานเรือนใหมีความ
เขมแข็งและอยูในพื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งมีการเตรียมพรอมในครอบครัวหากตองอพยพออกจากที่พักอาศัยเดิม 
                 (๕) จัดการฝกอบรมสมาชิกชุมชนอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมเปราะบางเพื่อใหมี
ศักยภาพมากข้ึน 
                 (๖) สราง ซอมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนใหชวยลดความรุนแรงจาก 
สาธารณภัย เชน ชุมชนที่โดนน้ำทวมบอยอาจมีการสรางฝายชะลอน้ำหรือทำพื้นที่แกมลิงเพื่อพักน้ำ เปนตน 
                 (๗) เตรียมสิ่งของยังชีพที่จำเปนกอนที่จะเกิดสาธารณภัย 

    ๓.๕ การแจงเตือนภัย 
การแจงเตือนภัยเปนการแจงเตือนภัยลวงหนาแกผูที่คาดวาจะไดรับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัย

ใหเฝาระวังและเตรียมพรอมรับสถานการณอพยพเคลื่อนยายไปสูที่ปลอดภัยได โดยกองอำนวยการปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย อบต.ลำดวน แจงเตือนภัยไปยังชุมชน/หมูบานในพื้นที่ทีค่าดวาจะเกิดภัย เพื่อสงขอมูล
แจงเตือนภัยที่ถูกตองรวดเร็วไปยังประชาชน 

 ๓.๕.๑ การแจงเตือนลวงหนา 
          เปนการแจงขอมูลขาวสารที่บงช้ีวามีแนวโนมที่จะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นที่ที่มีความ

เสี่ยงไปยังชุมชน หมูบาน และประชาชน เพื่อใหติดตามขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหวอยางตอเน่ือง ทั้งน้ี 
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ลำดวน แจงเตือนภัยลวงหนากอนเกิดสาธารณภัย    ไม
ต่ำกวา ๑๒๐ ช่ัวโมง 

 ๓.๕.๒ การแจงเตือนภัย 
          (๑) เมื่อมีการยืนยันขอมูลวามีโอกาสเกิดสาธารณภัยข้ึนและประชาชนในพื้นที่     

อาจไดรับผลกระทบ ใหแจงแนวทางปฏิบัติใหกบัสวนราชการและประชาชนในพื้นที่ทราบ โดยใหมีการแจงเตือนภัย
ไมต่ำกวา ๗๒ ช่ัวโมงกอนเกิดภัย และใหมีขอมูลการแจงเตือนภัย ดังน้ี 

      (๑.๑) คาดการณระยะเวลา และบริเวณพื้นที่ที่จะเกิดสาธารณภัย 
      (๑.๒) ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย 
      (๑.๓) แนวทางการปฏิบัติของสวนราชการ หนวยงาน และประชาชนในการปองกันตนเอง

ใหปลอดภัยจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึน ทั้งน้ี ใหนำแนวทาง มาตรการ และข้ันตอนการปฏิบัติจาก      
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไปมาเปนแนวทางในการปฏิบัติดวย 
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          (๒) วิธีการแจงเตือนภัย 
      (๒.๑) แจงเตือนภัยผานผูนำชุมชน อาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังของชุมชน/หมูบาน 

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

3.๕.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจงเตือนภัย 
          แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกำหนดระดับของ

ระบบการเตือนภัยไว ซึ่ง อบต.ลำดวน ไดนำระดับสีของการแจงเตือนภัยไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับประเภท
ของสาธารณภัยในพื้นที่ ดังน้ี 

 
 สีแดง หมายถึง สถานการณอยูในภาวะอันตรายสูงสุด ใหอาศัยอยู

แตในสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามขอสั่งการ 
 สีสม  หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจาหนาที่

กำลั งควบ คุมสถานการณ ให อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย        
และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด 

 สีเหลือง หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโนม 
ที่ ส ถานการณ จะรุนแรงมาก ข้ึน  ให จัด เตรียมความพรอม           
รับสถานการณ และปฏิบัติตามคำแนะนำ 

 สีน้ำเงิน หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเฝาระวัง ใหติดตาม
ขอมูลขาวสารอยางใกลชิดทุกๆ ๒๔ ช่ัวโมง 

 สีเขียว หมายถึง สถานการณอยูในภาวะปกติ ใหติดตามขอมูล
ขาวสารเปนประจำ 
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๓.๕.๔ กระบวนการแจงเตือนภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ขอมูล/ความตองการ 

 
 

แผนภาพท่ี ๓ – ๑ : กระบวนการแจงเตือนภัย 
 
           กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ลำดวน จัดชุดเฝาระวังและ
ติดตามสถานการณ พรอมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ช่ัวโมง นับต้ังแตไดรับแจงการเตือนภัย       
เพื่อเปนการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังน้ี 
            (1) จัดเจาหนาที่เฝาระวังและติดตามสถานการณภัยตลอด 24 ช่ัวโมง และประสาน
กำนัน ผูใหญบาน ผูนำชุมชนหรือผูนำหมูบาน รวมทั้งอาสาสมัครแจงเตือนภัย เพื่อเตรียมพรอมเฝาระวัง    
และติดตามสถานการณภัยอยางตอเน่ือง และใหรายงานสถานการณการเกิดภัยมายังกองอำนวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อบต.ลำดวน ทางโทรศัพทหมายเลข  044541168  
    
 
 

      เฝาระวัง ติดตาม    
        สถานการณ 

ชีวิตและ
ทรัพยสิน

ของ
ประชาชน 

  การแจงเตือน
ลวงหนา 

    การแจงเตือนภัย    การรับมือ 
    และอพยพ 

• เฝาระวงัสถานการณ 
  สาธารณภัย 
• เฝาระวังการ  
  เปล่ียนแปลงของสภาพ 
  อากาศ 
• เฝาระวังระดับน้ำใน 
  เขื่อน การระบายน้ำ 
• เฝาระวังระดับน้ำใน   
  แมน้ำ 
• ติดตามระดับน้ำในคลอง  
• ติดตามระดับน้ำทะเล 
• สงขอมูลเขาคลังขอมูล 
  และแลกเปล่ียนขอมูล 
• หนวยปฏิบัติเตรียม  
  ความพรอมเตรียม 
  ประชาชน 
 
 
 
 
 

• หนวยงานเฝาระวงั 
  วิเคราะหขอมูล 
• ประเมินความเส่ียงภัย 
• สงผลวิเคราะหเขา 
  คลังขอมูล 
• คาดวามีผลกระทบให 
  ขอมูลแกประชาชนและ 
  หนวยปฏิบัติ 
• หนวยปฏิบัติแจงเตือน 
  ภัยลวงหนาคูขนาน 
• ใหกองอำนวยการ 
  ปองกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย อปท.  
  จัดตั้งศูนยปฏิบัติการ   
  ฉุกเฉิน อปท. 
 
 
 
 
 

• คาดวาผลกระทบรุนแรง  
  Command Center  
  สงใหแจงเตือนภัย 
• แจงเตือนประชาชนผาน 
  ส่ือและเคร่ืองมือ  
  อุปกรณส่ือสารตางๆ  
• แจงเตือนหนวยปฏิบัติ  
  หนวยปฏิบัติแจงเตือน 
  คูขนาน 
• ประสานภาคเครือขาย  
  เตรียมทรัพยากร 
• ตั้งศูนยพักพิง 
• การแจงยกเลิกการแจง 
  เตือนภัย 
 
 
 
 
 

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

 
     ๔.๑ การจัดต้ังศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ลำดวน 
  เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อบต.ลำดวน จัดต้ังศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินข้ึน โดยมีผูอำนวยการทองถ่ินเปนผูควบคุมและสัง่การ เพื่อทำ
หนาที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ พรอมทั้งประสานกับสวนราชการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่รับผิดชอบ และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการสาธารณภัยทุก
ข้ันตอน หากในกรณีไมสามารถควบคุมสถานการณสาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลำพัง ใหขอรับ การ
สนับสนุนจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อบต.ลำดวน ในเขตพื้นที่ติดตอหรือใกลเคียง) 
และ/หรือ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 
  ๔.๑.๑ โครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ลำดวน แบงออกเปน ๓ สวน          
๑ คณะที่ปรึกษา ๑ ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ดังแสดงตามแผนภาพที่ ๔-๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยขอมูลประชาสมัพันธรวม 

ผูอำนวยการทองถ่ิน 

ศูนยขอมูลประชาสมัพันธรวม ท่ีปรึกษา/ผูเช่ียวชาญ ศูนยขอมูลประชาสมัพันธรวม ท่ีปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ลำดวน 

สวนปฏิบัติการ สวนสนับสนุน สวนอำนวยการ 

- งานคนหาและกูภัย 
- งานกูชีพ งานรักษาพยาบาล 

การแพทยและสาธารณสุข 
- งานรักษาความสงบเรียบรอย 
- งานการจราจร 
- งานผจญเพลิง 
- งานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน 

สะพาน ฯลฯ 
- งานอุตสาหกรรม สารเคมี           

วัตถุอันตราย และกัมมันตรังส ี
- งานสงกำลังบำรุง 
- งานการขนสง 
- งานอพยพ 
- งานบริหารจัดการผูเสียชีวิต 
                   ฯลฯ 
 

 
 
 
 
               

 
 

- งานศูนยสั่งการ 
- งานขาวกรอง วิเคราะหขอมูล

สารสนเทศ และการรายงาน 
- งานติดตามและประเมินสถานการณ 
- งานพยากรณอากาศ การเฝาระวัง 

และการแจงเตือนภัย 
- งานประชาสัมพันธและตอบโตการขาว 
- งานรับเร่ืองราวรองทุกข 
- งานระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ 
- งานแผนการปองกนัและบรรเทา     

สาธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/       
แผนเผชิญเหตุของ อปท. 

- งานธุรการ 
                 ฯลฯ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

- งานสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
- งานเสบียง และจัดหาปจจัยสี่ทีจ่ำเปน 
- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
- งานบริการสังคม 
- งานงบประมาณ งานการเงินและบัญช ี
- งานรับบริจาค 
- งานพลังงาน เชน นำ้มันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
- งานบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว 
- งานฟนฟูพ้ืนที่ประสบภัย 
- งานฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
- งานการฟนฟูและงานชุมชน 

ฯลฯ 
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แผนภาพท่ี ๔-๑ : โครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ลำดวน 
   ๔.๑.๒ บทบาทหนาท่ีภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (ระบุชี่อ อปท.) มีดังน้ี 

(1) คณะท่ีปรึกษา/ผู เชี่ยวชาญ มีหนาที่ ใหขอเสนอแนะ คำแนะนำ ขอมูล 
ทางวิชาการ การสังเคราะหแนวโนมสถานการณ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับเหตุการณสาธารณภัย 
ที่เกิดข้ึน โดยใหคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเปนสำคัญ พรอมทั้งปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่
ผูอำนวยการทองถ่ินเห็นสมควร 
    (2) ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม มีหนาที่ ประสานขอมูลเหตุการณกับสวนตางๆ      
เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  
    (3) สวนปฏิบัติการ มีหนาที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดข้ึนโดยเร็ว โดยรักษาชีวิต
และปกปองทรัพยสิน เขาควบคุมสถานการณ ฟนฟูสูสภาวะปกติ คนหาและกูภัย กูชีพ รักษาพยาบาล 
การแพทยและสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบรอย การจราจร ผจญเพลิง โครงสรางพื้นฐาน สารเคมีและวัตถุ
อันตราย กัมมันตรังสี สงกำลังบำรุง การขนสง อพยพ และบริหารจัดการผูเสียชีวิต  
    (4) สวนอำนวยการ มีหนาที่ ติดตามสถานการณ วิเคราะหแนวโนมสถานการณ  
แจงเตือนภัย รวบรวม ประสานขอมูล และประเมินความตองการและความจำเปนในการสนับสนุนทรัพยากร 
ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใชขอมูลที่ไดรับจากสวนปฏิบัติการเปนฐาน
ดำเนินการ พรอมทั้งใหการสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแกกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
อบต.ลำดวน/ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ลำดวน ฯลฯ  
    (5)  สวนสนับสนุน มีหนาที่ ดังน้ี 
           (5.1) ตอบสนองการรองขอรบัการสนับสนุนในทุกๆ ดานที่จำเปน เพื่อใหการจัดการ
ในภาวะฉุกเฉินดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว พื้นฟูพื้นที่ประสบภัย 
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การฟนฟู และงานชุมชน 
           (5.2) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในดานงบประมาณ การเงินและ
การบัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ 
    ทั้งน้ี การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินรายละเอียดตามแผนภาพ
ที่ ๔-2 : (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน 
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- ผูเชี่ยวชาญดานการกูชีพกูภัย  
- ผูอำนวยการโรงเรียนในพ้ืนท่ี 
- ผูนำชุมชน เชน ปราชญชาวบาน 
- ฯลฯ 
 

ที่ปรกึษา/ผูเช่ียวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๔-2 : (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน 

 
 
 
 
 

ผูอำนวยการทองถ่ิน 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ลำดวน 

สวนปฏิบัติการ 

- รองนายก คนที่ ............ 
- ฝายปองกันและรักษาความ

สงบเรียบรอย 
- กองชาง/สวนโยธา 
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตำบล 
- กำนัน 
- ผูใหญบานหมูที่............. 
- สมาชิกสภา เทศบาล/อบต. ... 
- อาสาสมัครตางๆ  เชน      

อปพร. /ตำรวจบาน /อสม. 
- ผูนำชุมชน 

 

                   ฯลฯ 
 

 
 
 
 
               

 
 
 

สวนสนับสนุน สวนอำนวยการ 

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

- สำนักปลัดเทศบาล/อบต. ...... 
- ผูใหญบานหมูที่............. 
- สมาชิกสภา เทศบาล/อบต. ... 
- อาสาสมัครตางๆ  เชน      

อปพร. /ตำรวจบาน /อสม. 
- ผูนำชุมชน 

 
ฯลฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 

- รองนายก คนที่ ............ 
- กองสวัสดิการและสังคม 
- สำนักการศึกษา 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
- กองคลงั 
- ผูใหญบานหมูที่............. 
- สมาชิกสภา เทศบาล/อบต. ..... 
- อาสาสมัครตางๆ  เชน อปพร. 

/ตำรวจบาน /อสม. 
- ผูนำชุมชน 

ฯลฯ 
 
 

- กองวิชาการและแผนงาน 
(เทศบาล) 

- สำนักปลัด อบต.  
(งานประชาสัมพันธ) 

  

ศูนยขอมูลประชาสมัพันธรวม 
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  ๔.๒ การประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย 
        เพื่อประโยชนในการจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นที่ใหยุติโดยเร็ว แผนการปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดใหผูอำนวยการจังหวัดเปนผูออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
ขนาดเล็ก (เขตพื้นที่ อปท.และอำเภอ)  และพื้นที่ประสบสาธารณภัยขนาดกลาง (เขตพื้นที่จังหวัด) ดังน้ัน   
เมื่อผูอำนวยการจังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติ ดังน้ี  
          (๑) ใหผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่น้ันในฐานะ
ผูอำนวยการทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติ
หนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตน และมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัด 
และผูอำนวยการอำเภอตามที่ไดรับมอบหมาย 
          (๒) ใหผูอำนวยการทองถ่ิน มีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาพนักงานและอาสาสมัครใหเปนไปตามพระราชบัญญติัปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
          (๓) เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใด ใหผูอำนวยการ
ทองถ่ินแหงพื้นที่น้ันเขาดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่โดยเร็วเปนลำดับแรก และแจงให
ผูอำนวยการอำเภอและผูอำนวยการจังหวัดทราบ ในกรณีที่ผูอำนวยการทองถ่ินมีความจำเปนตองไดรับความ
ชวยเหลือจากเจาหนาทีข่องรฐัหรอืหนวยงานของรฐัที่อยู   นอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่ของ
ตน ใหแจงผูอำนวยการอำเภอ หรือผูอำนวยการจังหวัด เพื่อสั่งการโดยเร็ว  
          (๔) ในกรณีที่พื้นที่ที่ เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยูในความรับผิดชอบของ
ผูอำนวยการทองถ่ินหลายคน ผูอำนวยการทองถ่ินคนหน่ึงคนใด จะใชอำนาจหรือปฏิบัติหนาที่เขาดำเนินการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางกอนแลวใหแจงผูอำนวยการทองถ่ินอื่นทราบโดยเร็ว 
          (๕) เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพืน้ที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่ใด 
ใหเปนหนาที่ของผูอำนวยการทองถ่ินซึ่งมีพื้นที่ติดตอหรือใกลเคียงกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่น้ัน  
ที่จะสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 
          (๖) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ใหความชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว 
และใหนำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนเผชิญเหตุ
ที่มีอยูมาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
          (๗) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่พิจารณาระเบียบงบประมาณและ
กฎหมายที่เกี่ยวของในการชวยเหลือผูประสบภัย มุงประโยชนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
เปนลำดับแรกๆ 
          (๘) หากเหตุการณสาธารณภัยน้ันเกินขีดความสามารถและศักยภาพของทองถ่ินน้ันๆ 
จะรับมือกับสาธารณภัยน้ันๆ ได และผูอำนวยการทองถ่ินไดรับการสนับสนุน ใหแจงผูอำนวยการอำเภอเพื่อสัง่การ
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในเขตพื้นที่อำเภอใหการสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
ประสบสาธารณภัย เพื่อปองกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยใหยุติโดยเร็ว 
      ทั้งน้ี แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ปรากฎตามภาคผนวก ฐ 

  ๔.๓ การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
     เมื่อมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแลว หากสาธารณภัยที่เกิดข้ึนน้ันเปน      
ภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แกไขเพิ่มเติม และมีความจำเปนตองใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาของผูประสบภัย แตมิไดมุงหมายที่จะชดใชความเสียหาย    
แกผูใด ใหเปนอำนาจของผูวาราชการจังหวัดรวมกับคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด 
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(ก.ช.ภ.จ.) ดำเนินการประกาศเขตใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑและวิธีการ     
ที่กระทรวงการคลังกำหนดตอไป โดยมี “คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอำเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)    
มีนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผูเปนหัวหนากิ่งอำเภอเปนประธาน มีผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
อำเภอหรือกิ่งอำเภอน้ันหน่ึงคนสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดข้ึนในอำเภอหรือ   กิ่งอำเภอที่รับผิดชอบ
และใหความชวยเหลือเสนอตอ “คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.) เพื่อ
ประกาศเขตการใหความชวยเหลือฯ ตอไป ทั้งน้ี องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูสำรวจความเสียหายจากภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดข้ึนในแตละพื้นที่ที่รับผิดชอบตามอำนาจหนาที่ที่กำหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เปนผูตรวจสอบ
และกลั่นกรองการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจากการสำรวจความเสียหายดังกลาวขางตน 

 ๔.๔ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
     4.๔.1  หลักการปฏิบัติ 
       (1)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให
เจาหนาที่เจาพนักงาน และอาสาสมัครตางๆ ที่มารวมปฏิบัติงานเขารายงานตัวที่ศูนยบัญชาการเหตุการณ
อำเภอในพื้นที่ที่เกิดภัย กอนรับมอบภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบ ไปปฏิบัติ 
       (2)  การเขาควบคุมสถานการณ คำนึงถึงหลักการ ดังนี้ 
        (2.1)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก เนนการคนหาผูรอดชีวิต การ
รักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ น้ำด่ืม อาหารปรุงสำเร็จ เสื้อผา ฯลฯ 
         (2.2)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง (1-2 วัน) เนนการคนหา
ผูรอดชีวิต และทรัพยสิน สืบหาญาติ จัดต้ังศูนยพักพิงช่ัวคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำด่ืม 
ยารักษาโรค เครื่องครัว 
        (2.๓)  การปฏิบั ติการระยะ ๔๘-๗๒ ชั่วโมง (๒-๓ วัน) เนนการคนหา
ผูรอดชีวิต การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะหเบื้องตน เงินชดเชย การคนหา
ทรัพยสินและขอมูลการใหความชวยเหลือ ฯลฯ 
          (2.4)  การปฏิบัติการคนหาหลังระยะ ๗๒ ชั่วโมงขึ้นไป (หลัง ๓ วัน 
ขึ้นไป) ใหพิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการคนหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเนนการชวยเหลือชีวิตคนกอน ตามดวย
ทรัพยสิน พรอมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานใหครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเน่ือง  ฯลฯ 
      ๔.๔.๒ การควบคุมสถานการณและการเผชิญเหตุ 
               อบต.ลำดวน ไดวางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดข้ึนอยางเปนระบบ โดย
กำหนดโครงสรางองคกร ขอมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการใชแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมเพื่อใหการจัดการในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 
  (๑) การรับแจงเหตุและการรายงาน 
     ใหผูรับผิดชอบจัดทำรายงานขอเท็จจริงที่ เกิดข้ึน ทั้งดานสถานการณ        
สาธารณภัย ดานการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ดานการใหความชวยเหลือ และดานอื่นๆ ที่จำเปน 
โดยคำนึงถึงความถูกตอง ชัดเจน รวดเร็ว โดยใหชุมชน/หมูบานสำรวจความเสียหายและความตองการเบื้องตน
ตามแบบรายงานเหตุดวนสาธารณภัย แลวรายงานตอกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ลำดวน 
  (๒) การประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดังตอไปน้ี 
           (๒.๑) นำขอมูลที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยที่เกิดข้ึน
     (๒.๒) กำหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางที่ดีที่สุดและมีความเสี่ยงนอยที่สุด 
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       (๒.๓) มีการคาดการณเพิ่มเติมในเรื่องปจจัยความเสี่ยงที่เพิ่มข้ึน การขอรับ
การสนับสนุนเพิ่มเติม 
       (๒.๔) การจัดการขอมูล ใหหัวหนาทีมเปนผูนำในการสอบถามสำรวจ
ขอมูลสถานที่ สิ่งที่เปนอันตรายตอนักกูภัย พรอมทั้งบันทึกวัน เวลา ช่ือที่อยูผูใหขอมูล และรายงานขอมูล           
ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ลำดวน ทราบ มีการบรรยายสรุปใหลูกทีมทราบ กำหนดพื้นที่อันตราย พื้นที่
ปฏิบัติการ พื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบตางๆ ไดแก แกส ไฟฟา ประปา เปนตน ซึ่งเปนอันตรายตอนักกูภัย 
   (๒.๕) การสั่งการ ผูสั่งการตองเปนคนเดียวที่สามารถช้ีแจงการปฏิบัติได 
การสั่งการตองชัดเจน ไมคลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหนาหนวยหรือผูควบคุมชุดปฏิบัติการตอง
รายงานตัว  ตอผูอยูในเหตุการณ และตอผูบัญชาการเหตุการณ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งกอนการปฏิบัติและภายหลัง
เสร็จสิ้นภารกิจ 
 (๒.๖) การรวบรวมขอมูล ไดแก ปญหาอุปสรรคขอขัดของ สาเหตุของการ
เกิดเหตุการณ ผลการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแกไขและนำขอเสนอแนะมาวิเคราะห 
          (๓)  การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
            แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ (Incident Command) 
             อบต.ลำดวน กำหนดโครงสรางองคกรปฏิบัติรับผิดชอบในการจัดการ      
สาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินในแบบโครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ลำดวน (การจัดการสาธารณภัย
ระดับ ๑) โดยมีผูอำนวยการทองถ่ินเปนผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ลำดวน มีอำนาจในการ
ควบคุม สั่งการ และบัญชาการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึนในพื้นที่ หากสาธารณภัยที่เกิดข้ึน
ในพื้นที่ อบต.ลำดวน ลุกลามขยายเปนวงกวาง ประชาชนไดรับผลกระทบจำนวนมาก และผูอำนวยการจังหวัด
ตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัยของอบต.ลำดวน เปนการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ ๒) 
ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน อบต.ลำดวน จะรับขอสั่งการจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดไปปฏิบัติ โดยไดกำหนดรูปแบบองคกรปฏิบัติในระดับพื้นที่ ตามตารางที่ ๔-๑  
 
ตารางท่ี ๔-๑  :  รูปแบบองคกรปฏิบติัในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพ้ืนท่ี 
 

ระดับการจัดการ 
สาธารณภัย 

องคกรรับผิดชอบ 
การจัดการสาธารณภัย 

ในภาวะปกติ 
 

องคกรรับผิดชอบ 
ในภาวะฉุกเฉิน 

(เมื่อเกิด 
หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) 

ผูบัญชาการ 
(ผูมีอำนาจ 

ตามกฎหมาย) 

ระดับ ๑ 
(อำเภอ/อบต.     เขา
ควบคุมสถานการณ) 

กองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่ 
 
กองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 
(กอปภ.อ.)  

- ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน 
  โดย กอปภ.อปท. จัดต้ัง 
 
 
 
 
 
- ศูนยบัญชาการเหตุการณอำเภอ    
  (ศบก.อ.) โดย กอปภ.อ. จัดต้ัง 

ผูอำนวยการ
ทองถ่ิน 

 
 
 
 
 

ผูอำนวยการ
อำเภอ 

  



คูมือปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ  อบต.ลำดวน   หนา ๓๐ 
 

     (๔) การคนหาและชวยชีวิต 
           - กำหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย หามไมใหผูที่ไมมีหนาที่และความรับผิดชอบ
เขาพื้นที่ประสบภัย 
           - สนธิกำลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใชหนวย 
กูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย พรอมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จำเปนในการกูชีพกูภัย 
           - กรณีมีสถานการณรุนแรง ควรจัดหาอุปกรณที่ใชเทคโนโลยีข้ันสูงมาใชในการกูภัย 

ตารางท่ี ๔-๑ :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ อบต.ลำดวน 

ลำดับท่ี การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

๑ จัดต้ังศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน (ตามขอ 4.1) สวนอำนวยการ  
๒ รับแจงเหตุและรายงานสถานการณ 

  จัดเตรียมเจาหนาที่ เพื่อรับแจงเหตุและรายงานสถานการณ ใหกอง
อำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ลำดวน และกองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอทราบเพื่อจะไดเสนอ    ผูวาราชการ
จังหวัด/ผูอำนวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 
และประกาศเขตพื้นที่การใหความชวยเหลือฯ ตอไป            จนกวา
สถานการณสิ้นสุด 

สวนอำนวยการ  

๓ ออกสำรวจพื้นที่และประเมินสถานการณ 
จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเขาสำรวจพื้นที่และประเมินสถานการณ เพื่อวางแผน
รับมอืกับสถานการณภัย 

สวนอำนวยการ  

๔ ประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน 
  วิเคราะหและประเมินสถานการณการเกิดสาธารณภัยเพื่อการตัดสินใจ
แกปญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พื้นที่และ
ประชาชนผูที่จะไดรับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของ
พื้นที่ในการรับภัย แนวโนมการเกิดภัยซ้ำข้ึนอีก ภัยที่ตามมา รวมถึงภัยที่มี
ความซับซอน เพื่อกำหนดแนวทางการตอบโตและการแจงเตือนภัย 

สวนอำนวยการ  

๕  บริหารจดัการขอมลูขาวสารในภาวะฉุกเฉินอยางถูกตอง ชัดเจน และเปนระบบ  สวนอำนวยการ  
๖  แจงเตือนประชาชน 

  (๑) ตรวจสอบขอมูลยืนยันความถูกตองของการเกิดสาธารณภัยจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของทุกแหลง กอนแจงเตือนผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด  
  (๒) ดำเนินการแจงเตือนภัยไปยังชุมชนพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ขางเคียง 
โดยสื่อ ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณเตือนภัยที่มีอยูของชุมชน เชน วิทยุ
ชุมชน หอกระจายขาว หอเตือนภัย โทรโขง เปนตน 
  (๓) ขอมูลการแจงเตือนภัยตองชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย    
บงบอกถึงอันตรายที่กำลังจะเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสิน วิธีการปฏิบัติของ 
 
ประชาชน รวมทั้งวิธีการแจงเหตุ โดยตองแจงเตือนจนกวาสถานการณภัย 

สวนอำนวยการ  
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ลำดับท่ี การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

จะสิ้นสุด 
  (๔) ในกรณี เกิดไฟฟาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัย          
ไมสามารถใชได ใหใชสัญลักษณการเตือนภัย เชน ธง นกหวีด หรือการเตือน
ภัยอื่นที่ไดมีการซักซอมความเขาใจกับประชาชนไวแลว เปนตน 

๗ อพยพผูประสบภัย  
กรณีเมื่อเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ และมีผูอยูอาศัยในพื้นที่น้ัน
จะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเทาที่จำเปนแกการปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย พรอมทั้งรายงานผูอำนวยการทองถ่ิน ผูอำนวยการอำเภอ 
ตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตาม ขอ ๔.๗ 

สวนปฏิบัติการ  

๘ กำหนดพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  
เปนพื้นที่ เตรียมปฏิบัติการจัดต้ังข้ึนเพื่อใชเปนสถานที่จัดเก็บและพักรอ
ช่ัวคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)   
ที่ไดมาและพรอมใช เพื่อรอการสั่งใชทรัพยากร  

สวนอำนวยการ  

๙ ระดมทรัพยากรเขาสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
  (๑) ระดมทรัพยากร ทั้งกำลังคน วัสดุอุปกณ เครื่องมือ เครื่องจักร มายังจุด
รวบรวมทรัพยากรเพื่อรอรับการมอบหมายภารกิจ ใหพรอมใชตลอด 24 
ช่ัวโมง เพื่อรอการสั่งใชเขาสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย 
  (๒) ระดมทรัพยากรเขาพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พรอมทั้ง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และ
พลังงาน เพื่อจัดการสาธารณภัย 

สวนสนับสนุน  

๑๐ กำหนดและแบงโซนพ้ืนท่ีในการสนับสนนุการเผชิญเหตุ  
ออกเปน  4  โซน ประกอบดวย      
      โซนที่ ๑ ประกอบดวย หมู  4,5 รับผิดชอบพื้นที ่
      โซนที่ ๒ ประกอบดวย หมู  6,7 รับผิดชอบพื้นที ่
      โซนที่ ๓ ประกอบดวย หมู  8,9 รับผิดชอบพื้นที ่
    โซนที่ ๔ ประกอบดวย หมู  10,11 รับผิดชอบพื้นที ่
หมายเหตุ : สามารถปรบัโซนพื้นที่ไดตามสถานการณและขนาดของพื้นที ่

สวนอำนวยการ  

๑๑ จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนท่ีเร็วเขาปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
  สั่งใหหนวยกูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย เพื่อควบคุม
สถานการณไมใหลุกลามขยายตัว 
 

สวนปฏิบัติการ  

 ใหเจาหนาที่ เจาพนักงาน และอาสาสมัครตางๆ ทีม่ารวมปฏิบัติงาน        
เขารายงานตัวที่ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ลำดวน กอนรับมอบภารกจิและ
พื้นที่รบัผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึงเครือ่งมอื อุปกรณในการเขาสนับสนุน
จัดการสาธารณภัย 
 

สวนปฏิบัติการ  



คูมือปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ  อบต.ลำดวน   หนา ๓๒ 
 

ลำดับท่ี การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

๑๒ การเผชญิเหตุ 
 (๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก ใหความสำคัญในการคนหา
ผูรอดชีวิตเปนลำดับแรก ตอดวยการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังน้ี 

 (๑.๑) กำหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย หามมิใหผูที่ไมมีหนาที่
และความรับผิดชอบที่เกี่ยวของเขาพื้นที่ประสบภัยโดยเด็ดขาด 

 (๑.๒) สนธิกำลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว 
ดังน้ี 

         (๑.๒.๑) สั่งการใหหนวยกูชีพกูภัยที่มีศักยภาพเขาปฏิบัติงาน  
ในพื้นที่ประสบภัย 

         (๑.๒.๒) สั่งการใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร  
ที่จำเปนในการกูชีพกูภัย เขาปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย 

         (๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตวเลี้ยงตามความจำเปนของ
สถานการณภัย 
                (๑.๒.๔) กรณีพื้นที่ใดเปนพื้นที่ วิกฤต ไมสามารถเขาพื้นที่      
โดยทางรถยนตหรือทางเรือได ใหประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร
จากหนวยงานทหารหรือตำรวจในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกลเคียงเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยอยางเรงดวน 
                (๑.๒.๕) จัดต้ังศูนยพักพิงช่ัวคราวแกผูประสบภัยที่บานเรือน
เสียหายอยางเรงดวนเปนลำดับแรก และจัดระเบียบศูนยพักพิงช่ัวคราว 
พรอมทั้งลงทะเบียนผูอพยพ 
                (๑.๒.๖) ระดมกำลังแพทยและพยาบาลจากโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพประจำตำบลใกลเคียง เขาชวยปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย 
                (๑.๒.๗) กรณีโครงสรางพื้นฐานไดรับความเสียหายให เรง
ซอมแซมเสนทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟา และประปา แลวแตกรณี   
ใหสามารถใชการไดหรือจัดทำระบบสำรองเพื่อใหชุดปฏิบัติการสามารถ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ได 
                (๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารที่ปรุงสำเร็จ น้ำด่ืม เครื่องยังชีพที่จำเปนใหแกประชาชนและเจาหนาที่
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยใหเพียงพอและทั่วถึง 
 
  (๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) ใหความสำคัญ
ในการคนหาผูรอดชีวิตและทรัพยสิน การสืบหาญาติ การจัดต้ังศูนยพักพิง
ช่ัวคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำด่ืม ยารักษาโรค 
เครื่องครัว ขอมูลสถานการณ มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
        (๒.๑) สำรวจความตองการของผูประสบภัยในเบื้องตน เพื่อกำหนด

สวนปฏิบัติการ  



คูมือปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ  อบต.ลำดวน   หนา ๓๓ 
 

ลำดับท่ี การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

มาตรการชวยเหลืออยางตอเน่ืองในชวงระหวางเกิดภัยและจัดทำบัญชี    
การชวยเหลือผูประสบภัย 
        (๒.๒) จัดเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ  
ที่จำเปนมายังพื้นที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสำรองใหเพียงพอ 
        (๒.๓) จัดสงปจจัยสี่ที่จำเปนตอการดำรงชีวิต เชน อาหาร น้ำด่ืม 
เครื่องนุงหม และยารักษาโรค เปนตน มายังศูนยพักพิงช่ัวคราว 
        (๒ .๔ ) ตรวจสอบ เสนทางคมนาคมที่ ได รับความเสียหายจาก           
สาธารณภัย พรอมทั้งติดปายเตือน หรือวางแผนปดกั้นชองทางจราจร       
ใหประชาชนผูใชเสนทางทราบ จัดเจาหนาที่ตำรวจหรืออาสาสมัครอำนวย
ความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย 
        (๒.๕) รักษาความสงบเรียบรอยและจัดการจราจรในพื้นที่ประสบภัย
และศูนยพักพิงช่ัวคราว 
        (๒.๖) ต้ังศูนยขอมูลผูประสบภัย เพื่อรวบรวมและเปนแหลงขอมูล   
ในการติดตอประสานงานใหประชาชนสามารถสอบถามขอมูลผูบาดเจ็บและ
เสียชีวิตได 
  (๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ใหความสำคัญ
กับการคนหาผูรอดชีวิตอยางตอเน่ืองจากปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ช่ัวโมง
แรก การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห
เบื้องตน อาหาร น้ำด่ืม ยารักษาโรค เงินชดเชย การคนหาทรัพยสิน และ
ขอมูลการใหความชวยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
        (๓.๑) กรณีมีผูเสียชีวิตจำนวนมากใหจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ 
เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตูแชศพ) พรอมทั้งใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตรวจชันสูตรเบื้องตน บันทึกขอมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียม
ขอมูลทั้งหมดเพื่อการตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล 
        (๓.๒) การจัดหนวยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่และใหบริการ
ทางการแพทย 
        (๓.๓)  การประเมินสถานการณภัยอยางใกลชิด ตลอดจนประสาน 
การชวยเหลือ รับเรื่องราวรองทุกข ประสานรับขอมูลความเสียหายเบื้องตน 
ความตองการเบื้องตน 
 
 
  (๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ชั่วโมง (๓ วัน) ขึ้นไป ใหพิจารณาสนับสนุน
การปฏิบัติการคนหาระยะ ๒๔ ช่ัวโมงแรก (๑ วัน) เปนลำดับแรกกอน    
การปฏิบัติการคนหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ช่ัวโมง (๑ – ๒ วัน) และการปฏิบัติการ
คนหาระยะ ๔๘ – ๗๒ ช่ัวโมง (๒ – ๓ วัน) ตามลำดับ โดยเนนการชวยเหลือ
ชีวิตคนกอน ตามดวยทรัพยสิน พรอมทั้ งสนับสนุนการปฏิบั ติงานให



คูมือปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ  อบต.ลำดวน   หนา ๓๔ 
 

ลำดับท่ี การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเน่ือง 

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

สวนปฏิบัติการ  

๑๔ การจัดต้ังและบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว (กรณีที่มีการอพยพ)  
รายละเอียดตามขอ 4.๑๐  

สวนสนับสนุน  

๑๕ สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
  สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยและจัดสงปจจัยสี่ที่จำเปนตอการดำรงชีวิต 
เชน อาหาร น้ำด่ืม และเครื่องนุงหม เปนตน ไปยังพื้นที่ประสบภัย 

สวนสนับสนุน  

๑๖ การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือในชวงขณะเกิดภัย 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่สำรวจและจัดทำขอมูลความตองการของ
ผูประสบภัยในเบื้องตน และรายงานใหอำเภอเพื่อประกอบการรองขอการ
สนับสนุน และนำไปกำหนดเปนมาตรการและแนวทางในการชวยเหลือ เชน 
ความชวยเหลือ ดานอาหาร น้ำด่ืม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการ
กำจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน  

สวนอำนวยการ  

๑๗ จัดต้ังศูนยประสานขอมูลรวม (Joint Information Center : JIC)  
ณ พื้นที่ที่เกิดเหตุ ซึ่งอยูภายใตการกำกับ ดูแล ของศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 
เพื่อทำหนาที่ประสานขอมูลขาวสารสาธารณะที่เกี่ยวของกับการดำเนิน
กิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเปนศูนยที่อยูใกลชิดกับเหตุการณ สามารถ
เขาถึงขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอ
สำหรับสื่อขาวสารทุกประเภทที่ไดรับการกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพื่อ
กระจายขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน และตอเน่ือง 
โดยใหเจาหนาที่ขอมูลขาวสารสาธารณะเขามาอยูรวมกันใน  ศูนยประสาน
ขอมูลรวม 

ศนูยขอมูล
ประชาสัมพันธ

รวม 

 

๑๘ -  กรณีมีผูเสียชีวิตจำนวนมาก จัดใหมีการพิสูจนเอกลักษณบุคคลใหเปนไปตาม
อำนาจหนาที่การปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแหงชาติ และหรือ ตามบันทึก
ขอตกลงระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 
- กำหนดใหมีสถานที่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตูแชศพ) และการ
เคลื่อนยายศพ หรือนำศพไปตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคลตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยงของอยางเปนระบบ 

สวนปฏิบัติการ  

๑๙ เมื่อสาธารณภัยที่เกิดข้ึนในพื้นที่ ยุติแลว ใหผูอำนวยการทองถ่ินรายงาน
สถานการณสาธารณภัยใหผูอำนวยการอำเภอทราบ และเมื่อมีการประกาศ
หรือยืนยันสถานการณสาธารณภัยในพื้นที่ยุติลงแลว ใหดำเนินการอพยพ
ประชาชนกลับที่ต้ังอยางปลอดภัย 

สวนอำนวยการ  

๒๐ อพยพกลับ กรณีสถานการณสาธารณภัยยุติ สวนปฏิบัติการ  



คูมือปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ  อบต.ลำดวน   หนา ๓๕ 
 

ลำดับท่ี การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

  เมื่อไดรับแจงขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนำ
ชุมชนหรือกลุมผูนำอพยพรีบแจงผูอพยพเพื่อเตรยีมความพรอมในการอพยพ
กลับไปสูที่อยูอาศัยตอไป โดยจัดระเบียบและลำดับกอนหลังการอพยพกลับ 
พรอมทั้งประสานงานกับเจาหนาที่ที่ดำเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

๒๑ หากสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซ้ำซอน เกินขีดความสามารถของ อปท. ใหรองขอขอรับการสนับสนุนจาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียงหรืออำเภอ 
  ใหประสานขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทา    
สาธารณภัย (อบต.ลำดวน ขางเคียง) และกองอำนวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยอำเภอเพื่อดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
 

สวนอำนวยการ  

    
    ๔.๕ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 
       การเตรียมความพรอมดานระบบและเครื่องมือสื่อสาร อบต.ลำดวน มอบหมายใหสำนัก
ปลัดเปนผูกำกับดูแลและใชงานความถ่ีวิทยุ  เพื่อใชเปนความถ่ีวิทยุกลางสำหรับติดตอประสานงานระหวาง
หนวยงานของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สำหรับการประสานงาน  ดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตลอดจนกิจการอื่นๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไมปกติ โดยกำหนดใหหัวหนาสำนักปลัดเปนผู
ควบคุมดูแลการใชงานภายใน อบต.ลำดวน 
       ๔.๕.๑ การปฏิบัติงานดานการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
           (๑) จัดต้ังศูนยสื่อสารและจัดใหมีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และ
ระบบสื่อสารอื่นๆ ที่จำเปนใหใชงานไดตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ใหสามารถเช่ือมโยงระบบสื่อสารดังกลาวกับหนวยงานอื่น
ไดตามปกติโดยเร็วอยางทั่วถึงทุกพื้นที่ 
     
    ๔.๖ การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน 
       เปนระบบและกระบวนการกระจายขอมูลขาวสารที่เกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน 
ใหสวนราชการและประชาชนไดรับรูและเขาใจสถานการณ โดยผานชองทางการสื่อสารที่กำหนดไว เชน 
โทรทัศน วิทยุ หอกระจายขาว ฯลฯ และวิธีอื่นๆ เพื่อใหประชาชนรับทราบ เขาใจในสถานการณที่ถูกตองและลด
ความต่ืนตระหนก โดยมอบใหฝายประชาสัมพันธของ อบต.ลำดวน เปนหนวยงานหลัก ดำเนินการ ดังน้ี 
       ๔.๖.๑ จัดต้ังศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม (Join Information Center : JIC) ณ พื้นที่ที่เกิดเหตุ 
ซึ่งอยูภายใตการกำกับ ดูแล ของศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม เพื่อทำหนาที่ประสานขอมูลขาวสารสาธารณะ   
ที่เกี่ยวของกับการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเปนศูนยที่อยูใกลชิดกับเหตุการณ สามารถเขาถึง
ขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสำหรับสื่อขาวสารทุกประเภทที่ไดรับ 
การกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพื่อกระจายขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน และตอเน่ือง 
โดยใหเจาหนาที่ขอมูลขาวสารสาธารณะควรตองเขามาอยูรวมกันในศูนยประสานขอมูลรวม 
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       ๔.๖.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกตองของขอมูลการเกิดภัยจากกำนัน ผูใหญบาน ผูนำ
ชุมชน อาสาสมัครแจงเตือนภัย กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป รวมทั้ง
หนวยงานที่เกี่ยวของกอนแจงเตือนภัยผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด 
       ๔.๖.๓ ดำเนินการแจงเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพื้นที่ที่ประสบภัยและพื้นที่ขางเคียง 
โดยสื่อ ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณการเตือนภัยที่มีอยูของชุมชน เชน วิทยุชุมชน หอกระจายขาว หอเตือนภัย 
โทรโขง เปนตน 
       ๔.๖.๔ ขอมูลการแจงเตือนภัยน้ันตองชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย เปนขอมูล
ที่บอกถึงอันตรายที่กำลังเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสิน อันไดแก ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีความเสียหาย
ตามพื้นที่การปกครอง ชวงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงย่ิงข้ึนหรือไม และประชาชนตองปฏิบัติอยางไร หรือตอง
มีการอพยพหรือไม รวมทั้งวิธีการแจงเหตุ หมายเลขโทรศัพท และการสื่อสารอื่นๆ โดยแจงเตือนภัยจนกวา
สถานการณภัยจะสิ้นสุด 
       ๔.๖.๕ จัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการใหขอมูลเทาที่จำเปนเกี่ยวกับการดำเนินการ
ของศูนยบัญชาการเหตุการณแกสื่อมวลชน และประชาชน รวมทั้งรับฟงขอคิดเห็น ขอมูล ขอเรียกรองของ
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณภัยหรือจากการปฏิบัติของเจาหนาที่ 
       ๔.๖.๖ กรณีที่มีขาวเชิงลบ ใหฝายประชาสัมพันธ อบต.ลำดวน แจงขอมูลขาวสาร และ
ช้ีแจงขอเท็จจริงใหสาธารณชนทราบ 

       ๔.๖.๗ ในกรณีเกิดไฟฟาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไมสามารถใชได   
ใหใชสัญลักษณการเตือนภัย เชน ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอื่นที่ไดมีการซักซอมความเขาใจกับประชาชนไวแลว
   ๔.๗ การอพยพ 
       เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นที่ใด และการอาศัยอยูในเขตพื้นที่น้ัน   
จะเปนอันตราย ใหผูมีอำนาจตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐    
(ผูบัญชาการ ผูอำนวยการ และเจาพนักงานซึ่งไดรับมอบหมาย) มีอำนาจสั่งอพยพผูซึ่งอยูในพื้นที่น้ันออกไปจาก
พื้นที่อยางเปนระเบียบ ทั้งน้ี ใหดำเนินการอพยพไมต่ำกวา ๑๒  ช่ัวโมงกอนเกิดสาธารณภัย และจัดใหมีกอง
กำลังเจาหนาที่เขารักษาความสงบเรียบรอย เพื่อปองกันทรัพยสินของประชาชน ใหผูนำชุมชนและหนวยงาน
ปฏิบัติตามข้ันตอน ดังน้ี 
       ๔.๗.๑ การตัดสินใจอพยพ 
           (๑) การตัดสินใจอพยพในเขต อบต.ลำดวน กำหนดใหนายกเทศมนตรี/  นายก 
อบต. อบต.ลำดวน ในฐานะผูอำนวยการทองถ่ิน หรือผูไดรับมอบหมายเปนผูตัดสินใจและควบคุมการอพยพ
ประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย โดยมีปลัดเทศบาล อบต.ลำดวน/ปลัดเมืองพัทยา ในฐานะผูชวยผูอำนวยการ
ทองถ่ิน เปนผูชวย 
           (๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพื้นที่หมูบาน กำหนดใหผูใหญบานแตละหมูบาน
เปนผูตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย โดยมีผูชวยผูใหญบานและสมาชิกสภา 
อบต.ลำดวน เปนผูชวย ทุกข้ันตอนการปฏิบั ติตองประสานการปฏิบั ติและรายงานสถานการณ ไปยัง
นายกเทศมนตรี/นายก อบต. อบต.ลำดวน ในฐานะผูอำนวยการทองถ่ิน เบอรโทรศัพท..................................... 
       ๔.๗.๒ เมื่อไดรับขอมูลขาวสารแจงเตือน ประชาชนตองเตรียมตัวไวใหพรอมสำหรับ  
การอพยพ โดยจัดเตรียมกระเปาที่มีของมีคา เงินสด เอกสารสำคัญ ของใชจำเปนสวนตัว ยารักษาโรค อาหาร 
น้ำด่ืม เทาที่จำเปน รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวใหอยูในความสงบ กอนออกจากบานเรือนตองปด
บานเรือนใหมิดชิดที่สุดเทาที่จะทำได และเดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจำชุมชนโดยเร็ว 
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       ๔.๗.๓ หนวยอพยพ ตองศึกษาเสนทางที่จะเขาสูพื้นที่เปาหมาย และตรวจสอบสภาพ
ของยานพาหนะสำหรับการอพยพใหพรอมปฏิบัติหนาที่อยูตลอดเวลา รวมทั้งติดตอประสานงานกับผูนำชุมชน
หรือผูนำหมูบานทุกระยะ ประชาสัมพันธใหคำแนะนำในข้ันตอนการอพยพตอผูอพยพ พรอมทั้งจัดระเบียบและ
จัดแบงประเภทของบุคคลตามลำดับความเรงดวน เชน ผูปวยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี 
ตามลำดับ ซึ่งเปนกลุมเปราะบาง และดำเนินการปฏิบัติตามข้ันตอนการอพยพที่กำหนดไว 
       ๔.๗.๔ จัดระเบียบสถานที่อพยพและการอำนวยความปลอดภัย ดังน้ี 
           (๑) ทำความสะอาดสถานที่ปลอดภัย 
           (๒) จัดระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน เชน ไฟฟา น้ำประปา เปนตน 
           (๓) จัดใหมีการลงทะเบียนผูอพยพ เพื่อตรวจสอบจำนวนผูอพยพที่ยังติดคาง  
อยูภายในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยมีการจัดทำแบบฟอรมลงทะเบียนไวลวงหนา 
           (๔) จัดพื้นที่อพยพใหเปนสัดสวนแตละครอบครัว หรือแตละชุมชน 
           (๕) จัดระเบียบเวรยามรักษาความปลอดภัย โดยอาจขอกำลังจากผูอพยพ 
        ๔.๗.๕ จัดเจาหนาที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบานเรือนของผูอพยพ และควร
ประสานเจาหนาที่ตำรวจในทองที่เพื่อจัดสงกำลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบานเรือนผูอพยพ
เปนระยะ แตถาสถานการณลอแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหนาที่โดยเด็ดขาด แตถาสามารถออกปฏิบัติ
ภารกิจไดภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแลวควรนำขอมูลกลับมารายงานใหผูอพยพทราบโดยทันที เพื่อปองกันมิให    
ผูอพยพเกิดความกังวลตอความปลอดภัยในทรัพยสินของตน 
         ๔.๗.๖ จัดใหมีการอำนวยความสะดวกแกผูอพยพ ใหหนวยงานอพยพอำนวย      
ความสะดวกดานปจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ชวยเหลือผูบาดเจ็บ บริการอาหารและน้ำด่ืม การดูแลรักษาความสะอาด
ใหถูกสุขลักษณะ จัดเปนสัดสวนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน จัดระบบการรับของบริจาค
อยางทั่วถึงและเปนธรรม 
    ๔.๗.๗ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเน่ือง
จากสื่อทุกชองทางรวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ และนำขอมูลขาวสารดังกลาวแจงใหผูอพยพทราบทุกระยะ 
เพื่อใหผูอพยพคลายความวิตกกังวล 

      ๔.๘ แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA) 
         กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ลำดวน จะประเมินความเสียหาย
และความตองการความชวยเหลือภายในพื้นที่ประสบภัย โดยวิเคราะหผลกระทบจากความเสียหาย     ที่เกิดข้ึน
จากสาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังน้ี 
         ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระทำทันทีภายหลังมี
เหตุการณสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยมากภายในสัปดาหแรกของการเกิดภัย เปนการประเมินแบบคราวๆ          
เพื่อรวบรวมขอมูลความตองการ สิ่ งที่ควรปฏิบั ติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรที่จำเปนทุกๆ ดาน               
ทั้งผูประสบภัย โครงสรางพื้นฐาน สิ่งแวดลอม ลำดับความสำคัญกอน – กลัง การใหความชวยเหลือเบื้องตน 
เพื่อใหทันตอความตองการในภาวะฉุกเฉิน 
         ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะดำเนินการทันที   
เมื่อภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออยางนอยภายใน ๒ สัปดาห หลังจากเกิดสาธารณภัย ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับการเขาถึง
พื้นที่ประสบภัย เปนการระบุมูลคาความเสียหายทางกายภาพ โครงสรางทางสังคม ประมาณการดานการเงิน
และวัสดุอุปกรณ ที่จะตองใชในการใหความชวยเหลือและความตอเน่ือง ทั้งน้ี จำเปนจะตองใชผูเช่ียวชาญ      
ในแตละสาขาดำเนินการประเมินความเสียหายและความตองการในแตละดาน 
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    เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความตองการความชวยเหลือแลว ใหนำขอมูล    
ที่ไดมาทำการวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเองและจัดทำ
รายงานสรุปเสนอผูอำนวยการทองถ่ินเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดความเสมอภาคและทั่วถึง  
รวมถึงการขอรับความตองการความชวยเหลือเพิ่มเติมจากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร 
น้ำด่ืม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล ความชวยเหลือดานสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณยังชีพ เปนตน 
    ทั้งน้ี ตัวอยางแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ด (ตัวอยาง) แบบประเมินภัยพิบัติข้ันตน 
ระยะที่ ๑   (Initial Disaster Assessment Form) 

   ๔.๙ การรับ-จายสิ่งของบริจาค 
         หากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ลำดวน พิจารณาเห็นวา     
มีความจำเปนตองจัดใหมีการรับบริจาคเงินหรือทรัพยสิน เพื่อชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยใหดำเนินการ    
ตามระเบียบที่เกี่ยวของ ดังตอไปน้ี 
        (๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือ         
ผูประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม 
        (๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
        (๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
        (๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาดวยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช       
ของศูนยรับบริจาคเพื่อการสงเคราะหผูเดือดรอน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
       โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จายสิ่งของบริจาค ดังน้ี 
       ๔.๙.๑ จัดต้ังศูนยรับบริจาคเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย และกำหนดสถานที่เก็บรักษา
สิ่งของบริจาค 
       ๔.๙.๒  อบต.ลำดวน หารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการกำหนดระเบียบ     การ
เก็บรักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธีแจกจายเงินและสิ่งของ
บริจาค เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพและเกิดประโยชนแกผูประสบสาธารณภัยอยางเสมอภาค 
       ๔.๙.๓ จัดทำบัญชีการรับ-จาย สิ่งของบริจาคไวเปนหลักฐาน เพื่อควบคุมระบบขอมูล  
ในการบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
       กรณีที่บุคคล หนวยงาน หรือองคกรใดจัดต้ังศูนยรับบริจาคเพื่อชวยเหลือผูประสบ     
สาธารณภัย โดยที่บุคคล หนวยงาน หรือองคกรน้ันไมไดรับมอบภารกิจใดๆ จากกองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อบต.ลำดวน ใหรับผิดชอบคาใชจายในการขนยายและสงมอบสิ่งของบริจาคเอง 

    ๔.๑๐ การบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว 
    การชวยเหลือผูประสบภัยที่อาศัยในศูนยพักพิงช่ัวคราวในระยะตน และระยะกลาง   
ใหไดผลดี จำเปนตองคำนึงถึงสิ่งสำคัญ ไดแก 
    (๑) การดูแลดานความปลอดภัย 
    (๒) การจัดการดานสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเปนอยู ใหมีความสะดวก 
    (๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมปองกันโรคใหเปนไปอยางทั่วถึง 
    (๔) การมกีิจกรรมฟนฟสูุขภาพจิตรวมกันเพื่อทำใหมีสุขภาพจิตที่ดี 
    (๕) การรวมกลุมเปนแหลงเดียวกันเพื่อติดตอขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 
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      ขอพิจารณาในการเลือกสถานท่ีต้ังของศูนยพักพิงชั่วคราว มีปจจยัในการพจิารณา ดังน้ี 

ตารางท่ี ๔-๓ : ขอพิจารณาในการเลือกสถานท่ีต้ังของศนูยพักพิงชั่วคราว 

ประเด็น ขอพิจารณาสำหรับทำเลท่ีต้ัง 
ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะน้ัน ไมวาจะเปนความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 

- ปลอดจากความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนตอผูอาศัยในศูนยอพยพช่ัวคราว 
การเขาถึง - งายตอการเขาถึงเพื่อใหความชวยเหลือในชวงวิกฤต 

- คำนึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เชน รถอาจจะเขาไปไมไดในหนาฝน) 
สิ่งแวดลอม - พิจารณาถึงภัยจากการปนเปอนสารพิษทั้งจากภายในและนอกพื้นที ่

 
สาธารณูปโภค - ความเปนไปไดในการใชโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐที่มีอยูเดิม ทั้งการประปา  

  สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 
- ระบบไฟฟาเปนสิ่งสำคัญทีสุ่ด เน่ืองจากระบบน้ำและสุขาภิบาล ยังสามารถ 
  หาทางเลอืกอื่นที่ไมพึงพาโครงสรางพื้นฐานของเมืองได 

ปจจัยดึงดูด - ในบรบิทของเมือง อาจเกิดปจจัยดึงดูดใหมีการยายเขาศูนยพักพิงช่ัวคราว            
  โดยไมจำเปน 
 

อาชีพ - การเขาถึงตลาดในทองถ่ิน 
- การเขาถึงที่ทำงาน 
- ทางเลือกและการเขาถึงระบบขนสง 
 

ประเด็น ขอพิจารณาสำหรับทำเลท่ีต้ัง 
สวัสดิการข้ันพื้นฐาน - ตองมีการบริการดานการศึกษาและสุขอนามัย 

- มีการสำรวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการทั่วไปในพืน้ที่ 
เอกลักษณทางวัฒนธรรม - ผูอาศัยในศูนยอพยพช่ัวคราวมีสทิธิที่จะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม 

  และศาสนาในศูนยพักพิงช่ัวคราว 
- ตรวจสอบทัศนคติขององคกรปกครองทองถ่ินและชุมชนโดยรอบ ตอกลุมผูอยู 
  อาศัยในศูนยพักพิงช่ัวคราว 

      
  ใหสำนักงานปลัดเปนหนวยรับผิดชอบหลกัในการบรหิารศูนยพักพิงช่ัวคราว และประสานงานที่
เกี่ยวของในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งประสานงาน
กับกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัดเพื่อประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนย
พักพิงช่ัวคราว 
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แผนภาพท่ี ๔-๔ : โครงสรางศูนยพักพิงชั่วคราว อบต.ลำดวน 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหนา/ผูจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว 
(กำนัน / ผูใหญบาน / ประธานชุมชน) 

ฝายอำนวยการรวม 
(หัวหนาฝายแตละฝาย เชน ประสานงาน / 
ประชาสัมพันธ / รักษาความสงบเรียบรอย) 

ฝายปฏิบัติการ 
(หัวหนาฝายแตละฝาย เชน บรรเทาทุกข 
/ ฟนฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย) 

บทบาทหนาท่ี 
๑. อำนวยการและบริหารจัดการตางๆ เชน 
จัดทำบัญชีรายช่ือผูประสบภัยของชุมชน
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกศูนย  
พักพิงช่ัวคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจายอาหาร ระบบสุขาภิบาลและ
สุขภาพอนามัย เปนตน 
๒. การจัดการพื้นที่ของศูนยพักพิงช่ัวคราว
ของชุมชนใหเปนระเบียบและเปนระบบ 
๓. การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องใชที่
จำเปนแกการดำรงชีวิตขณะที่อาศัยอยูใน
ศูนยพักพิงช่ัวคราว 
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบรอย 
๕. การจัดพาหนะในการขนสง เชน ส่ิงของ 
ผู ป ว ย ใน ก ร ณี มี ผู เ จ็ บ ป ว ย ต อ ง ไป ส ง
โรงพยาบาล เปนตน 
๖. ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ /  
ผูที่เก่ียวของ 

บทบาทหนาท่ี 
๑. บรรเทาทุกขเบื้องตนดานปจจัยส่ี คือ 
ที่อยูอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม และยา
รักษาโรค 
๒. ชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยใหแก 
ผูประสบภัยในชุมชน/หมูบาน 
๓. ทำหนาที่ประสานกับผูประสบภัย    
ในกรณีที่ ผู ป ระสบภัยต องการความ
ชวยเหลือ 
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  ๔.๑๑ การยกเลิกสถานการณสาธารณภัย 
       (๑) ใหติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเน่ือง 
พรอมทั้งตรวจสอบขอมูลจากทุกแหลงจนแนใจ และมีการยืนยันความชัดเจนวาสถานการณคลี่คลายกลับสู  
ภาวะปกติแลว ใหผูอำนวยการทองถ่ินรายงานขอมูลใหผูอำนวยการอำเภอทราบ เพื่อประกาศยุติสถานการณ  
สาธารณภัยในพื้นที่ 
       (๒) เมื่อไดรับการยืนยันอยางชัดเจนจากผูอำนวยการทองถ่ิน ผูอำนวยการอำเภอ 
ตามลำดับ หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหประกาศยุติสถานการณวาสาธารณภัยไดสิ้นสุดลงแลว ใหแจงขอมูล
ดังกลาวใหผูอพยพทราบเพื่อเตรียมพรอมในการอพยพกลับสูที่ต้ังตอไป 
       (๓) เมื่อยกเลิกหรือปดศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินของ อบต.ลำดวน ใหสงมอบภารกิจที่ตอง
ดำเนินการตอใหหนวยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจของหนวยงานน้ันตอไป เพื่อความตอเน่ืองในการปฏิบัติงาน 
    ๔.๑๒ การอพยพกลับ 
         เมื่อประชาชนไดรับแจงขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนำ
ชุมชนหรือผูนำกลุมอพยพรีบแจงผูอพยพเพื่อเตรียมความพรอมสำหรับการอพยพกลับและรอรับการแจง       
จุดอพยพกลับ โดยการจัดระเบียบและลำดับกอนหลังของการอพยพกลับอยางเปนระบบไปสูพื้นที่อยูอาศัยเดิม              
พรอมทั้งประสานงานกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

    ๔.๑๓ การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
         ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ลำดวน แบงประเภทของสวนราชการและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่จะอพยพมาอยูในพื้นที่ปลอดภัยตามลำดับและความจำเปนเรงดวน พรอมทั้งกำหนดพื้นที่
รองรับการอพยพสวนราชการ ครอบครัวสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวลวงหนา โดยการ
ดำเนินการอพยพใหเปนไปตามแผนอพยพสวนราชการ เพื่อใหสามารถบริการประชาชนไดตามปกติ                                                                                                                                                                                                                                                                             

    ๔.๑๔ การรองขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียง 
         ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีมาตรา     
ที่เกี่ยวของกับการขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น ดังน้ี 
         มาตรา ๒๑ เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตขององคกรปกครอง       
สวนทองถ่ินแหงพื้นที่ใด ใหผูอำนวยการทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่ น้ันมีหนาที่             
เขาดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจงใหผูอำนวยการอำเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่น้ัน
และผูอำนวยการจังหวัดทราบทันที 
         ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหน่ึง ใหผูอำนวยการทองถ่ินมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 
         (๔) ขอความชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในการปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย 
         มาตรา ๒๓ ระบุวา เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
แหงพื้นที่ใดใหเปนหนาที่ของผูอำนวยการทองถ่ินซึ่งมีพื้นที่ติดตอหรือใกลเคียงกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แหงพื้นที่น้ันที่จะสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 

    ๔.๑๕ การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เปนระดับ ๒ 
         หากสถานการณสาธารณภัยในพื้นที่มีความรุนแรงและลุกลามตอเน่ืองยากตอ       
การรับมือใหผูอำนวยการทองถ่ินแจงกองอำนวยการปองและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (กอปภ.อ.) และ      
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) เพื่อรองขอใหยกระดับการจัดการสาธารณภัย
เปนระดับ ๒ โดยใชเกณฑหรือเงื่อนไขดังตอไปน้ีประกอบการพิจารณา 
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         ๔.๑๕.๑ พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบและความเสียหาย 
         ๔.๑๕.๒ จำนวนผูที่ไดรับบาดเจบ็และเสียชีวิต หรือผูทีไ่ดรับผลกระทบ 
         ๔.๑๕.๓ สถานการณของภัยมีความรุนแรง หรืออาจมีสถานการณแทรกซอน มีการ
ขยายตัวของภัยออกไป 
         ๔.๑๕.๔ ขีดความสามารถในการปฏิบั ติงาน เชน กำลังคน เครื่องมือ อุปกรณ
ยานพาหนะ และอุปกรณพิเศษตางๆ 
         ๔.๑๕.๕ ดุลยพินิจการประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยของผูอำนวยการทองถ่ิน 

         ทั้ ง น้ี  ให ใช เกณฑ เงื่อนไขทางด านพื้นที่ /ป ระชากร/ความซับซอน/ศักยภาพ           
ดานทรัพยากร และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผูอำนวยการอยางใดอยางหน่ึง หรือหลายอยางประกอบกัน
เปนเกณฑในการยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เปนระดับ ๒ 
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บทท่ี ๕ 
การปฏิบตัิหลังเกิดภัย 

 
  การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟนฟู) เปนการดำเนินการภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย

บรรเทาลง หรือไดผานพนไปแลว เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีวิต และสภาวะวิถี        
ความเปนอยูของชุมชนที่ประสบสาธารณภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม  
(Build Back Better and Safer) เปนไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและ
ปลอดภัยกวาเดิม (แผนภาพที่ ๕-๑) โดยการนำเอาปจจัยตางๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขามาชวย
ในการฟนฟู ซึ่งหมายรวมถึงการซอมสราง (Reconstruction) และการฟนสภาพ (Rehabilitation)          
โดยมีหลักการสำคัญของการฟนฟู ไดแก 

  การชวยเหลือผูประสบภัยใหสามารถชวยเหลือตนเองได เพื่อใหการดำรงชีวิตกลับเขาสู
ภาวะปกติ โดยไมจำเปนตองพึ่งพิงความชวยเหลือจากภายนอกแตเพียงอยางเดียว 

  ผูประสบภัยตองมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ     
มีสวนรวมในข้ันตอนตางๆ ที่จะดำเนินการ 

  พิจารณาความเสี่ยงตอภัยในการฟนคืนสภาพและการสรางใหมเสมอ เพื่อไมให
งบประมาณตองสูญเสียไปโดยเปลาประโยชนจากการเกิดสาธารณภัยครั้งตอไป 

 

สร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 
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แผนภาพท่ี ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 
   ในอดีตที่ผานมา ไดกำหนดยุทธศาสตรการบริหารจัดการสาธารณภัยที่สามารถตอบสนองตอ
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย การปองกันและลดผลกระทบ การเตรียม
ความพรอม การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน (การเผชิญเหตุ) และจัดการหลังเกิดภัย (การฟนฟู )              
ซึ่งสถานการณสาธารณภัยในปจจุบันนับวันจะทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน ดังน้ันจึงไดมีการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตรในการจัดการสาธารณภัย โดยจากการจัดการสาธารณภัย (Disaster Management : DM) มาเปน
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM) ใหความสำคัญกับการปองกัน
และลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม ซึ่งเปนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) 
เพิ่มมากข้ึน เพื่อสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ การลงทุนในเรื่องลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยนอกจากจะชวยลดปจจัยเสี่ยงและลดโอกาสของสังคมในการเผชิญเหตุการณสาธารณภัยแลว 
ยังจะสงผลที่ดีตอการพัฒนาในดานตางๆ ใหมีความตอเน่ืองอีกดวย เนนการฟนฟูที่ดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม
เพื่อใหเกิดความย่ังยืนตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม          
ตามแผนภาพที่ ๕-๑ 

 ๕.๑ การสำรวจความตองการของผูประสบภัยและความเสียหายเบื้องตน 
             กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ลำดวน สำรวจความตองการของ
ผูประสบภัยและความเสียหายเบื้องตนภายในพื้นที่ประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดยวิเคราะหผลกระทบจาก
ความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสาธารณภัยเพื่อประเมินและวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโต
สถานการณฉุกเฉินดวยตนเอง ความตองการความชวยเหลือเพิ่มเติมจากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือ
ดานอาหาร น้ำด่ืม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน รวมทั้งจัดทำฐานขอมูล      
การสำรวจความเสียหาย เพื่อเปนขอมูลในการฟนฟูและกำหนดกรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังน้ี 
         ๕.๑.๑ ชุมชน/หมูบาน สำรวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณ  
ประโยชนตางๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทำฐานขอมูลการสำรวจความเสียหาย เพื่อเปนขอมูลในการ
ฟนฟูและกำหนดกรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
         ๕.๑.๒ อบต.ลำดวน สำรวจประเมินความจำเปนในการฟนฟูภายหลังการเกดิ        สา
ธารณภัย ดังน้ี 
         (๑) ขอมูลพื้นฐานดานชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
         (๒) ขอมูลดานความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน      
การชวยเหลือจากภายนอก 
         (๓) ขอมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความออนแอ 
หรือความลอแหลมตอสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 
         ๕.๑.๓ สำรวจและประเมินความจำเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัย    
ควรสำรวจขอมูลดังตอไปน้ี 
         (๑) ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย เชน ดานอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช ที่พักพิง 
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 
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         ๕.๑.๔ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ลำดวน จัดต้ังคณะทำงาน
ประสานกับชุมชน/หมูบาน ใหตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การใหความชวยเหลือ และความตองการ
เบื้องตนของผูประสบภัยโดยเร็ว 
         ๕.๑.๕ ดำเนินการฟนฟูโครงสรางพื้นฐานที่เสียหายในเบื้องตน โดยงบประมาณที่อยูใน
ความรับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถใหขอรบัการสนับสนุนจากงบกลางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
           ๕.๑ .๖ รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟ นฟู ไป ยัง             
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนในการฟนฟู 
ซอมแซม และบูรณะโครงสรางพื้นฐานที่ไดรับความเสียหาย (คณะกรรมการใหความชวยเหลอืผูประสบภัยพิบัติ
อำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 
      การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ จะตองมีความเช่ือมโยงกับ
การตอบสนองความตองการของผูที่ไดรับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคำนึงถึงปจจัยดานตางๆ เชน อายุ 
เพศ เช้ือชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ และผูพิการ เพื่อประกอบการพิจารณา 

 ๕.๒ การฟนฟู 
       มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
       ๑. แจงใหชุมชนและหมูบาน สำรวจความเสียหายของระบบสาธารณูปโภคและ        

สิ่งสาธารณประโยชนตางๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทำฐานขอมูลการสำรวจความเสียหาย เพื่อเปน
ขอมูลในการฟนฟู และกำหนดกรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและเปนที่ยอมรับ 

       ๒. อบต.ลำดวน สำรวจประเมินความจำเปนในการฟนฟูหลังการเกิดสาธารณภัย ดังน้ี 
   (๒.๑) ขอมูลพื้นฐานดานชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  (๒.๒) ขอมูลดานความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน        

การชวยเหลือจากภายนอก 
  (๒.๓) ขอมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความออนแอ    

หรือความลอแหลมตอสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 
๓. สำรวจและประเมินความจำเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัย ดังน้ี 
   (๓.๑) ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแตละดาน เชน ดานอาหาร 

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

   (๓.๒) ขอมูลการฟนฟูพื้นที่ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแตละดาน เชน ที่อยูอาศัย 
การศึกษา การดูแลสุขภาพ สิ่งกอสรางตางๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนสง การสื่อสาร อุตสาหกรรม 
ระบบสุขาภิบาล เปนตน 

๔. อบต.ลำดวน จัดทีมประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ  โดย
ประสานกับอำเภอและจังหวัด  ใหตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การใหความชวยเหลือและความ
ตองการเบื้องตนของผูประสบภัยโดยเร็ว 

๕. ประสานการปฏิบัติกับอำเภอ ใหประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ใหเรงสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว           
เพื่อพิจารณาชวยเหลือผูประสบภัยตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด และรายงานผล   
การสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตอคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) เพื่อพิจารณาดำเนินการชวยเหลือผูประสบภัย 
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๖. ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลคามากกวาวงเงินที่ผูวาราชการจังหวัดมีอำนาจอนุมัติ 
ใหสงเรื่องใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินชวยเหลือผูประสบภัย        
จากวงเงินงบกลางรายการสำรองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปนจากคณะรัฐมนตรี 

๗. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจำเปนในเบื้องตน ใหผูอำนวยการอำเภอ 
ผู อำนวยการจั งห วัด  ผู อำนวยการกลาง ผู บัญ ชาการป องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยแห งชาติ                   
และนายกรัฐมนตรีทราบตามลำดับ 

๕.2.1 การฟนฟูระยะสั้น 
        เปนการดำเนินการตอเน่ืองจากการคนหา การบรรเทา และการชวยเหลือไดยุติลง 

เพื่อสนองความตองการที่จำเปนของผูประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะ
เรงดวนหรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการดานการรักษาความปลอดภัยไมใหเกิดอันตรายหรือสาธารณภัย 
ซ้ำข้ึนอีก การประเมินความเสียหายของโครงสรางพื้นฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยช่ัวคราว และการใหบริการ
สาธารณะ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

       (๑) การสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัยในเบื้องตน 
   เปนการฟนฟูดานสมรรถภาพทางกายใหแกผูประสบภัย เชน การตรวจรักษา 

ปองกันควบคุมโรค และการฟนฟูความแข็งแรงทางรางกาย เปนตน รวมถึงการฟนฟูดานสภาพจิตใจและ     
จิตสังคมของผูไดรับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุนและชวยเหลือใหเกิดการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง        
ตามความจำเปน โดยใหโรงพยาบาลลำดวนประจำตำบลเปนหนวยงานหลัก    และมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

   (๑.๑) การชวยเหลือและสงเคราะหผูประสบภัย 
           - แจงใหชุมชน/หมูบาน สำรวจตรวจสอบขอมูลผูประสบภัยและ

ความเสียหาย เพื่อใหความชวยเหลือตางๆ ตรงกับขอเท็จจริงตลอดจนสงผูประสบภัยกลับภูมิลำเนา 
           - ใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และองคกร

ภาคเอกชนในการสงเคราะหผูประสบภัยใหเปนไปอยางมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ำซอน    
ในการสงเคราะหผูประสบภัย 

           - ใหชุมชน/หมูบาน จัดทำบัญชีรายช่ือผูประสบภัยและทรัพยสิน    
ที่เสียหายไวเปนหลักฐานเพื่อการสงเคราะหผูประสบภัย พรอมทั้งออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไวเปน
หลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู 

           - จัดใหมีการรักษาพยาบาลแกผูประสบภัยอยางตอเน่ืองจนกวา    
จะหายกลับมาดำรงชีวิตไดตามปกติ รวมทั้งจัดการที่พักอาศัยช่ัวคราว และระบบสุขาภิบาลแกผูประสบภัย   
ในกรณีที่ตองอพยพจากพื้นที่อันตราย 

           - ใหการสงเคราะหแกครอบครัวของผูที่ประสบภัยอยางตอเน่ือง 
โดยเฉพาะในกรณีที่ผูเปนหัวหนาครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไมสามารถประกอบอาชีพตอไปได     
โดยการใหทุนการศึกษาแกบุตรของผูประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพใหแก
บุคคลในครอบครัว 

           - เลี้ยงดูผูประสบภัยที่ไมสามารถชวยตัวเองไดในระยะแรก เชน 
ดูแลเด็กกำพรา นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผูสูงอายุที่ประสบภัย 

   (๑.๒) การปองกัน เฝาระวัง และควบคุมโรคระบาด ทั้งคนและสัตว 
   (๑.๓) ประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางขวัญและกำลังใจของประชาชนใหคืนสู

สภาพปกติโดยเร็ว 
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   (๑.๔) รายงานขาวและประชาสัมพันธขาวสารตอสาธารณชนใหทราบ
สถานการณเปนระยะๆ 

       (๒) การฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย 
   เปนการบูรณะที่อยูอาศัย โครงสรางพื้นฐานตางๆ ที่ไดรับความเสยีหายจาก

เห ตุการณ สาธารณ ภัยใหกลับสู สภาพที่ สามารถใช งานได  ทั้ ง น้ี  ควรใหความสำคัญกับการฟ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยตามความเหมาะสมกับสถานการณและการใชงาน หากการบูรณะ
โครงสรางและสิ่งกอสรางหรือการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ตองฟนฟูใหดีกวาเดิม อาจตองใช
เวลาและงบประมาณในการฟนฟู ควรกำหนดแผนงานไวในการฟนฟูระยะยาวตอไป และการฟนฟูพื้นที่ประสบภัย
ในระยะเริ่มตนใหปฏิบัติ ดังน้ี 

   (๒.๑) ทำความสะอาดบานเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน ในพื้นที่
ประสบภัย และขนยายขยะมูลฝอย 

   (๒.๒) ให อบต.ลำดวน ที่เกิดเหตุ ดำเนินการฟนฟูพื้นที่ประสบภัย   ปรับ
สภาพภูมิทัศน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ 

   (๒.๓) กรณีที่ เกินขีดความสามารถของ อบต.ลำดวน ใหหนวยงานที่
รับผิดชอบโครงสรางพื้นฐานน้ันๆ ดำเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการที่ไดรับความเสียหาย ดังน้ี 

           - ทางหลวงแผนดินและเสนทางคมนาคม 
    ดำเนินการโดยแขวงทางหลวง  และแขวงทางหลวงชนบท 
           - ระบบไฟฟา 
    ดำเนินการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาค 
           - ระบบประปา 
    ดำเนินการโดยการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร 
   (๒.๔) ใหรื้อถอนซากปรักหักพัง และซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสราง

พื้นฐานและอาคารบานเรือนของผูประสบภัย เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพไดตอไป 
   (๒.๕) ซอมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน 

สถานที่ราชการ สถานที่ทองเที่ยว และสาธารณูปโภคตางๆ ใหกลับมาใชงานไดดังเดิม 
   (๒.๖) พื้นที่ประสบภัย เชน การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบ     

ความแข็งแรงของอาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหลงน้ำอุปโภคบริโภค การจัดทำภูมิทัศน 
ดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผงัเมืองจังหวัด....................................... สำนักชลประทานที่.................. 
โครงการชลประทานจังหวัด.......................................... องคการบรหิารสวนจังหวัด............................................. 
และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

๕.2.2 การฟนฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
        (๑) การฟนฟูระยะกลางเปนการดำเนินการตอเน่ืองโดยการประสานและ

สนับสนุนชุมชนที่ประสบภัย ฟนฟู หรือสรางสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตข้ึนใหม การฟนฟูเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม รวมทั้งสภาพรางกาย จิตใจ และสังคมของผูประสบภัย โดยใหปฏิบัติ ดังน้ี 

           - การฟนฟูโครงสรางพื้นฐานตางๆ ที่จำเปนตอการดำรงชีวิต เชน ประปา 
ไฟฟา ระบบโทรคมนาคม เปนตน 

           - การฟนฟูและเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 



คูมือปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ  อบต.ลำดวน   หนา ๔๘ 
 

               ใหกองคลังของ อบต.ลำดวน เปนหนวยหลักในการฟนฟูและเสริมสราง
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ทั้งน้ี ใหสามารถรวมมือกับภาคเอกชน ไดแก หอการคา สภาอุตสาหกรรม สมาคม
ทองเที่ยว และหนวยงานที่เกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชยของ อบต.ลำดวน 

        (๒) สำหรับการฟนฟูระยะยาว เปนการดำเนินการตอเน่ืองจากระยะกลาง    
ซึ่งอาจใชเวลาหลายเดือนหรือหลายปนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุงเนนการกลับสูสภาวะปกติ หรือใหดี
ย่ิงข้ึนกวาเดิม โดยหนวยงานที่เกี่ยวของทำการสำรวจและจดัทำแผนโครงการ เพี่อวางแผนการฟนฟูพื้นที่เกิดภัย 
ใหสามารถรองรับสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึนในอนาคตไดดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

          - ให อบต.ลำดวน เปนหนวยหลักในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมฟนฟู
ชุมชนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีสวนรวมกับชุมชน เพื่อใหมีความ
พรอมรับมือและฟนกลับอยางรวดเร็ว เปนการดำเนินงานฟนฟูที่ตอเน่ืองจากการบรรเทาภัยที่เกิดข้ึน  การให
ความชวยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟนฟู การระบุและติดตามการแกไขความขัดแยงและการลดความ
แตกตาง การประยุกตใชหลักการพัฒนาอยางย่ังยืนในการวางแผน และการกำหนดการประสาน     ความ
ตองการที่ยังไมไดรับการชวยเหลือ 

            - ใหมีการบูรณะและการกอสรางที่อยูอาศัยที่ ถูกทำลายและไดรับ     
ความเสียหายใหมหรือพัฒนาที่อยูอาศัยถาวร เพื่อเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยที่จะ
รองรับ โดยชุมชนมีสวนในการเสริมสรางความถาวรย่ังยืนและความตานทานตอสาธารณภัยของที่อยูอาศัย 
ทั้งน้ี การฟนฟูที่อยูอาศัยมุงที่จะแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยใหผูประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อปองกัน
และลดผลกระทบตอสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึนอีก 

            - ปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมและทรัพยสินทาง
ประวัติศาสตรในการดำเนินงานตอบโตและฟนฟูที่เหมาะสม เพื่อที่จะสงวน อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณ       
ใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาหรือปลอดภัยกวาเดิม  

๕.๒.๓ การฟนฟูดานตางๆ 
       (๑) ดานสุขภาพและการบริการสังคม 

        เปนการเสริมสรางความพรอมที่จะรับมือและการฟนกลับสูภาวะปกติไดอยาง
รวดเร็วของ อบต.ลำดวน ในการบริการดานสุขภาพและการบริการดานสังคมของบุคคลและชุมชน   ที่ประสบ
ภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย โดยใหโรงพยาบาลลำดวนเปน
หนวยงานหลักในการดำเนินการ 

       (๒) ดานท่ีอยูอาศัย 
          (๒.๑) บูรณะและกอสรางที่อยูอาศัยที่ถูกทำลายและไดรับความเสียหายใหม

หรือพัฒนาที่อยูอาศัยถาวร เพื่อเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยที่จะรองรับความตองการ
ของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

          (๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟนฟูที่อยูอาศัยมุงที่จะแกไขปญหาดานที่อยูอาศัย 
หลังการเกิดสาธารณภัย เพื่อปองกันและลดผลกระทบตอสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึนอีก กรณีที่ เกินขีด
ความสามารถใหหนวยงานที่รับผิดชอบโครงสรางพื้นฐานน้ันๆ ดำเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการ 
ที่ไดรับความเสียหาย และขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือข้ึนไปตามลำดับ ไดแก งบประมาณของจังหวัด 
งบประมาณของกรม กระทรวง หนวยงานนอก ภาครัฐ องคกรระหวางประเทศ หรืองบกลาง 

 
 
 



คูมือปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ  อบต.ลำดวน   หนา ๔๙ 
 

       (๓) ดานสิ่งแวดลอม 
               (๓.๑) ขนยายขยะมูลฝอย แกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ 

  (๓.๒) วางแผนในการรักษาปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และทรัพยสินทางประวัติศาสตร อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิมตามที่ชุมชนรองขอ 

          (๓.๓) ใหหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหนวยงาน
ภาคเอกชนที่เปนเครือขายใหสนับสนุนแผนงานและภารกิจสำคัญที่จะตองดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ     
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ลำดวน ที่กำหนดวิธีการที่จะใชทรัพยากรและสมรรถนะ เพื่อ
ตอบสนองไดตรงความตองการของชุมชนและเพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ  อบต.ลำดวน   หนา ๕๐ 
 

บทท่ี ๖ 
การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ของ อบต.ลำดวน ไปสูการปฏิบตัิ 
 

 ๖.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
อบต.ลำดวน ไปสูการปฏิบัติ 

        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ลำดวน พ.ศ. ๒๕๖๑   ได
จัดทำข้ึนโดยใชกรอบแนวคิดใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘และ
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ประกอบดวย การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการฟนฟูอยางย่ังยืน และการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยง    
จากสาธารณภัย ซึ่งการจะดำเนินการใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงคตองอาศัยการบรูณาการจากทุกภาคสวน 
ทั้งภาคราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองคการสาธารณกุศล และตองเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่บัญญัติไวใน 

        มาตรา ๒๐ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่มีหนาที่ปองกันและบรรเทา       
สาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตน โดยมีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่น้ันเปนผูรับผิดชอบ     
ในฐานะผูอำนวยการทองถ่ิน 

        เพื่อใหแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ลำดวน         พ.ศ. 
๒๕๖๑ ไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลและเปนรูปธรรม โดยกำหนดผลการดำเนินงานของแตละภาคสวน      ซึ่งเปน
ตัวช้ีวัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ลำดวน พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปสูการ
ปฏิบัติ ดังน้ี 
 
ตารางท่ี ๖-๑ : แนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ 
 
ลำดับท่ี การดำเนินการ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
๑ ดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ลำดวน พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดข้ึน  ในพื้นที่
ของตนเอง เพื่อสรางความตระหนักใหกำนัน ผูใหญบาน อาสาสมัคร คนใน
ชุมชน/ทองถ่ินไดรับรู รับทราบ เขาใจถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับสา
ธารณภัย และสรางการมีสวนรวมของ         ภาคประชาชนและ
ภาคเอกชนในพื้นที่ 

- อบต.ลำดวน 
- ห น ว ย ง า น ที่
เกี่ ย วข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

๒ จัดใหมีการประชุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      
อบต.ลำดวน อยางนอยทุก ๒ เดือน อยางตอเน่ือง เพื่อใชเปนกลไกและเวที
ในการบูรณาการการทำงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ต้ังแตภารกิจดาน
การปองกัน การลดผลกระทบ  และการเตรียมความพรอม การรวม
วิเคราะหประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ 

- อบต.ลำดวน 
- ห น ว ย ง า น ที่
เกี่ ย วข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 



คูมือปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ  อบต.ลำดวน   หนา ๕๑ 
 

ลำดับท่ี การดำเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๓ มีสวนรวมกับอำเภอและจังหวัดอยางตอเน่ือง เพื่อเช่ือมการทำงานอยาง
ประสานสอดคลอง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นการดำเนินการ
กิจกรรม เชน รวมสำรวจประเมนิวิเคราะห    พื้นที่เสี่ยง ปจจัยเสี่ยงที่ทำให
เกิดภัย เปนตน 
 
 
 

- อบต.ลำดวน 
- สนง.ปภ.จว.  

๔ การจัดทำแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ อบต.ลำดวน การรวมฝกการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัยระดับตางๆ เพื่อทดสอบและฝกความชำนาญรวมกับหนวยงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ 

- อบต.ลำดวน 
- สนง.ปภ.จว.  

๕ จัดทำแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน
ภารกิจ เชน งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุมจังหวัด สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความปลอดภัยในการ     
ใชรถใชถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องคกรสาธารณกุศล    
โดยใหเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ 
 

- อบต.ลำดวน 
- สำนักงานจังหวัด 
- ห น ว ย ง า น ที่
เกี่ ย วข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

๖ พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ไดมีการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ที่มุงเนน
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แกไขปญหาที่เกิดข้ึนในภาพรวมอยางมี
สวนรวมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลไดใหความสำคัญกับการเตรียมพรอม
แหงชาติ ประกอบกับใหมีความเช่ือมโยงและสงผลตอทิศทางการพัฒนา
จังหวัดและกลุมจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   
ตามภารกิจของอำเภอ/องคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตแผนพัฒนา
ทองถ่ิน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุมจังหวัด 
โดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปจังหวัดและกลุมจังหวัด ที่เปน
กรอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดตอไป 
 

- อบต.ลำดวน 
- สำนักงานจังหวัด. 
- ห น ว ย ง า น ที่
เกี่ ย วข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 
 

๗ ใหความรูแกภาคีเครือขายที่ เกี่ยวของทั้ งดานวิชาการและการปฏิบั ติ    
สรางองคความรูเพื่อเปนขอมูลในการกำหนดนโยบายทั้งระดับจังหวัด 
ระดับอำเภอ และระดับพื้นที ่
 

- อบต.ลำดวน 
 

๘ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ใหคำแนะนำในการจัดทำแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมูบาน เพื่อเปนกรอบปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
ใหมีความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบติัการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อบต.ลำดวน 
 

- อบต.ลำดวน 
 



คูมือปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ  อบต.ลำดวน   หนา ๕๒ 
 

ลำดับท่ี การดำเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๙ การติดตามและประเมินผล โดยการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ         
ทั้งสวนกลางและระดับพื้นที่ การกำหนดใหจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ใหผูอำนวยการจังหวัดเพื่อรายงานผลตอไปยังผูอำนวยการกลางและ
ผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบเปนประจำทุกป รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลการนำแผนปฏิบั ติการในการปองกันและบรรเทา           
สาธารณภัย อบต.ลำดวน ไปสูการปฏิบัติ ในชวงกลางแผนและ      ปลาย
แผน พรอมทั้งพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 
 

- อบต.ลำดวน 
- สนง.ปภ.จ.  
 

 
๖.๒ การติดตามและประเมินผล 

          เปนกระบวนการดำเนินงานดานการกำกับควบคุม เพื่อติดตามความกาวหนาของ
ภารกิจและหรือประเมนิวาภารกิจสำเร็จตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวหรือไม การติดตามประเมินผล โดยปกติ
จะตองกำหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพื่อเปนเกณทในการพิเคราะหวาสถานการณที่ตรวจสอบวัดไดน้ัน
บรรลุหรือไมบรรลเุมื่อเทียบกับเกณทหรอืดัชนีที่กำหนด ประโยชนของการติดตามประเมินผลไมเพียงแตชวยให
ทราบความกาวหนา และหรือความลาหลังของการดำเนินการ โดยใชดัชนีประเมินวาการดำเนินการใกลถึง
เปาหมายที่กำหนดแคไหนเพียงไรแลว ยังสามารถชวยใหวิเคราะหเพิ่มเติมใหทราบปจจัยเหตุแหงความสำเร็จ
และความลมเหลวดังกลาวได ทำใหเกิดประโยชนในการปรับปรุงแนวทางดำเนินการตอไปได 



คูมือปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ  อบต.ลำดวน   หนา ๕๓ 
 

 

        ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
       ๖.๒.๒ หนวยงานและภาคีเครือขายดำเนินการติดตามและประเมินผล 
        ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ลำดวน เปนหนวย

รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสูการปฏิบัติ โดยใหจัดทำรายงาน
การติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเปาหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผลกระทบ      
การขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลใหผูอำนวยการอำเภอเพื่อรายงานผลตอไปยัง
ผูอำนวยการจังหวัด ผูอำนวยการกลางและผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบ เพื่อนำไปสูการปรับปรุง   
แนวทางการดำเนินงานตอไป 

กำหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสรางความเขาใจในสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อบต.ลำดวน แนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งแผนงาน/
โครงการในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย แลวกำหนดประเด็นและตัวช้ีวัด การประเมินแหลงขอมูล     
เพื่อประกอบการวิเคราะหประเมินผลใหสะทอนกระบวนการดำเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ 

รวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผล ไดแก (๑) ขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการสำรวจภาคสนาม 
การระดมความคิดเห็น และอ่ืนๆ รวมทั้งควรกำหนดเปาหมายและพื้นที่จัดเก็บขอมูลที่ชัดเจนและ (๒) ขอมูล
ทุติยภูมิที่ไดจากเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของหนวยงาน 

ประเมินผลและวิเคราะหขอมูลตามหลักการที่กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ลำดวน 
กำหนดขึ้นมา 

จัดทำรายงานสรุปผลภาพรวม และขอเสนอแนะ 

นำเสนอรายงานสรุปผลใหผูบริหารระดับหนวยงานพิจารณาใหความเห็นชอบ 

นำผลการประเมินเสนอใหผูอำนวยการทองถิ่น 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยสูแผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป 



คูมือปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ  อบต.ลำดวน   หนา ๕๔ 
 

        การจัดทำรายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย อบต.ลำดวน ไปสูการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองตอเปาหมายการจัดการสาธารณภัยของ อบต.ลำดวน 
ใหมีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสูมาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนำปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะไป
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ลำดวน ตอไป 

 ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา 
        เปนกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู และการคนหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติ

หรือสิ่งประดิษฐ เพื่อนำไปใชในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดำเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยที่เปนประโยชนทั้งแกประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน รวมทั้งการนำสิ่งที่ได    
มีการคิดคนหรือคนพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการดำเนินงาน กระบวนการดำเนินงาน         
และการบริการใหมีลักษณะรูปแบบใหม หรือการปรับปรุงใหดีข้ึนกวาเดิม และสามารถดำเนินการรวมกับ   
การติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของ
การทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรูทั้ งกอนการดำเนินการ ระหวางดำเนินการ และเมื่อเสร็จสิ้น          
การดำเนินการ โดยมีแนวทางการดำเนินการวิจัยและพัฒนา ดังน้ี 

       (๑) อบต.ลำดวน เปนหนวยงานหลักในการประสานงานดานการศึกษา คนควา และ
การวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน 
และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนำองคความรูและเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกตใชเพื่อการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ลำดวน ใหเหมาะสม 

       (๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณสาธารณภัยสำคัญที่ผานมาของ อบต.ลำดวน เพื่อให
ทราบขอมูลขอเท็จจริงสำหรับไปประยุกตใชในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

       (๓) จัดทำสรปุบทเรยีน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสำคัญที่ผานมา
ของ อบต.ลำดวน เพื่อเปนประโยชนในการบริหารจัดการในอนาคต 

 ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ลำดวน 
       พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ กำหนดวา 

ในกรณีที่ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ไดกำหนดไวในแผนตางๆ 
ตามพระราชบัญญัติน้ีเปลีย่นแปลงไป หรือแผนดังกลาวไดใชครบหาปแลว ใหเปนหนาที่ของผูรับผิดชอบในการ
จัดทำแผนดำเนินการปรับปรุงหรือทบทวนแผนที่อยูในความรับผิดชอบ 

       ดังน้ัน หาก อบต.ลำดวน ไดดำเนินการตามกระบวนการทีก่ำหนดไวในแผนปฏิบัติการใน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ลำดวน พ.ศ. ๒๕๖๑ และไดมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผน 
หรือมีสถานการณสาธารณภัยที่ไมไดกำหนดไวในแผน หรือมีการวิจัยและพัฒนา พบขอบกพรอง  หรือมี
นวัตกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและเหมาะสม ให อบต.ลำดวน พิจารณาทบทวน
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ลำดวน พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดตามความ
เหมาะสมทุกป 
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